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AANTZA

Aántza, aántzea: 1. iz. Bot. Arantza./
Aantzak. Arantzak. (Landare batzuen
arantzen gainean) (JBA, 1998-07-16)/ Aan-
tzak. Arantzak. (Pinuaren azalean izaten
direnak adieraziz) (JBA, 2006-05-20)/ 2. iz.

Bot. Elorria, sastraka mota./ Aantzea.
Arantza. (Elorria izendatzeko) (JBA,
1998-08-05)/ Arantzazkoa. Arantzazkoa.
(Makila elorriaz egina dela adierazteko)
(JUA, 1998-10-24)/ (aldaera Arantza) (ik.
Arantza-zuri) (sinonimoa Elorri)

Aántzazu: (ik. Arantzazu)

Aápi, aápie: iz. Zool. Habia./ Aapie. Habia.
(Oilo habiari buruz) (JBA, 1998-12-19)/
Txepetxan apie. Txepetxaren habia. (JBA,
1998-08-06)/ Aapie. Habia. (Katuak kata-
kumeak erditu dituen habia, belar leho-
rrez egindakoa) (JBA, 2000-04-26)/ Ean aa-
pin geldittu diela. Euren habian gelditu
direla. (Belar lehorrez-eta egindako txa-
kurkume batzuen habiaren gainean) (JBA,
2001-08-26)/ (aldaera Api)

� Etnog. Habiak: Txori habiak ikusteko garai
egokiena udaberria da eta habia ugarie-
nak hurrengo txorienak dira: zozona,
jilgerona eta txantxangorriña. (JBA,
1998-09-12)

Aápio, aápioa: (ik. Apio, lehen adiera)

Aárdi, aárdie: (ik. Ardi, “txerri” adiera)

Aári, aárie: iz. Zool. Aharia./ Aarie. Aharia.
(JBA, 1998-08-06)/ Ahariak ardiekin jartzen
ziren abuztuan eta helburua ardiei umek
artu eraittea zen. (JBA, 2002-08-10)/ Ari
ttiki-ttikik. Ahari txiki-txikiak. (JBA, 2003-
04-26)/ (aldaera Ari)

AARIE BOTA: ad. Zool. Aharia bota, ardia aha-
riarekin jarri, honek umetu dezan./ Aarie bo-
tatzen die-ta. Aharia botatzen die-eta. (Ar-
taldeko ardien gainean) (JUA, 1999-08-29)

Aáta, aátea: iz. Zool. Ahatea, hegazti mota./
Aatak erreka alde in. Ahateak errekara
alde egin. (Baserrian ahateak zirenean iza-
ten zituzten gorabeherak aipatuz. Presa-
ko zuloan gordetzen omen ziren) (ik. Pre-
sako zuloa) (JBA, 2001-05-08)/ Bi aata. Bi
ahate. (Urtegian egoten direnak) (JBA,
2004-05-20)

Aáztu: ad. Ahaztu./ Aaztu in naiz-ta. Ahaz-
tu egin naiz-eta. (JBA, 2000-09-29)/ Aaz-
tuta nau ze jan gendun’e. Ahaztuta nago
zer jan genuen ere. (JUA, 1998-07-16)/ Len-
gon aaztu in zitanan. Lehengoan ahaztu
egin zitzaidanan. (JBA, 2000-11-11)/ Aaz-
tutakoa. Ahaztutakoa. (JUA, 2001-10-14)/
Aaztu ezinda daula. Ahaztu ezinda da-
goela. (JBA, 2002-02-23)/ Aaztu ori’re.
Ahaztu hori ere. (JBA, 2005-12-25)

Abáde, abádea: iz. Erl. Abadea, apaiza1./
Abadea. Abadea. (JUA, 1998-05-16)/ Aba-
dea. Abadea. (JBA, 2008-08-21)/ (aldaera
Abare) (sinonimoa Apaiz)

� Etnog. Abade lanak: Abadearen lan bat hil-
tzear zirenekin egotea zen. Halakoetan,
abadeak jauna eramaten zuen, eta eliz-
mutilak berriz, farola bat argi egiteko, eta
txirriñe delako kanpai txikia. Hala eli-
zakok ematen zituen apaizak. (ik. Elizakok)
(Txirrinaren aipamena JUA, beste kontu denak:
JBA, 2004-07-24)/ Abarek. Abadeak. (JUA,
2002-07-21)

Abádetxea: Abadetxea, Brinkolako aba-
dearen etxea./ Abadetxea. Abadetxea.
(JUA, 2002-06-15)

Abáre, abárea: (ik. Abade)

1 Brinkola aldean, apaize hitza ere erabiltzen bada ere, gauza bera adierazteko abadea esan ohi da normalean.

› AAPIE. Zozaren arrautzak habian, baserri inguruan. (AA, 2004-05-20)
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ADAR

Abárka, abárkea: iz. Abarka./ Abarka-
kin. Abarkekin. (Behi larruz egiten omen
ziren hauek) (JBA, 1999-08-07)

➤ Grab. Abarkea: Bere aitak egin izan zituen
abarkak: “Eiñ izan zittun, bai... Eiñ izan
zittun aittek baiño etzien onak gelditzen,
zetio noizbaitt, beiñ o bestetan, txaala il
tzuen etxen, gose urte aitan, txaal, txa-
altxoa... Da geo, karo, arek kurau ein bear
izaten do, narruk, baiño epintzen zon za-
bal-zabal-zabal, ganbaran epintzen tzon
sekatzen ola... Iltzek sartu ta tirauta
epintzen tzon. Baiño ura kurau baeko zea
zan eta abarkak, abarkak eitten tzittun.
Oiñ izaten die ba dantzarik-eta ebaltze
ttue ba, olakotxe abarkak eitten zittun, bai.
Baiño bustitzen zienen, dana mela-mela
itten tzien, “o sea” biun-biun eitten
tzien, eta geo sekatzen tzienen, goor-goor-
goor berriz. Nola kurau baeko zea zan ba
etzuen, baiño besteik etzeonen ba aitxek’e
ibili... Oin bezelako aukeraik etzeon-da,
oin nai aimeko gauza tare, bai oiñetako
ta bai jantzirako ta lenau etzan. Diruik ez
eosteko, izan’e ez asko zeak eta ola...”
(JBA, 2003-04-04)

Ábaro: adb. Zool. Abaro, ganadua egun eguz-
kitsuetan itzalpean bilduta egotea./ Abaro.
Abaro. (Eguzkipean ardiak elkarbilduta
zeudela esandakoa) (JBA)/ Abarotan. Aba-
rotan. (Eguzkipean dauden ardien gaine-
an. Muturra bata bestearen azpian jartzen
omen dute orduan) (JBA, 2003-05-03)/ Abá-
ron... abáro. Abaroan... Abaro. (Gerizpe-
an bilduak diren ardien gainean) (JBA, 2004-
07-31)/ Abáron ardik. Abaroan ardiak. (Ge-
rizpeko ardiez) (JBA, 2006-09-09)

Abároleku, abárolekue: iz. Abarolekua,
ganadua abaroan egoten den lekua./ Aba-
rolekue. Abarolekua. (JBA, 1998-07-06)

� Etnog. Abarolekuak: Ormakioko pinudiak eta
Antxerdiko pagadiak abaroleku egokiak
omen ziren. (JBA, 1998-07-06)/ Abarole-
kutariko bat bezala, Etxeazpi zelaiko
erreka ertzeko hurritzak aipatzen dira:
urren azpin. Hemen ardiak hurritzaren be-
heko hostoen azpian jarri ohi dira, bee-
ko oston azpin. Horren adierazgarri be-
zala, beeko ostok danak janda dauzkie.
(JBA, 1998-09-12)

Ábe, ábea: iz. Habea, etxeko zurajearen
atala./ Abea, tronko aundie. Habea, en-
bor handia. (Etxeko egiturari buruz
mintzatzean. Beronen gainean ezar-
tzen dira gapirioak) (JBA, 1998-07-06)/
Erdiko abea. Erdiko habea. (Antxerdi-
ko egilehorraren gailurraren gainean)
(JBA, 2005-12-17)

Abé-Mari, Abé-Marie: iz. Erl. Abe Ma-
ria, errezoa./ Abe-Mari. Abe Maria.
(MUA, 2003-04-11)

Abéndu, abéndue: iz. Abendua, hilabe-
tea./ Abendue. Abendua. (JBA, 2003-04-26)

Abérastu: ad. Aberastu./ Donostin oso
aberastu. Donostian oso aberastu. (JBA,
2004-02-15)

Abérats, abératsa: 1. iz./izond. Aberatsa,
diruduna./ Aberatsak. Aberatsak. (JUA,
2004-03-13)/ Aberatsak aberatsakin. Abe-
ratsak aberatsekin. (Aberatsak monar-
kikoak ziren eta euren artean bat egiten
zuten errepublikarren interesen aurrean)
(JUA, 2001-12-01)/ Erriko aberatsena.
Herriko aberatsena. (JUA, 2004-08-14)/
Aberatsena. Aberatsena. (JUA, 2004-06-
19)/ 2. iz./izond. Emari handia duena,
emankorra, irudizko adieran./ Au abe-
ratsa ek. Hau aberatsa duk. (Sagartxoz
jositako sagarrondo baten gainean) (JUA,
2004-06-26)

� Etnog. Gerrateak: Kuba eta Afrikako gerra-
teak izan zirenean, mutil erdiak solda-
duska egiten zuten eta beste erdiak libratu
egiten ziren. Aberatsek, dirua ordainduz,
euren semeek soldaduska egitea eragoz-
ten zuten. Baina etxe denetan egoera ez
zen bera. Patrizio Etxeberriaren aitak, se-
mea libratzeko dirurik ez-eta, ez zuen or-
daindu. Hala ere, Patriziori libratzea
egokitu zitzaion. (JUA, 2000-10-14).

Abértittu: ad. Ohartarazi./ Ori medikuk aber-
tittuko dik. Hori medikuak ohartaraziko
dik. (Jon AU-k entzuna: JUA, 2002-02-14)

Abéto, abétoa: iz. Bot. Izeia, zuhaitz mota./
Abetoa. Izeia. (JUA, 1999-07-10)

Abíau: ad. Abiatu./ Abiau. Abiatu. (JBA, 2000-
03-03)

Abíldade, abíldadea: iz. Abildadea,
trebetasuna./ Abíldade ori. Abildade hori.
(JUA, 2004-07-17)

Abíso, abísoa: iz. Abisua./ Abiso ori ema-
tea. Abisu hori ematera. (JBA, 2003-04-04)

Ábitu, ábitue: iz. Erl. Abitua, lekaime eta frai-
deen jantzia./ Abitukin. Abituarekin. (Le-
kaime baten jantziaz) (JBA, 2004-08-29)

Abíxau: ad. Abisatu, ohartarazi./ Abixau.
Abisatu. (JUA, 1999-05-16)

Abónau: ad. Abonatu, fama ona eman./ Le-
nao abonatzen tzien. Lehenago abonatzen
zitean. (Lehenago fama ona jartzen zio-
tela; auto marka bati) (JUA, 2004-06-12)

Abonazío, abonazíoa: iz. Abonazioa,
norbait abonatzea./ Abonaziok. Abona-
zioak. (Abonazioak egiteak, norbait be-
giko izatea edo goraipatzea adierazten du)
(JBA, 2001-12-15)

Abóno, abónoa: (ik. Abonu)

Abónu, abónue: iz. Nekaz. Abonua, neka-
zaritzarako ongarria./ Abonu-alea. Abo-
nu alea. (Aletxo itxura duen ongarria adie-
razteko) (JUA, 2003-03-21)/ Abonuk. Abo-
nuak. (Soroetakoak) (JBA, 2005-03-26)/
Abonue. Abonua. (JBA, 2002-09-14)/ Abo-
noa. Abonua. (JBA, 2002-03-21)/ (aldaera
Abono)

Ábre, ábrea: iz. Aire hotza./ Orti ábre ona
dator... Orti dator ábrea, ori! (Zabaldu be-
rri den atetik sartzen den hotza adieraz-
teko. Hitz hau Agerrezabal baserrian
erabiltzen zen) (JBA, 2004-12-31)

Abúztu, abúztue: iz. Abuztua, hilabetea./
Abuztue. Abuztua. (JBA, 2003-04-26)

Adár, adárra: 1. iz. Zool. Adarra, zenbait
abereen adarra./ Beiek il tzon adarrak jota.
Behiak hil zuen adarrak jota. (JBA, 2005-
08-13)/ 2. iz. Bot. Adarra, zuhaitz eta sas-
traken adarra./ Adartxo bat. Adartxo bat.
(Erramu adartxo batez) (JUA, 2004-04-03)/

› ABARO. Ardiak abaroan pagoen azpian, Urbia aldean. (AA, 2004-07-31)

› ADARRA. Lizarraren adarrak, Antxerdi aldean. (AA,
2006-06-03)
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ADARRA BOTA

Adar au botata baleuke’re. Adar hau
botata baleuka ere. (Sagarrondo baten gai-
nean) (JBA, 2008-01-18)/ (sinonimoa Arra-
ma)/ 3. iz. Bot. Adarra, egur zati baten bar-
nean izaten diren eraztun erako egiturak.
Hauek aizkoraz ebakitzeko askoz ere go-
gorragoak dira./ Adarra. Adarra. (JBA,
1999-09-11)/ (ik. Adar-begi)/ 4. iz. Zool.

Adarra, barraskiloaren buru gainean iza-
ten direnak./ Adarrak. Adarrak. (Barras-
kiloaz) (JUA, 2002-08-10)

ADARRA BOTA: ad. Adarra bota./ Adarra
bota. Adarra bota (JBA, 1998-07-06)/ (si-
nonimoa eta ik. Adarra jo)

ADARRA JO: ad. Adarra jo. Zuhaitz bati ada-
rrak moztea, gero ganaduari janari eran
emateko./ Adarra jo. Adarra jo. (JBA)/ (si-
nonimoa Adarra bota)

ADARRA MOZTU: ad. Adarra moztu./ Ada-
rrak moztea. Adarrak moztea. (Pinuei,
pixka bat hazten direnean, adarrak moz-
tu egiten zaizkie gorantz hazi daitezen, eta
ez zabalean) (JUA, 2001-06-30)

� Etnog. Adar okerra: Zenbait ganaduen adar-
kerari hala deitzen zaio. Batzutan adar
oker hau, bere norabidearen arabera,
moztu egin behar izaten da, bestela ara-
gin sartzeko zea dauke, arriskua. Ha-
lako zerbait ezagutua baduela dio, baina
ez da gogoratzen behi batekin ala ardi ba-
tekin gertatu zen. (JBA, 2006-09-09)

Adár-begi, adár-begie: iz. Bot. Adar be-
gia. Ohol zati batetan, adarra nondik ziho-
an adierazten duen eraztun erako egitura.
(JUA)/ Hautsi den aizkora kirten baten gai-
nean dio, honek adar-begie ez ote zeukan
kirtenean. (JBA, 2003-09-06)/ Zuhaitz ba-
tzuetan adarrak handiak izaten dira eta be-
gie enborrean barrena sartzen da. Mate-
rialetarako txarrak izaten dira begiak di-
tuzten enborrak. (JBA, 2004-06-12)/ Puskau
in da adar-begiti. Puskatu egin da adar
begitik. (Ohol baten gainean) (JBA, 2006-
05-27)/ (ik. Adar, hirugarren adiera)

Adárdun, adárdune: iz./adj. Zool. Adar-
duna./ Adardunek. Adardunak. (Adarrak
dituzten ardiez) (JBA, 2002-01-20)

Adarkára, adarkárea: iz. Adarkada./
Adarkárak. Adarkadak. (Behiek eman-
dakoak) (MUA, 2003-10-10)

Adárleku, adárlekue: iz. Adarlekua, uz-
tarriak duen hutsunea behi edo idien ada-

rrak pasarazteko./ Adarlekuk. Adarle-
kuak. (JBA, 2002-08-25)

Adélantu, adélantue: iz. Aurrerapena, ba-
tez ere teknologia eta bizimodu mailakoa./
Adelantue. Aurrerapena. (Segadoreak
eta traktoreek baserrira ekarri zuten au-
rrerapena aipatzeko) (JUA, 1999-06-26)

Adierazi: ad. Adierazi./ Adierazitzeko.
Adierazteko. (JBA, 2003-04-26)

Adímen, adímena: iz. Adimena./ Adi-
mena. Adimena. (Katuaren adimenaren
gainean esana) (JBA, 2000-08-26)

Adioska: adb. Agurka, argur eginez./ Adios-
ka. Agur eginez. (JBA, 2007-07-14)

Afáldu: (ik. Apaldu)

Afálondo, afálondoa: (ik. Apalondo)

Afári, afárie: (ik. Apari)

Afári merienda, afári meriendea:
iz. Afari-merienda, arratsaldeko azken
orduetan egiten den afari aurreratua./ Le-
nao, Arrezalen’e soroa ekartzen tzan
afari-meriendea... Amen sekula ez.
Lehenago, Agirrezabalen ere sorora ekar-
tzen zen afari merienda... Hemen seku-
la ez. (A dierazten duen “hemen” hori Ola-
zar baserria da) (JBA, 2007-09-01)/ Apari-
merienda. Afari-merienda. (Santa Mari-
na egunean Patrizio Etxeberriak Aztirian
antolatzen zuen afari meriendaren gai-
nean) (JUA, 2001-12-22)/ (aldaera Apari me-
rienda)

Afízio, afízioa: iz. Afizioa, zaletasuna./ Afi-
zio. Afizio. (JUA, 2002-06-15)

Afízioko, afíziokoa: iz./izlag. Zaletasune-
koa./ Afiziokoa izan. Zaletasunekoa izan.
(Zaletasun bat duen pertsonaren gainean)
(JUA, 2004-05-12)

Afúsilau: ad. Fusilatu./ Afusilau. Fusilatu.
(Guda garaiko kontuez) (JUA, 1999-05-08)

Ága, ágea: iz. Tre. Haga, luzera handiko ma-
kila zuzena./ Agea. Haga. (JUA)/ Aga lu-
zegoa bear due. Haga luzeagoa behar

dute. (Atari sabaiko amaraunak kentze-
ko haga luzeagoak behar direla adieraziz)
(JUA, 2000-05-20)/ Txoixok agaan. Txo-
rizoak hagan. (Etxean hildako txerriaren
txorizoak hagatan jartzen ziren) (JUA,
2003-01-11)

Agárrau, agárraue: iz. Dantza heldua,
dantzan elkar helduta aritzea./ Agarraue.
Dantza lotua. (JUA, 1999-11-27)/ Dantza
lotue. Dantza lotua. (JUA, 2000-12-07)/ (si-
nonimoak Baltseo; Dantza-lotu)

� Etnog. Dantza lotua: Inguruko herri askotan
dantza mota hau ez zen onartua. Brinkola
aldean uzten zen horrela dantzatzen,
apaiza horren aurkakoa izanda ere. Aga-
rraue dantzatzen uzten zelako, Brinko-
lan zegoen apaiz batek Ormaiztegira
bidaltzeko eskatu zuen, bertan halako dan-
tzarik ez zelako onartzen2. (JUA, 2000-04-
06)

Agérre: Agirre, Telleriarteko bi baserri./ 

� Etnog. Bidea: Agerre gaiñetik Udana baiño
beeraxogora. Agirre gainetik Udana bai-
no beheraxeagora. (Brinkola eta Oñati lo-
tzen zituen bideaz ari da, Kruzero-ko bi-
dea geroagokoa da) (JUA, 1999-08-29)/
Bide hau Agerre goikon etxekontran, gá-
ñetik zen. Bide hau Udana aldean amai-
tzen zen, Udana Erreka bertatik gertu, lo-
katzari batetan. Hain lokatz handia izan-
da,  bernetan gora ere sar ziteken norbera
lokatzetan. (JUA, 1999-12-24)

� Etnog. Azeri harrapatzailea:Agirre baserrian
bazitekeen Zaldibiako azeri harrapatzai-
lea apopilo eran egotea batzutan. (JBA,
2005-08-06)

Agíi: (ik. Agiri)

Agíndu: ad. Agindu./ Agindu. Agindu.
(JBA, 1998-11-07)/ Ok aindutzen duena in.
Hauek agintzen dutena egin. (JBA, 2000-
03-25)/ Aintzen. Agintzen. (JUA, 2004-05-
22)/ (aldaera Aindu)

Agínpide, agínpidea: iz. Aginpidea./
Aginpidea. Aginpidea. (Pertsona batek
langile batzuen gainean zuen aginpidea

› ADAR-BEGIE. Adar begiaren ebaketa ohol batean.
(AA, 2008-03-29)

2 Apaiz hau Jeronimo Sarriegi zen: (ik. Jeronimo Sarriegi)

› AGIÑE. Hagin zuhaixka Igoate inguruan. (AA, 2004-07-31)
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aipatuz) (JUA, 1999-11-06)/ Zeozen ain-
pidea dauke. Zerbaiten aginpidea ba-
dauka. (Zerbaitetan agintzen duela adie-
raziz) (JBA, 2005-01-08)/ (aldaera Ainpide)

Agíñ, agíñe: 1. iz. Hagina, hortz mota./ Agi-
ñe eta. Hagina atera. (JUA, 1999-11-06)/ Ai-
ñeko miñe. Hagineko mina. (JBA, 2000-05-
20)/ Oiei ainkaka ibiltzen dienak. Horiei
haginkadaka ibiltzen direnak. (JBA, 2001-
11-25)/ (aldaera Aiñ)/ 2. iz. Bot. Hagina,
sastraka mota./ Agiñe. Hagina. (Garaie-
ra handiko lekuetako zuhaitz mota da)
(JBA)/ Agiñ ona, landara ona. Hagin ona,
landare ona./ Zuhaitz honen egurra, oso
gorra da. (JUA, 1999-05-16)/ Agiñen egu-
rre. Haginaren egurra. Bolatan itteko bir-
lak egur honekin egiten dira. Hagina, Aiz-
korrondo aldean geratzen da. (JBA, 1999-
05-16)/ Hagin zuhaitz batzuk badira
oraindik ere Aizkorri aldean. Bere egu-
rra oso gogorra omen da. Zuhaitzaren zati
batzuk berriz pozoitsuak dira. (Anjel BA,
2000-02-08)/ (� ) (aldaera Aiñ)

� Etnog. Astoarena: Duela 50 urte baino gehia-
go gertatutako berri bat dakar gogora An-
jelek: Arizti baserrikoek Aizkorri aldetik
bi hagin landare ekarri omen zituzten etxe
inguruan landatzeko: lehena astoak jan
zuen eta astoa bera hil egin zen. Bigarrena,
leku ezkutuagoan sartu zuten, beste as-
toak jan ez zezan. Baina astoak igarri non
zen hagina eta hura janda hil zen. (Anjel
BA, 2000-02-08)

Agíña: Topo. Aginaga, Zumarragako au-
zoa./ Agiñaakok. Aginagakoak. (JBA,
2005-08-13)

Agíri: ad. Ageri./ Agiri. Ageri. (JBA, 1998-07-
14)/ Emen agíi die. Hemen ageri dira.
(Landatutako zuhaitzak agerian daudela)
(JBA, 2002-03-02)/ Agiriko die. Ageriko
dira. (JBA, 2005-01-01)/ Teillatue agiri due-
la. Teilatua ageri dutela. (JBA, 2005-03-26)/
(aldaera Agíi)

Agítta: Agirieta, Mutiloako baserria./ Agi-
ttakoa. Agirietakoa. (JBA, 2001-12-22)/ Ai-
tta... Agitta. Agirieta... Agirieta. (JBA, 2002-
10-19)/ (aldaera Aitta)

Ágo, agóa: (ik. Ao, lehen adiera)

Agór, agórra: iz. Iraila, hilabetea./ Agorra
da iraille. Agorra da iraila. (JBA, 1999-11-
27)/ (sinonimoa Iraill)

Agórtu: ad. Agortu, lehortu./ Agortuta.
Agortuta. (JBA, 1998-08-11)/ Beean agor-
tuta. Behean agortuta. (Behe aldean
urik ez duen iturri baten gainean) (JBA,
1999-08-03)/ Dana aortuta dau. Dena
agortuta dago. (JBA, 2003-08-02)/ Aortu
itten da, “o sea” gutxitu... gutxitu eta lo-

dittu. Agortu egiten da, hau da gutxitu...
gutxitu eta loditu. (Mermelada egiteko
pauso bat hau da: prestatu behar dena su-
tan berotu. Hala ura galdu egiten du eta
loditu egiten da. Pauso hau deskribatzen
ari da) (JBA, 2004-08-13)/ Itturrik agor-
tu. Iturriak agortu. (JUA, 2004-08-11)/
Asko aortuta. Asko agortuta. (Sendabe-
lar batzuei sustantzia guztia-edo atera
egin behar zaie, agortuta utzi arte) (JBA,
2005-05-29)/ (aldaera Aortu)

Aguazill, aguazille: iz. Agoazila./ Agua-
zille. Agoazila. (Zegamako senitarteko bat
agoazila zuten) (JBA, 2000-09-16)

Agúdo: (ik. Aguro)

Agúr-Mari, Agúr-Marie: iz. Erl.

Agur Maria, errezoa./ JUA-ren ga-
raian, apaizak Agur-Marie eta Aitta gu-
rea ikastera behartzen zieten umeei.
(JUA, 2002-02-23)

Agúro: adb. Agudo./ Botatzeko platerea

aguro. Botatzeko platerera agudo. (JBA,
1998-07-16)/ Aguro etorte ittuan. Agudo
etortzen zituan. (Itzubiagako kablean
zehar zihoazen kargen gainean) (ik. Izu-
bia) (JUA, 1999-05-29)/ Agurotxo. Agu-
dotxo. (JBA, 1999-08-12)/ Bai auro jan! Bai
agudo jan! (Txakurraren gainean) (JUA,
2002-06-29)/ Agurogi. Agudoegi. (JBA,
2002-08-03)/ Piñue aguro azitzen da. Pi-
nua agudo hazten da. (Intsignia pinuaren
gainean) (JUA, 2003-08-31)/ Al dan agu-
doan. Ahal den agudoena. (JBA, 2004-05-
15)/ Aguroana. Agudoena. (JBA, 2008-08-
21)/ (aldaerak Agudo; Audo; Auro)

Ai, aie: iz. Ahia. Irin, esne eta azukreaz egin-
dako jakia./ Aie. Ahia. (JBA, 1999-12-24)/
Aie egiteko, iriñe ta esnea ta azukar pix-
kat erabiltzen ziren, irina gari iriñe izan-
da. Janari hau, jan erreza zen eta umeei
ematen zitzaien. Etxean egiten zen. (JBA,
2005-04-02)/ Lehen, amaren esnea eta
gero, umeari ematen zitzaion lehen eli-
kagaia aie izaten zen. Ahia irina eta

› AGIÑA. Zumarragako Aginaga auzoa. (AA, 2009-
01-18)

› AIE. Ahia egiten. (AA, 2008-11-08)

› AGORTU. Kataberako putzua erabat agortuta. (AA, 2005-07-31)
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esne beroa nahastuz egiten da eta azke-
nean azukrea botatzen zaio. Irin eta esne
kopuruaren arabera arinagoa ala astuna-
goa izaten da. (JBA, 2008-10-08)

Ai amá!: interj. Ai ama!, ezustea adierazte-
ko./  Ai ama! Ai ama!  (JBA, 2000-10-07)/
Ai ama! Ai ama! (JBA, 2004-03-27)

Aida: interj. Aida, idiei eta behiei lanean has-
teko esaten zaien hitza./ Idia bazen, aida
idie esango zen, eta behia bazen, aida
beie. (JBA, 2004-01-10)/ (ik. Oo) (ik. Segi)

Aidátu: ad. Harrotu, aztoratu./ Beie oso ai-
datu zikun... Indartu. Behia oso harrotu
zitzaigun... Indartu. (Harrotu zen behi bat
menderatzen izan zituzten arazoez, hesiak
ere gainditu egiten zituen-eta) (JBA, 2004-
06-05)/ Aidatuta. Harrotuta. (Jolas
handiak egiten dituen txakurraren
gainean) (JBA, 2006-02-11)

Aide, aidea: 1. iz. Airea, gaixotasun mo -
ta./ Aidea dauke, reumea bezela. Airea
dauka, erreuma bezala. (Makal antzean
dagoen katuaren gainean) (JBA, 1999-11-
06)/ 2. iz. Airea./ Aiden. Airean. (JBA,
2005-01-23)

AIDE IN: ad. Aide egin, alde egin./ Aide in
bear deula. Aide egin behar dugula.
(Alde egiteaz) (JBA, 2008-08-21)

AIDEN EON: ad. Airean egon, beldurtuta eta
larri egotea./ Jendea bildurrez aiden ola-
xe men daok. Jendea beldurrez airean ho-
rrelaxe omen zagok. (JUA, 2004-05-12)

AIDEN JUN: ad. Airean joan, oso azkar joan
edo alde egitea./ Zu ikusi ezkeo aiden ju-
ten die. Zu ikusi ezkero airean joaten dira.
(Katuen gainean) (JBA, 1998-07-16)/ Otsik
aitzen bao, aide juten da. Hotsik aditzen
badu, aire joaten da. (Katuaren gainean)
(JBA, 2004-07-17)/ Aiden jungo gea. Airean
joango gara. (Azkar joango direla adie-
raziz) (JBA, 2005-01-23)/ Aide jungo ga.
Aire joango gara. (Azkar joango garela
adieraziz) (JBA, 2005-08-18)/ Orti aurrea,
aide!, jun zan. Hortik aurrera, aide!, joan
zen. (Demanda entzuten ari zen txakurraz)
(JBA, 2007-06-02)

Aidóso: adb. Airoso./ Atzo aidoso ziñen, gaur
oi maitte. Atzo airoso zinen, gaur ohe mai-
te. (JBA, 2004-05-22)/ Ganbara jun da ai-
doso. Ganbarara joan da airoso. (Gan-
barara korrika joan den katuaren gaine-
an) (JBA, 2005-08-18)

Aidóso, aidósoa: izond. Airosoa, ausartia./
Aidoso. Airoso. (Egin behar ez zuena egi-
tera ausartu zen baten gainean) (JBA, 1999-
10-09)/ Ikearri aidoso. Ikaragarri airoso.
(Normalean egiten ez dituen gauzak egi-
tera ausartzen den bati buruz) (JBA, 2004-
05-20)

Aién, aiéna: 1. iz. Bot. Ahiena, landare mota./
Aiena. Ahiena. (JBA, 1998-08-29)/ Landare
hau, zerbaiten kontra igoaz hazten da:
zuhaitz bat, horma bat... Pipita batzuk
ematen ditu fruitu moduan./ Alek inda
zauzkien. Aleak eginda zeuzkaten. (Hau
da, fruituak emanda) (JBA, 1999-07-10)/ An
piñuk dare aienak azpiñ artuta. Han pi-
nuak daude ahienak azpian hartuta.
(Ahiena zuhaitzen gainean ere hazi dai-

teke) (JBA, 2002-12-27)/ Aien zar ok!
Ahien zahar hauek! (JBA, 2002-12-28)/ Ok
aienak tie... aien zatar batzuk besteik ez.
Hauek ahienak dira... ahien zatar batzuk
besterik ez. (JBA, 2004-05-08)/ Aienak
artuta. Ahienak hartuta. (Zuhaitz ba-
tzuk nola aurkitzen diren) (JBA, 2005-05-
21)/ Dana aienaz beteta. Dena ahienaz be-
teta. (Pinu batzuen gainean) (JBA, 2005-
10-29)/ 2. iz. Bot. Ernamuina./ Aienak
botatzen. Ahienak botatzen. (Ernamui-
nak atera zaizkien ganbarako baratxurien
gainean) (Elena UB, 2006-10-15)3

Aién-bedar, aién-bedarra: iz. Bot.

Ahien-belarra, landare mota./ Aien-be-
darrak. Ahien belarrak. (Baratzako belar
txarraren gainean, ez landare igokariaz)
(JBA, 2002-08-25)

➤ Grab. Ahien-belarra: Baratzako belar txa-
rrez ari dela: “Geo aien-bedarrak eta gau-
za asko izaten tzien... Izaten die, oiñ’e bai,
barrabasa kanpeon oin berriz...”. Nola-
koa: “Aien-bedarra? Atzo maiña bat
kendu non nik. Kibitan ibili nitzenen zeuz-
kien, bueno, biar-o ikusko ttu nolakok tien.
Aien luze bat izaten da ta daana zea itten
da, goora iotzen do. Eta zean, ta zorun’e
bai. Gora iotzen do, arbolan gora. Atzo
maiña at moztu nittun, gero lora txuri bat
izaten do, gero galdu itten da, geo... Geo
negun ia iartzen da ta kito. Geo, berriz’e
udaberrin azaltzen da, zuztarrak an
dauzkelako baiño”. Baina hau ez da
hormetan gora igotzen den ahiena: “Eez,
besta at, besta at da, aien orrek paetatan
ez. Eozein bedar arrapatzen bado’re, ola-
xe, kiribiltzen juten da, eta eoziñ, eoziñ
gauza, paetatan’e. Ola bedarra, o arbo-
lea-o, o esola bat-o, eozin gauza.
Zea’re juten da ola, untze, untze’re, eso-
latan-da iotzen do, aek paetatan’e bai.
Baiño orrek paetatan ez, bestela. Ori ma-
kalagoa da, “o sea”, “mas”, seittun pus-

katzen dana, ola... Ikusko ttu biar ola, zer
dien aienak” (JBA, 2002-08-25)

Aiérdi: 1. Topo. Aierdi, Brinkolako parajea./
Aierdia. Aierdira. (JBA, 1999-07-10)/ (ik. Et-

nog.)/ 2.Aierdi, Brinkolako bi baserri: Aier-
di Goikoa eta Aierdi Behekoa.

� Etnog. Aierdi parajea: Lehenago, Aierdi ze-
laia zen. Gainera, bertan belarra eta ga-
roa moztu egiten ziren eta gero etxera eka-
rri. Gaur egun, ordea, basoz estalia dago./
Beste toki batzutan bezala, garai batean
behorrak Aierdin askatzen ziren. (JUA,
1999-05-29)/ Aierdi zelai zenean, urtero
bost gurdi bedar ateratzen zituzten ber-
tatik, eta belar garaia bertan San Austiñ
ingurue izaten zen. Ezpata mozorroekin
kontu izaten zuten belarra moztera joan-
dakoek./ Hala ere, zelai handiagoa zen
Kontzial; izan ere orren erdie bestea, bes-
tea Aierdiko zelaia izanda. (JUA, 1999-09-
01)/ Aierdi leku lehorra dela dio JUA-k,
gainerako Armuño mendia bezala: Men-
di leorra da. (JUA, 2000-03-03)/ Aierdi egi-

› AIERDIKO ILLORRA. Aierdiko egilehorraren au -
rreko aldea. (AA, 2003-10-11)

3 JBA-k gauza berari Zildu esaten dio. (JBA, 2006-10-21)

› AIERDI. Aierdigoikoa baserri eroria. (AA, 2009-02-21)
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lehorraren beheko lur saila lur ona omen
dela dio JUA-k, emankortasuna duena.
(JUA, 2002-12-24)

� Etnog. Aierdi Goikoa baserria: Aierdi Goikoa:
Aierdi ingurunean kokatutako izen bereko
baserria. Toki epela bezala definitzen du
JUA-k. Baserri hartan basabehiak eta soro
txiki bat zituzten. Gaur egun, hutsik
dago baserri hau. (JUA, 1999-05-15)/ Aier-
di Goikoa baserria erdi eroria dago. Hala
zela, beorra ganbaran sartuta il zan, zo-
ruak behera egitean. (JBA, 2004-08-29)

� Etnog. Kubako katarroa: Aierdiko mutil bat
8 urtez egon zen soldadu. Berezko hiru
urteei, Kubako gudua erantsi zitzaion.
Bertan bizitza guztian iraungo zion eztula
harrapatu zuen. Etxera itzuliko ote zen ez
zekien eta zera esan omen zuen: itzule-
ra bidaian hiltzen bazen, bere gorpua itsa-
sora botatzeko. Bidaia  amaitu eta etxe-
ratzean, Zubiaurren hartu zuen atseden
etxeratu baino lehenago. Gerora, familia
ere izan zuen eta hargin lanean jardun
zuen. (JUA, 2000-10-14)

Aierdi-erréka: Topo. Aierdi erreka, Brin-
kolako erreka./ Aierdi-erreka. Aierdi
erreka. (JUA, 1999-11-05)/ (ik. Beor)

Aiérdiko íllorra: Aierdiko egilehorra,
Olazar baserrikoek Aierdi aldean duten
egilehorra./ Egilehor honen hormak, ar-
diak ateratzeko irteera moduko bat du,
gaur zati batean itxia. Garai batean,
JUA-k eta bere amak urtero ateratzen zu-
ten egilehor horretatik dozena erdi bat si-
maur zarekada. Simaur hau urtean zehar
egilehorrean sartzen zen ganaduarena zen.
Bildutako simaurra inguruko zelaietan ba-
natzen zen, ongarri gisa. (JUA, 1999-08-25)/
Egilehor honetara gariaren lastoa era-
maten zen, zulo istea... ganbarakok.
Lasto hau egilehor horretara duela 50 urte
baino gehiago eramana izan da: JBA be-
rak sekula ez du ezagutu eramaten bera
Olazar baserrian denetik. (JBA, 2006-03-
25)/ (-)

Aiérdiko ittúrrie: Topo. Aierdiko iturria,
Brinkolako iturria./ Aierdiko itturrie.
Aierdiko iturria. (JUA, 2000-01-03)

Aiérdiko Manuela: Aierdiko Manue-
la, Aierdi baserriko Manuela./ Aierdiko
Manuela. Aierdiko Manuela./ (ik. Ondo-
latza)

� Etnog. Aierdiko Manuelaren ama: Beiei ude
ematea jun da iztarra autsi. Aierdiko Ma-
nuelaren amari gertatu zitzaiona da hau.
Hanka hautsi eta garaiko baliabidez ondo
jartzerik ez eta ohean egon zen. Oinaze
minak izaten zituen eta oihu egiten zuen.
(JUA, 2002-09-14)/ Ohean zen emakume
honek tarteka kantuan ere egiten zuen.
Behin JUA-eta, umeak zirela, handik ze-
biltzan, eta leihoa zabalik zela, bertako
kantu hotsak entzun zituzten. (JUA, 2004-
05-29)

➤ Grab. Aierdiko Manuela eta Ondolatza:
“Ondolatxa esaten daek, izena dik On-
dolatxa. Bai ondon, naiko ondo latza. Ba-
serri aparteko, Udanatik beera. Biden az-
piñ, beean. Da ango, ango anreek, irten
men tzaoan, beera juten zaittu ta gora-
kon, gora tzatorrela, irten men zaoan. 

-Aierdiko Manuelai esango al diozu,
Ondolatxa etorri nai don- Aittuta al
daukek ik ori?- Ondolatxa etorri nai don.
Ondolatxa baserriñ izena, ez tek?, On-
dolatxa.- Gure semea nobixaik pae dao-
ta, etorri nai don. 

-Beno esango diot. Beno esango diot nik.
Da esan men zaoan da, barre in men za-
oan. Neska oso edarra men tzian. Apar-
teko neskea. Izan men zatuan nobio
asko, danai parre itten men tzaean. Da
aizkenen, neskazar geatu zian. Aizkenen
neskazar geatu, ta ia zaartu zanen iñok
kasoik ez. Gero beiñ zaartu zanen, iru-
rogei urte ezkeo-o, an Brinkolazarren eon
tzian ua. Ama nik ezautu non. Ankea au-
sita, aren ama zaarra, laroetaka urtekoa”
(JUA, 2002-04-12)

Aik: 1. izord. Haiek./ Aik. Haiek. (JBA, 1999-
08-07)/ Aiei. Haiei. (JBA, 1998-07-14)/
Aien. Haien. (JUA, 1998-08-04)/ Aiñak.
Haienak. (JBA, 2000-08-29)/ Aikiñtxe.
Haiekintxe. (JBA, 1999-08-07)/ Aindako.
Haientzako. (JBA, 2000-08-09)/ Airi. Haiei.
(Jesusa BA, 1999-02-01)/ Aitan. Haietan.
(JUA, 1999-02-12)/ Aien ama. Haien ama.
(JUA, 2004-04-10)/ Aiñ automoille. Haien
automobila. (JBA, 2004-08-23)/ Aitxek
ekarri bagendutz. Haiexek ekarri bage-
nitu. (JUA, 1998-07-06)/ 2. erak. Haiek./
Pago zar aien ondotik. Pago zahar haien
ondotik. (JUA, 2000-01-22)/ Lau terreno
aiñ. Lau terreno haien. (JBA, 1999-08-14)

Aik etá: Harik eta./ Aik eta ill arte. Harik
eta hil arte. (JUA, 2003-06-07)/ Aik eta biar
arte eukiko o. Harik eta bihar arte edukiko
du. (JBA, 2003-08-02)

Aillau: ad. Ailegatu./ Aillatzen tzakonen. Ai-
legatzen zaionean. (JBA, 1998-08-04)/ Aillau
ez! Ailegatu ez! (JUA, 1998-08-10)/ Ointxe
ailleau. Oraintxe ailegatu. (JBA, 2003-11-25)/
Zazpietako ona aillau. Zazpietarako hona
ailegatu. (JBA, 2004-05-01)/ (aldaera Ailleau)

Ailléau: (ik. Aillau)

Aimaiko, aimaikoa: iz. Erl. Abemarie-
takoa, kanpai joa./ Kanpai jo hau illuna-
barren izaten zen. Neguan goizago eta
udan geroago. (JBA, 1999-08-19)/ Igan-
detako dantzaldiak kanpai jo honekin
amaitzen ziren: aimikotan utzin in bear.

(JUA, 2000-04-06)/ Aimikok. Abemarieta-
koak. (JUA, 2003-06-07)/ (aldaera Aimiko)

➤ Grab. Kanpai joa: “Amaikoa. Ba lenau iza-
ten tzan, illun instanten o aurreti jotzen
tzien, “aimaikoa” esaten tzan, “aimaikoa”.
Da ordun ba neska-mutillek erretiatzeko
ordue, o ola esaten tzan ordun. Erretira-
tzeko ordue aimaikoa” (JBA, 2002-03-02)

➤ Grab. Aimaikoa: “Aimaikoa da, ba lenau, jo-
tzen tzan aimaikoa. Illunabarren, jotzen
tzan, jotzen tzittuen, ba kanpai batzuk,
ezta?, enda ordun ba, fiestati erretiratzeko

ze bat izaten tzan. Lenau nola, garaiz erre-
tírau bear izaten tzan, ez oin bezela, ezor-
dutan eta ola, ba illuntzan illunabarren
jotzen tzan kanpai batzuk izaten tzien”.
Beti ordu berean?: “Eez, ez, illunabarren.
“O sea ke”, negun goizao, eta udan ba
geroo. Ola izaten tzan” (JBA, 1999-08-19)

Aime: partik. Adina4./ Nai don aime. Nahi
duen adina. (JBA, 1999-04-24)/ Zozo ain-
bekoa. Zozo adinakoa. (Hegazti baten ta-
mainaren gainean) (Anjel BA, 2002-01-06)/
Txakurrek aime igual ez baiño. Txakurrak
adina igual ez baino. (JBA, 2003-04-04)/
Len aime ez. Lehen adina ez. (JBA, 2005-
04-16)/ Len aime badao. Lehen adina ba-
dago. (JBA, 2007-05-12)/ Nai aiñpe. Nahi
adina. (JUA, 2002-09-14)/ (aldaerak Ainbe;
Aiñpe) (sinonimoak Aiñe; Laiñ) 

BELEK UTZI ZON AIME: Bada esaera zahar
bat aime darabilena: Or badao oandio be-
lek esolan utzi zon aime. Esaera hau pla-
terean oraindik hondarren bat geratzen de-
nean esaten da. (Esaera JUA-ri entzuna izan
zen 1998-02-12 datan eta beste osagarria JBA-
ak esana egun berean)5/ Belea eon tzan eso-
lan baiño geiao daok oandio emen. Belea
egon zen hesolan baino gehiago zagok
oraindik hemen. (Aurretik jasotako esae-
raren beste bertsio bat da; bere amandre-
ak esaten zien) (JUA, 2004-08-29)/ (�)

Aimíko, aimíkoa: (ik. Aimaiko)

Aimiste: (ik. Ainbeste)

Ainbe: (ik. Aime)

Ainbéste: zenbtz. Hainbeste./ Ainbeste txa-
rra ez. Hainbeste txarra ez. (JBA, 2000-03-

› AIERDIKO ITTURRIE. Aierdiko iturri bikaina. (AA,
2009-02-21)

4 Brinkolan Aime/ Aiñe/ Ainbe alternantzia ematen da, hiruak esanahi bereko hitzak izanda. (ik. Aiñe)
5 Belearen esaera honetan, Antxerdiko belea esaten omen zuen JUA-ren amonak. (JUA, 2003-04-23)

› AIMAIKOA. Brinkolako elizaren kanpaia. Honekin
jotzen ziren abemarietakoak. (AA, 2007-12-09)
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03)/ Ainbesteaiño. Hainbesteraino. (JBA,
2005-10-29)/ Aimiste. Ainbeste. (JBA, 2004-
12-03)/ (aldaera Aimiste)

Ainbésten: adb. Hainbestean./ Ainbesten.
Hainbestean. (Pertsona baten egoerari bu-
ruz) (JBA)/ Ola jateko ainbesten. Horre-
la jateko hainbestean. (JBA, 2000-09-30)

Aindu: (ik. Agindu)

Aingéra, aingérea: iz. Zool. Aingira, arrain
mota./ Aingera. Aingira. (JUA, 1998-06-20)/
Aingerea. Aingira. (JUA, 1999-02-12)/

� Etnog. Aingira kontuak: Garai batetan, ain-
girak oso ugariak omen ziren Brinkola-
ko erreketan, amuarrainak baino gehiago.
Kilo erdiko bat harrapatu zutenaren be-
rri ere badu. Azal irristakorrekoak dira, oso
labaiñek eta leun-leune. Ur gutxiko to-
kietan ere bizi litezke, istingetan adibidez.
Euren larruazala kenduta ere, ez dira se-
gituan hiltzen: Narrue kentzen tzatek... bi-
zik. (JUA, 1998-12-19)/ Mutikok giñela, ain-
gera geiao zien amorraie baiño. (JUA,
1999-11-27)/ Aingirak bi eratara harrapa-
tzen ziren, aingerea eskuz... kordelen’e
bai. Olalden eta aldaparoan asko izaten
zirela dio. (JUA, 2002-10-06)

➤ Grab. Aingerea (1): “Emen’e batzen batzuk
bai, jango zatuen sugea. Aingerea beze-
la sugea’re, burue eta buztana kendu ta
gaiñeatikoa jan. Aingerea bai, maiña bat
janda gare aingerea. Urdun emen aingera
asko zian. Udek gastautakon udan, zen-

bait aingera koskor arrapau gendun!”
(JUA, 1999-02-12)

➤ Grab. Aingerea (2): “Errekakoa. Aingerea le-
nao asko men tzan emen. Da oiñ’e eon-
go die batzuk. Oiñ’e eongo die batzuk. Ez
takizu nola Jonek arrapau zon da, gu su-
gea zalakon-da, oiii! Aik alperrik galdu
genduzten ba! Da geo, oik, emen, arraz-
keo’re eta zittuen emen diputaziokok-o. Da
emen, gue etxe oste ortan, pixau eiñ zittuen,
neurtu. Emen udetan zeozer botatzen
tzuen tontotzeko, errekan, ola ur pottolo-
tan ta or arrapatzen zittuen. Tontotzeko ze-
ozer botatzen tzuen, baiño ill ez, tontotu
bakarrik. Ta ordun artzen zittuen. Eta ba
ona ekarri eta emen urte baten pixau, neur-
tu ta geo atzea jareiñ in tzien. Bat ondie,
oso ondie... Ta ua dominau ezinda ibili
zien, ze geiao, tontotzeko geiao botata ola...
Baiño oiñ’e eongo die emen. Oiñ’e eon-
go die, bakarren batzuk” (JBA, 2002-03-02)/ 

Aingéru, aingérue: iz. Erl. Aingerua./ Ain-
geru bat. Aingeru bat. (JBA, 2003-04-12)

� Etnog. Aingeruak: Lehen, gauen oira jutea-
ko, sukaldea garbitu behar zen. Hala egin
ezkero, gauez aingeruak etortzen omen
dira dantza egitera. Hau Agirrezabaleko
amandreak kontatzen zien. (Maite UB-k au-
rretik entzuna) (JBA, 2006-04-17)

Aingéru Guardako eune: iz. Erl. Ain-
geru Guardako eguna./ Aingeru guarda-
ko eunen. Aingeru guardako egunean.
(JBA, 2009-01-04)

Aingéru-lora, aingéru-lorea: iz. Bot.

Aingeru lorea, landare mota./  Aingeru-
lora. Aingeru lorea. (MUA, 1998-05-23)/
Aingéru-lorak... aingéru-lorea. Aingeru
loreak... aingeru lorea. (JBA, 2005-05-29)

➤ Grab. Aingeru lorea: “Aingeru-lora?, ba lora
bat, oso ugarie da. Kolorea, naranja ko-
lorea dauke, eta azi asko izaten do lora
baikotzak eta, danak, landara danak, eroi-
tzen dan azi danak landarea zea itten do.
Oso ugarie da izatez, da negun’e ez da
asko galtzen gaiñea. Bueno ola zaar xa-
marrak beintzet ez die galdu’re itten. Oso
ugarie da, berez etortzen da, nunai”
(JBA, 2003-02-15)

Aínpide, aínpidea: (ik. Aginpide)

Aintári, aintárie: iz. Agintaria./ Aintari.
Agintari. (JUA, 2001-03-03)/ Aintarie.
Agintaria. (JBA, 2001-04-14)/ Aintárie.
Agintaria. (JUA, 2003-12-06)/ Aintárik.
Agintariak. (Lantegi bateko agintarien gai-
nean) (JUA, 2004-04-10)/ Aintárie zein dau-
kiek? Agintaria zein zaukatek? (JUA,
2004-05-22)/ (ik. Agindu)

Aintzakotzat: Aintzakotzat./ Ez dit ain-
tzakotzat artu. Ez dit aintzakotzat hartu.
(JBA, 2004-02-15)

Aiñ: Hain./ Aiñ txaarrak dare! Hain txarrak
daude! (JBA, 1999-08-14)

Aiñ, aiñe: (ik. Agiñ, bi adierak)

Aiñe: partik. Adina./ Aiñe. Adina. (JBA, 1998-
02-12)/ Artu nai aiñe. Hartu nahi adina.
(JUA, 2002-08-24)/ Nik aiñe ez dakik ik. Nik
adina ez dakik hik. (JUA, 2004-05-22)/ (si-
nonimoak Aime; Laiñ)

Aiñpe: (ik. Aime)

Aiórba, aiórbea: iz. Bot. Ailorbea, landa-
re mota./ Aiorbea. Ailorbea. (JBA, 2002-
06-15)

� Etnog. Ailorbe kontuak: Belar hau jaten zuen
ganaduaren esnei’re usaie ematen zion ai-
lorbeak, eta haragiari ere bai. Ereiten zen
belar hau moztu aldi bakarrekoa izaten
zen. Pagotxaren aldean kolore berdegoa
zuen, berdego eta fuertego zen. Moztu al-
dia egin eta gero aiorbea leortzen tzan.
(JBA, 2005-03-12)

Aítta: (ik. Agitta)

Aittagure, aittagure: iz. Erl. Aitagurea,
errezoa./ Aittagurea errezatze ori. Aita-
gurea errezatze hori. (JBA, 2005-01-15)

Aittáren in: ad. Erl. Aitaren, aitaren egin./
Aittaren. Aitaren. (JUA, 2000-12-07)

Aittau: ad. Aitatu, aipatu./ Aittau. Aitatu.
(JBA, 1998-07-16)

Aitte: iz. Aita./ Ori aitte iguala dek.  Hori ai-
taren berdina duk. (JUA, 2001-12-31)/ Ai-
tte. Aita. (JUA, 1998-08-11)/ Aitte-aittejau-
nek. Aita-aitonak. (JUA, 1998-10-24)/ Aitte-
semek. Aita-semeak. (JBA, 1998-07-14)/ Ai-
tte-amak. Aita-amak. (JBA, 2004-02-07)/ Ai-
ttendako. Aitarentzako. (JBA, 2004-02-29)

› AINGERU-LOREA. Baserri inguruko aingeru lorea.
(AA, 2005-05-28)

› AITTEJAUNE. Olazargo aitajauna ikustera, argaz-
kian agertzen den Legazpiko mediku zaharra etorri
zen, Saturnino Telleria. (Jose Luis Ugartek emana)

› AINGEREA. Aingeraren marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde, 2008)

› AINGERUE. Santa Marinako baselizaren haizeo-
rratzeko aingeru irudia. (AA, 2005-02-18)

AINBESTEN
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AITZETAKO
ERREKA

Aitté-puntako, aitté-puntakoa: iz. Erl.

Aita pontekoa./ Aitte-puntako. Aita pon-
teko. (JUA, 2003-06-28)

Aitté-santu, aitté-santue: iz. Erl. Aita
santua./ Aitte-santue Lurdesa etorri bear
do. Aita santuak Lourdesa etorri behar du.
(JBA, 2004-08-13)

Aittéjaun, aittéjaune: iz. Aitajauna, ai-
tona. (JUA)/ Orien aittejaune. Horien ai-
tajauna. (JUA, 1999-05-15)/ (sinonimoa Ai-
ttona, lehen sarrera)

� Etnog. Aitajaunak: JUA-k bere aitajauna jus-
tu-justuan ezagutu omen zuen. Medikua
etorri zen batean aitajaunarengana, eta or-
duan ate atzean ezkutuan egon zen. (JUA,
2003-07-12)/ JBA-k ere antzeko kontaki-
zuna du. Egun batean Agirrezabalera
emakume erdaldun bat etorri zen. Bere
amonak ez zekien erdaraz, eta bilobek zer-
bait bai, eta amonak harekin harremana
izateko biloben beharra. Justa berriz ez-
kutuan egon omen zen. (JBA, 2003-07-12)

➤ Grab. Aitona: JUA-k bere baserriko aitona
justuan ezagutu zuen: “Nik ne aittona ezau-
tu nian, nee aittona. Zerbaitt ezautu nian,
gutxi. Ia gaixo zeola il tzian. Meikue eto-
rrita, geo or gordeta nola eo nitzen, mei-
kuk ez ikusteatio. Mutikok-eta eaman
itten men ttula, esan zeen nei, ta gordeta
nola eon nitzen, aik eta jun arte. Geero-
go, geerogo meikue bai, gaixotu zanen
amanrea, amonea gaixotu zanen-da. Nik,
ni aundigoa nitzean-da, ementxe, onaxe,
ordun “entradea” amendi zeukela zeon,
etxe onek, emendi. Or txerrie, oiñ, eoten
tzian or, txerriteie eoten tzian, da atea txe-
rriteiña, or nei, ni or neoan-da: “Aiba eu-
tsi oni! I etorri arte”, barrutik etorri
arte. Da etortzen tzian zaldiko ero olako
baten gaiñen, etortzen tzian. Da sokei eu-
tsi, da ala jun tzian. Asaarre etortzen tzian.
Beti asaarre etortzen tzian, beti”. Medikua
Saturnino Telleria izango zen: “Meikue?
Oi zian Saturdino Telleria, Don Saturni-
no Telleria, meikue, aitte’re meikue men
tzian, arena, aitte’re. Beti lan asko, batea
juteko, bestea juteko, da igualdi txaarra-

kin-da, lana zean, da kabaillotxo baten gai-
ñen ola, beti bustita etorri’re-ta, beti asa-
rre, da ala, ara jun bear, bestera jun bear-
da, ola”. Legazpiarra zen mediku hau: “Le-
azpikoa, bertakoa. Meiku-etxe, oiñ’e Mei-
ku-etxe dao Leazpiñ, oiñ’e Meiku-etxe esa-
ten zakok ari. Bai. Nee amanrea, oiñez o
beintzat, meza nausita, “kantua jun bear
dik aek-eta”, oiñez eo beintzat aik eta, oi-
ñez etorteko beintzat abixau. Nee aman-
rea bea gaixo ta aik eta mezata, meza nau-
sia jun bear tzuela, da an kantun in bear
tzola arek-eta”. (JUA, 2002-06-15)

Aittóna, aittóna: iz. Aitajauna, aitaren edo
amaren aita./ Errezétak aittonandako.
Errezetak aitonarentzako. (JBA, 2004-08-
10)/ (sinonimoa Aittejaun)

Aittóna, aittónea: iz. Adineko gizona,
nahiz eta sendikoa ez izan./ Aittonea. Ai-
tona. (JBA, 2006-03-04)/ Aittonatxoa. Ai-
tonatxoa. (Adineko gizon baten gainean)
(JUA, 2002-06-01)/ Ango aittonea irtenda.
Hango aitona irtenda. (JBA, 2008-09-26)

Aittu: ad. Aditu./ Aittu. Aditu. (JBA, 1998-08-
11)/ Etzeuken bigarren aldiñ aittu bearrik.
Ez zeukan bigarren aldian aditu beharrik.
(Asmo hori gauzatzeko prest zegoela
adieraziz) (JBA, 2000-06-17)/ Ori oso ai-
ttue da. Hori oso aditua da. (Gauza hori
askotan aditu dela) (JBA, 2001-12-24)/
Otsik etzian aittu trenanik. Hotsik ez zian
aitu trenarenik. (Bere Pastaingo senide bat
trenak nola harrapatu zuen esanez) (JUA,
2003-08-09)

AITZEA EMAN: ad. Aditzera eman, jakina-
razi./ Aitzea eman tzuenen. Aditzera
eman zutenean. (MUA, 2005-02-04)

Aittu: ad. Aritu./ Aittu naiz segekin. Aritu naiz
segarekin. (JBA, 1998-08-04)/ Bedar pix-
kat ebaitzen aittu gaa. Belar pixka bat eba-
kitzen aritu gara. (JBA, 1999-07-26)

Aittú!: interj. Aditu!, batzutan norbaiti aten-
tzioa eman eta zerbait esateko erabiltzen
da./ Oaintxe jarriko izut afarie, aittu!
Oraintxe jarriko dizut afaria, aditu! (JBA,
1998-07-12)

Aittúera, aittúerea: iz. Aditzera./ Ai-
ttuerea. Aditzera. (Andres Aundik Ame-
rikan eginaren berri) (JUA, 1999-05-15)/ Ai-
ttueraz. Aditueraz. (Ea istorio bat adi-
tueraz al dakidan) (JBA, 2007-10-26)

Aitz, aitze: 1. iz. Bot. Haritza, zuhaitz mota./
Pago ta aitze. Pago eta haritza. (JUA, 1999-
05-15)/ Aiz galantai. Haritz galantari.
(JUA, 1999-07-26)/ (aldaera Aiz) (ik. Aizti)/
2. iz. Haitza./ Aiz pilla bat. Haitz pila bat.
(Arrondoko Haitza delakoa deskriba-
tzen ari da. Bertara ez ziren joaten ardi-
zain lanetan; hemen otea nagusi zen) (JBA,
2004-01-03)/ Arrie o aitze. Harria edo hai-
tza. (JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Aiz)

� Etnog. Haritzaren hostoa: Lizarrari ez ezik ha-
ritzari ere egiten zitzaion hostoa ganaduari
emateko, lizarrarena baino askoz ere
gutxiago bazen ere: Aitz ostoa itten tzan.
(JBA, 2002-03-21)

Aitzáki, aitzákie: iz. Aitzakia./ Aitzakie. Ai-
tzakia. (JUA, 2004-08-13)/ Aitzakin ipini. Ai-
tzakian ipini. (JBA, 2004-02-15)/ Aitzekik. Ai-
tzakiak. (JBA, 2004-08-14)/ (aldaera Aitzeki)

Aitzégi: Topo. Aitzegi, Brinkolako parajea./

Aitzei. Aitzegi (JUA, 1998-07-07)/ Aitzegi.
Aitzegi. (Anjel BA, 2005-09-09)/ (aldaera Ai-
tzei)

Aitzégiko egíe: Topo. Aitzegiko hegia, Brin-
kolako parajea./ Aitzegiko egie. Aitzegi-
ko hegia. (Erbileku ona izaten zen para-
je hau, Zepadiko zelaia bezala) (Anjel BA,
2005-09-09)/ (aldaera Aitzeiko egie)

Aitzei: (ik. Aitzegi)

Aitzeiko egíe: (ik. Aitzegiko egie)

Aitzeiko ittúrrie: Topo. Aitzegiko iturria,
Brinkolako iturria./ Aitzeiko itturrie. Ai-
tzegiko iturria. (JBA, 1999-09-08)

� Etnog. Aitzegiko iturria:Aitzegiko iturria, Agi-
rrezabaletik albora dago. Gaur egun,
JBA-ren ustez iturri hau ezingo da na-
baritu, bertan pinua sartuta dagoelako./
Agirrezabaleko ur beharretarako egune-
ro joaten ziren iturri honetara. Hemen me-
tal ura zen eta ur hau erateko erabiltzen
zuten. Ganadundako-ta, erropak garbi-
tzeko ta kanilleako erabiltzen zuten ura
ez zen hemengoa./ Iturri honen ezauga-
rriak: etzan leortzen, gaiñea zeuken me-
tal asko. Horrela, iturritik beherako erre-
tenean loi gorri asko zegoen. Ura atera-
tzen zen lekuan teila bat zegoen, ura bi-
deratua atera zedin./ Iturri honetako urak
lur gainean tarraka jarraitzen zuen eta be-
herago, zelai goenen Patxinekoek zuten
depositua betetzen zuten (trenbidea bai-
no askoz gorago) (JBA, 2001-12-29)

Aitzéki, aitzékie: (ik. Aitzaki)

Aitzén, aitzéna: (ik. Azken)

Aitzéta: Topo. Aitzeta, Agirrezabal hegoal-
deko eremua./ Aitzeta. Aitzeta. (Anjel
BA, 2002-01-06)/ Aítzeta. Aitzeta. (JBA,
2005-08-15)/ Aitzeta. Aitzeta. (JBA, 2006-
03-04)/ Lekuari izena bertako haritzetatik
datorkio. (JBA, 2009-01-31)

Aitzétako erréka: Topo. Aitzetako erre-
ka, Agirrezabal baserritik hegoaldera

› AITZE. Andraitz haitza, goeneko aldetik. (AA, 2004-
07-31)

› AITZETA. Agirrezabal inguruko paraje honi izena
haritz hauetatik datorkio. (AA, 2009-01-31)
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AITZONDOA

den errekastoa./ Aitzetako erreka. Aitze-
tako erreka. (Anjel BA, 2002-01-06)

� Etnog. Uraldiak: Erreka honen uraldiak
arriskutsu samarrak izaten dira. Hori
dela eta garai batean, trenbideko langileak
urtero garbitzen zuten erreka hau. Orain
Agirrezabal baserrikoak arduratzen dira
lan horretaz, halako uraldietan erreka ho-
nek bere bidea garbi izango ez balu, ura
Agirrezabal baserrian ere sartuko litza-
tekeelako. (Anjel BA, 2002-01-06)

Aitzóndoa: (ik. Aizkorrondoa)

Aiúma, aiúmea: iz. Zool. Hauma, txakurrak
ateratzen duen hotsa. Gaixo dagoenean
edo kateakin estu ateratzen du hots hau.
Orokorrean, miñ artzen donen txakurrek...
aiumea. (JBA, 1999-08-19)/ Aiumak itte ttu.
Haumak egiten ditu. (Txakur zaurituak)
(JBA, 2000-01-23)

➤ Grab. Aiumea: “Aiumea ba... O gaixo da-
onen, o bestela kateakiñ estu ta daonen-
o, etatzen don os bat, ba izaten da aiumea.
“O sea”, txakurre ondo ez daonen. Ola
gaixo daonen’e eta izan due”. Zapaltze-
an ere hots hau ateratzen dute?: “Bai, bai-
ta. Baita ori’re. Zapalduta... Miñ artzen
donen txakurrek, ordun etatzen do ori,
aiumea-o...” (JBA, 1999-08-19)

Aiúmaka: adb. Zool. Haumaka./ Aiumaka.
Haumaka. (Txakurraren gainean) (JBA,
1999-08-19)

Aixé, aixéa: iz./izond. Haizea, buru arina./
Danak aixek. Denak haizeak. (Hemen
hitz honek “aixeburu” hitzaren adiera du)
(JBA, 2006-11-04)/ (sinonimoak Aixeburu; Ai-
xeko)

Aixéburu, aixéburue: iz./izond.. Haize-
burua, buru arina./ Aixeburue. Haizebu-
rua. (JBA, 1999-03-13)/ (sinonimoak Aixe; Ai-
xeko)

Aixékeri, aixékerie: iz. Haizekeria, txo-
rakeria./ Aixekeri geiegi ebaltzen diñ
orrek. Haizekeri gehiegi erabiltzen din ho-
rrek. (JBA, 2003-12-31)/ Aixekerik. Hai-
zekeriak. (JBA, 2005-01-01)

Aixéko, aixékoa: iz./izond. Haizekoa, hai-
zeburua, buru arina./ Aixéko bat. Haize-
ko bat. (JBA, 2004-06-19)/ (sinonimoak
Aixe; Aixeburu)

Aixétu: ad. Haizatu, harrotu. Batez ere per-
tsona eta abereak harrotzen direla adie-
razteko erabiltzen da./ Aixetuta. Haizatuta.
(JBA, 1998-08-01)

Aixkiatu: (ik. Aixkidetu)

Aixkidetu: ad. Adiskidetu./ Aixkidetzen
dien. Adiskidetzen diren. (JBA, 2000-06-
03)/ Aixkiatu zan. Adiskidetu zen. (MUA,
2003-04-11)/ (aldaerak Aixkiatu; Aixkietu)

Aixkietasun, aixkietasune: iz. Adis-
kidetasuna./ Aixkietasunez. Adiskideta-
sunez. (JBA)

Aixkietu: (ik. Aixkidetu)

Aixkire, aixkirea: iz. Adiskidea./ Aixki-
re. Adiskide. (JBA, 2003-09-20)

Aixkírri: Aizkirri, Arantzazuko bi baserri. 

� Etnog. Aixkirriko anaiak: Baserri honetako
bi anaia ikatza garraiatzen ibili ziren Aiz-
korrondoan. Brinkola aldean zirenean,
bazkaltzera joandakoan, euren astoak
Olalde inguruan uzten zituzten, eta haue-
kin JUA-eta jolasean ibiltzen ziren, astora
igoz. (JUA, 2000-08-22)/ Hauek zortzi
asto zituzten, eta anaiek txandaka lana egi-
ten omen zuten. (JUA, 2003-12-12)

Aiz, aitze: (ik. Aitz, bi adierak)

Aize, aizéa: iz. Meteorol. Haizea./ Aizea
dao-ta. Haizea dago-eta. (JBA, 1999-07-10)/
Aize aundie. Haize handia. (JUA, 1998-10-
17)/ Aize epela. Haize epela. (JBA, 1999-
08-07)/ Aize otzak in dit nei au. Haize ho-
tzak egin dit niri hau. (JUA, 1998-08-04)/
Aizea etortzen bada. Haizea etortzen
bada. (JUA, 1998-10-31)/ Eunduko aizek
ibili ttun emen. Egundoko haizeak ibili di-
tun hemen. (JBA, 2000-10-14)/ Aizek ko-
rrittuko do. Haizeak korrituko du. (JUA,
2002-03-02)/ Bildurgarrizko aizek... aize
ondik zetortzela. Beldurgarrizko haizeak...
haize handiak zetozela. (JBA, 2003-02-01)/
Aize ona. Haize ona. (Haizealdi handi sa-
mar baten gainean esana; ona hitzak ez
du hemen adiera positiboa) (JBA, 2004-01-
17)/ Aizea’re badabil. Haizea ere badabil.
(JBA, 2004-01-23)/ Beko aizek jotzen dik.
Beheko haizeak jotzen dik. (Olalde aldetik
Olazarrera datorren haizeaz) (JUA, 2004-
06-19)/ Itotzeko mouko aizea. Itotzeko mo-
duko haizea. (Bisuts aldi bateko haizeaz
esana)/ Aize aundie daill. Haize handia da-
bil. (JBA, 2005-03-05)/ Aize asko... Jun dien
aize zarrakin!. Haize asko... Joan diren
haize tzarrekin! (JBA, 2005-10-29)

AIZEA ARTZEA: ad. Haizea hartzera, norbait
era zakarrean bidali nahi denean esaten
da./ Juteko aizea artzea. Joateko haizea
hartzera. (Jan eske dabiltzan katuez ari da)
(JBA, 1998-10-31)

AIZEA ETA: ad. Haizea atera, haizea etorri./
Aizea eta do. Haizea atera du. (JBA,
2003-03-21)/ Aizea eta dola gaur’e. Hai-
zea atera duela gaur ere. (JBA, 2006-06-03)/
Aizea eta ezkeo. Haizea atera ezkero.
(JBA, 2006-12-23)

EBAITZEKO MOUKO AIZEA: iz. Oso ho-
tza den haize baten gainean, ebaitzeko
moukoa dela dio. (MUA, 2005-02-04)

- Etnog. Aldaizea eta hego haizea: JUA-ren esa-
netan aldaizea eta hego haizea elkartzen di-
renean, Aizkorrin nabaritu egiten  da. Ba-
tak gailurrak norabide jakinean estaltzen
ditu lainoz. Orduan, hegoaren bolada han-
diagoa izaten bada, lainoak aurkako nora-
bidean bideratzen dira, beti ere gailurren
gainetan, Aizkorrin burrukan. Hirugarren
haizea elkartzen denean eguraldi txarra iza-
ten da. Aldaizea, egoia ta burrukaizea el-
kartzen direnean euria izaten da. Lehenengo
haize horrekin lotuta zera dio, aldaizea Al-
daizak aizea! esakunetik esaten dela.
Egoia, Naparro zear pasatu eta gero iris-
ten da. Burrukaizearen gainean ez du xe-
hetasun berezirik eman. (JUA, 2001-01-20)

� Etnog. Haizea eta euria: Sarri ibiltzen da ai-
zea euri aurreti o ondoenen. (Haizeak arto
batzuk etzanda jarri ditu eta haiek zuzen-
tzeko parra batzuei lotzen ari da) (JBA,
2004-07-17)/ Haizea indar handian ibili ohi
da euria egin aurretik edo gero. Batzutan,
beste nonbaiten euria egin eta haize zakarra
izaten da gero. (JBA, 2006-01-01)/ Euri au-
rreko aizea bezelaxe. Euri aurreko hai-
zea bezalaxe. (JBA, 2006-05-29)

Aizé, aizéa: iz. Haizea, gorputz barruan iza-
ten diren haizeak adierazteko./ Aizek
zeuzken. Haizeak zeuzkan. (Ume batek)
(JBA, 2008-02-02)

Aizé-gorri, aizé-gorrie: iz. Meteorol. Haize
gorria, haize hotza./ Aize-gorrie. Haize go-
rria. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-01-29)/
Hitz honekin ez da haize mota baten gai-
nean ari, haize oso hotza dela adierazi nahi
du. Adibide bat ere jarri du: Gorrie dau
gaur aizea esan oi zan, haize oso hotza egi-
ten zuenean. (Azken egun hauetako ipar
haize hotzarekin gogoratu da berriz ere ga-
rai bateko esaeraz) (JBA, 2005-01-29)

Aizéaldi, aizéaldie: iz. Meteorol. Haizeal-
dia./ Aizealdie. Haizealdia. (JUA, 1998-10-
31)/ Aurreako aizealdi baten. Aurreko hai-
zealdi batean. (JBA, 2000-10-14)/ (ik. Aize)

Aizeléku: Topo. Aizaleku, Legazpi eta Ga-
biriako mendia./ Aizelekun. Aizalekun.
(JUA, 1999-01-01)

Aizéleku, aizélekue: iz./izond. Haize-lekua,
haizeak indar handia izaten duen le-
kua./ Aizelekuk tie orik. Haize-lekuak dira
horiek. (Antxerdi eta Egi parajeen gai-
nean) (JUA, 2003-04-04)

Aizéte, aizétea: iz. Meteorol. Haizetea./ Ai-
zete aldi. Haizete aldi. (JUA, 1999-01-01)/
Aizetea. Haizetea. (JBA, 1999-12-29)/

› AIZELEKU. Aizaleku mendia Gabiria aldetik. (AA,
2004-04-25)

› AITZETAKO ERREKA. Erreka honen hazialdiak
inoiz arriskutsuak ere izan dira. (AA, 2009-01-31)
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� Etnog. Haizetea: JUA-k gogoratzen du oso
handia izan zen haizete bat eta garaiko es-
kolako teilatua hondatu zen. Haizetea zen
bitartean bera baserri barnean egon zen,
beldurrez. (JUA, 1999-01-01)/ 1941 urteko
haizeteak, eskolaren uralitazko teilatua
Elorreiko sorota bota omen zuen. (JBA,
1999-12-29)/ Elizako kanpandorrea suntsitu
zuen haizeteaz zera dio: Ura zan bolarea!
Haizetea izan zen artean, bera sukalde on-
doko gelan egon zen, haizeak etxe guz-
tia suntsituko zuela-eta, beldurrez. Kan-
pandorrea bota egin zuen haizeak eta gero,
ez zuten lehen zen leku berean eraiki. Be-
rreraikuntzan, eguneroko lanetik etorri eta
gero laguntzen zuen. Ez ziren hauek
izan haizetearen ondorio bakarrak. Mun-
tegi baserrirako bidean lehen gaztaiñarie
zen, hau da, alde guztietan gaztainondo-
ak ziren nagusi. Haizetea eta gero bide
guztia gaztaina adarrez estalia omen ze-
goen. Haizetea noiz izan zen esan ez badu
ere, gaztainak hosto ematen hasiak izan-
go zirela dio. (JUA, 2000-12-24)

Aizétxu, aizétxue: izond. Haizetsua, ba-
rruko haizeak dituen pertsona./ Aize-
txue. Haizetsua. (JBA, 2006-01-07)

Aizkátu, aizkátue: iz. Zool. Hitz hau adi-
tua du JBA-k, baina ez daki zehazki zer
adierazi nahi duen./ Aizkatue... danak gal-
duta eongo die. Haizkatua... denak gal-
duta egongo dira. (Bere desagerpenaren
gainean) (JBA, 2000-10-21)/ Basakatuaren
berdina izango dela pentsatzen du. (JBA,
2002-03-02)/ (�) (ik. Basakatu)

Aizkén, aizkéna: (ik. Azken)

Aizken juizioa: iz. Erl. Azken epaiketa./ Azken
juizioa. Azken epaiketa. (JUA, 1999-07-26)

Aizkól-kirten, aizkól-kirtena: iz. Tre.

Aizkora kirtena./ Aizkol-kirtenak. Aiz-
kora kirtenak. (Mandiolak egiten zitue-
nak) (JBA, 2007-10-13)

Aizkolári, aizkolárie: iz. Aizkolaria./ Aiz-
kolarik. Aizkolariak. (JBA, 2004-05-29)

Aizkóntra: Topo. Aizkontra, Aizkorri kon-
trako paraje guztia./ Aizkontran. Aiz-
kontran. (Anjel JBA, 1999-10-08)/ (sinonimoa
Aizkorrondoa)

Aizkóra, aizkórea: iz. Tre. Aizkora./ Aiz-
kol golpe bat. Aizkol kolpe bat. (Aizko-
ra kolpe bat, aizkorakada) (JBA, 1999-07-
10)/ Aizkol golpea. Aizkol kolpea. (JBA,
1999-08-14)

Aizkóra-pósta, aizkóra-póstea: iz.

Aizkora apustua./ Aizkora-postak. Aizkora
apustuak. (JBA, 2003-08-09)

Aizkóraille, aizkóraillea: iz. Aizkora-
gilea./ Aizkoraillek... Aizkoraillea. Aiz-
koragileak... aizkoragilea. (JBA, 2004-
10-19)

Aizkórakara, aizkórakarea: iz. Aiz-
korakada./ Aizkorakarea. Aizkorakada.
(JBA, 1999-01-23)

Aizkórri: Topo. Aizkorri./ Aizkorrin... Aiz-
korriñ. Aizkorrin... Aizkorrin. (JUA, 1999-
02-12)/ Aizkorriti Aantzazua. Aizkorritik
Arantzazura./ Aizkor aldea. Aizkorri al-
dera. (JUA, 1999-10-23)/ Aizkorriko kutzen.
Aizkorriko gurutzean. (JUA, 1998-11-14)/
Or Aizkor alden maiña at eongo die. Hor
Aizkorri aldean makina bat egongo dira.
(Putreen gainean) (JBA, 2004-05-15)/ Aiz-
korralden. Aizkorri aldean. (JUA, 2004-08-
10)

� Etnog. Aizkorri eta Aizkorriko punta: Nor-
malean, Aizkorri esaten duenean, Katabera
inguruaz ari da. Horregatik, Aizkorritik
Arantzazura esaten duenean, Brinkolatik
abiatu eta Katabera aldetik igaroz Aran-

tzazura doan mendi bidea adierazten du.
Aizkorri mendi gaina esan nahi duenean
berriz, baseliza daukana, Aizkorriko pun-
tea esaten du. (JUA, 2003-06-28)/ Aizkor gai-
ñe. Aizkor gaina, Aizkorri gaina. (Hone-
la deitu du Biozkorna gaina eta ingurua)/
Aizkor gaiñeko potzue. Aizkor gaineko pu-
tzua. (Biozkorna inguruan den potzuaren
gainean) (JBA, 1999-11-28)

� Etnog. Aizkorriko puntara: JUA Aizkorrira
behin bakarrik joana da. Kuutzetik ikus-
ten zen bista du gogoan: behean Zegama,
urriñ berriz, Segura eta Mutillo. (JUA,
2003-05-10)

Aizkórri-kutza: Topo. Aizkorriko gurutzea,
Aizkorri tontorra./ Aizkorri kutzan. Aiz-
korri gurutzean. (JUA, 2003-06-28)

Aizkórriko Seiñórea: iz. Mitol. Aizkorriko
Señora, Mari./ Sue dariola... kea dario-
la ta sue dariola. Sua dariola... kea dariola
eta sua dariola. (Horrela igarotzen omen

› AIZETEA. Haizeteak Kortaaizti parajean egindako kalteak. Zuhaitz batzuk erditik hautsiak daude; beste ba-
tzuk zuztarretik aterata. (AA, 2009-01-31)

› AIZKOLARIE. Aizkolariak lanean Santa Marinako
festetan. (AA, 2008-07-20)

› AIZKOREA. Baserriko aizkora. (AA, 2008-03-15) › AIZKORRI. Aizkorri gaina, izen bereko mendizerran.
(AA, 2004-08-25)
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zuen zerua Aizkorriko Señorak) (JUA,
1998-11-07)/ JUA-ren esanetan Aizkorri al-
dean bi bizileku zituen izaki honek. Bata
Aloña alden eta bestea, Aizkorri baino ho-
nantzago. (Aketegi ingurua adieraziz)/
Bere presentzia laiñoa eta kea bitartez zen
jakingarria. Era berean, Señoraren ego-
naldiak eguraldiaz lotuak zeuden: Orrea
etorri ezkeo eurie ingo do. Alde iñ ezkeo
euzkie ingo do. (JUA, 2000-08-29)/ (sino-
nimoa eta ik. Anbotoko Seiñorea) (sinonimoa
Aketeiko Señorea)

Aizkórriondoa: (ik. Aizkorrondoa)

Aizkórrondoa: Topo. Aitzondoa, Aizkorri
mendizerraren barrenean den eremua./
Aizkorriondotik. Aitzondotik. (JUA, 2002-
01-19)/ Aizkorrondoa bittarten zenbaitt
piñu. Aitzondora bitartean zenbat pinu.
(Lurjabe baten lurrak adierazi nahian)
(JUA, 2002-07-27)/ Aitzondoa eta Aizko-
rrondoa esanahi bereko toponimoak
dira. (JUA, 1998-04-05)/ Aitzondon izan
men da. Aitzondoan izan omen da. (JBA,
2000-08-24)/ (aldaerak Aitzondoa; Aizko-
rriondoa) (sinonimoa Aizkontra)

Aizpa, aizpea: iz. Ahizpa./ Aizpa. Ahizpa.
(JUA, 1999-05-21)/ Aizpen gizona. Ahiz-
paren gizona. (JBA, 1999-01-23)/ Besten aiz-
pek. Bestearen ahizpak. (JBA, 2000-12-02)/
Bi aizpa ta bi anai ezkondu zien. Bi ahiz-
pa eta bi anaia ezkondu ziren. (JBA, 2002-
08-03)/ Aizpakatio. Ahizparengatik. (JBA,
2004-03-21)/ Aman aizpea. Amaren ahiz-
pa. (JUA, 2004-08-12)/ Beste aizpendako.
Beste aizparentzako. (JBA, 2006-05-29)

Aizpéa: Topo. Aizpea, Zeraingo auzoa./
JBA-k Aizpea auzoko baserri batzuen ize-
nak dakizki: Gaztelu, Garro... Izan ere,
aizpear batzuk Legazpira joaten ziren la-
nera, beste batzuk azokara. Hauek ze-
raindarren bidea erabiltzen omen zuten.
(JBA, 2004-05-29)

Aizpúru: Topo. Aizpuru, Aizpea auzoaren
gaineko parajea./ Aizpuru. Aizpuru. (JBA,
2005-02-05)

Aizpúutxo: Topo.Aizpurutxo, Azkoitiako au-
zoa./ Aizpuutxoa-ta...Aizpurutxora-eta...
(JBA-k, bere garaian mutilak norainoko
neska laguntzak egiten zituzten azal-
duz) (JBA, 2000-11-01)

Aizti, aiztie: 1. iz. Bot. Hariztia./ Aiztie. Ha-
riztia. (JUA, 1999-08-12)/ (ik. Aitz, lehen adie-
ra)/ 2. (ik. Aizti-saar, lehen adiera)

Aizti-Goikóa: Arizti goikoa, Brinkolako
baserria./ Aizti-Goikoa. Arizti Goikoa.
(JBA, 2002-03-02)

Aizti-saar, aizti-saarra: 1. iz. Bot. Ariz-
ti sagarra, sagar mota./ Aizti-saarra.
Arizti sagarra./ Arizti baserrikoek ekarri
zuten sagar mota. Sagar hau oso gozoa
omen da, gaur egun galzorian badago ere.
(JBA, 1998-08-05)/ Aiztie da. Ariztia da.
(Mota honetako sagarrondo baten gai-
nean) (JUA, 1999-09-08)/ Ez daki Arizti
Goikotik ala Behekotik ekarri zuten,
baina inguruko baserrietan, eta Olazarren
ere, izen hau erabiltzen dela dio, sagar
mota horri deitzeko. Honen gainean zera
dio, mendian hartutako sagarra eta txer-
tatzen denak, luzaroan irauten duela.
Bestelakoak txertatuta askoz ere lehena-
go zahartzen omen dira. (JBA, 2003-10-18)/
(aldaera Aizti, bigarren adiera) (ik. Saar)/ 2.
iz. Bot. Sagarrondo mota.

Aiztóna: Aiztonaga, Legazpiko etxea./ Aiztona.
Aiztonaga. (JBA, 2000-04-06)/ Aiztona.
Aiztonaga. (Aiztonagan izango zuen Rufi-
no Ugaldek aroztegia) (JBA, 2008-07-20)

Ájau: ad. Higatu./ Ajauta. Higatuta. (Erre eta
belztutako arropa zati baten gainean)
(JBA, 1999-09-25)/ Ajauta zerela. Higatu-
ta zeudela. (Egoera txarrean zeuden ar-
gazki batzuen gainean) (JBA, 2000-07-22)

Áje, ájea: iz. Ajea, osasun arazoak, ba-
tez ere adinak ekarri ohi dituenak./
Ajea. Ajea. (JBA, 2005-03-27)

Ajéau: ad. Ajeatu, ajea izan./ Ajeauta ze-
enak. Ajeatuta zeudenak. (Osasunez
ahul zirenak adieraziz) (JBA, 2005-03-27)/
Ajeautako jendea. Ajeatutako jendea.
(Osasun arazoak dituen jendeaz) (JBA,
2005-12-03)

› AIZPURU. Aizpuruko Haitzaren atal baten ikuspe-
gia. (AA, 2003-07-18)

› AIZTI-SAARRA. Zuhaitzetik batutako aleak. (AA,
2008-11-08)

› AIZTI-SAARRA. Arizti sagarra zuhaitzean, artean
heldugabe dela. (AA, 2008-07-19)

› AIZPEA. Zeraingo Aizpea auzoa; Aizpuruko haitzetik ateratako argazkia. (AA, 2003-07-18)
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Ajédun, ajédune: iz./adj. Ajeduna, gai-
xoa./ Ajedune. Ajeduna. (Gaixo dago-
en jendeaz) (JBA, 2007-12-02)

Ajéntziau: ad. Agentziatu, eskuratu./ Ajen-
tziau. Agentziatu. (Elizako aulkien era-
bilpen eta banaketaren gainean) (JBA,
2000-08-09)

Akábau: 1. ad. Akabatu, bukatu./ Aka-
bau. Akabatu. (JUA, 1998-12-22)/ Akau
gendun. Akabatu genuen. (Lan bat)
(JBA, 2007-03-03)/ (aldaera Akau)/ 2. ad.

Hil./ Akabau banitz obe. Akabatu ba-
nintz hobe. (JUA, 2003-06-14)/ (aldaera
Akau)

Akábera, akáberea: iz. Akabera, bu-
kaera./ Akabera. Akabera. (JUA, 1999-01-
23)/ Akabera baeko lanen. Akabera ga-
beko lanean. (JBA, 2000-04-28)/ Aitzen
akaberan. Haitzen akaberan. (Toki bat
adieraziz) (JBA, 2004-05-29)/ Brinkola-
zarren akaberan. Brinkolazarren aka-
beran. (Leku bat adieraziz) (JUA, 2004-
05-29)/ Akaberea eman diok? Akabera
eman diok? (Lan bat bukatu al duen gal-
dezka) (JUA, 2004-07-03)/ Ia akaberan
dao. Ia akaberan dago. (Pilota parti-
duaren gainean) (JBA, 2004-11-28)

Akábo: Akabo./ Eta akabo. Eta  akabo. (JBA,
2002-06-29)/ Barruako giroa, ta akabo! Ba-
rrurako giroa, eta akabo! (JBA, 2007-05-01)

Akáso: adb. Akaso./ Akaso eongo die. Aka-
so egongo dira. (Erratz landareak) (JBA,
1998-12-19)/ (sinonimoak Bearbada; Igual)

Akáts, akátsa: iz. Akatsa./  Akatsa. Aka-
tsa. (Aizkoraren ertzak dituen akatsak, go-
rabehera desegokiak) (JUA, 1999-12-06)

Akau: (ik. Akabau, bi adierak)

Akétei: Topo. Aketegi, Aizkorri mendizerrako
gailurra./ Aketei. Aketegi. (JBA, 2002-03-02)

Akéteiko Seiñórea: (�) (ik. Anbotoko Sei-
ñorea) (sinonimoa Aizkorriko Seiñorea)

Aklárau: ad. Aklaratu, arropa garbituari xa-

boia kendu./ Aklarau. Aklaratu. (JBA,
2000-08-09)

Akórdaldi, akórdaldie: iz. Gogoraldia./

Akordaldik izate ttu. Gogoraldiak izaten
ditu. (Gauzak gogoratzen dituen uneak)
(JBA, 2002-04-12)

Akórdau: 1. ad. Konturatu./ Asko akordau
baik gaiñea! Asko konturatu barik gai-
nera! (Ungriano delakoen gaiztakerien
gainean) (JUA, 1999-07-26)/ Akordau baik
sartu zan guren. Konturatu barik sartu zen
gurean. (JBA, 2002-01-26)/ (sinonimoa Kon-
tuau)/ 2. ad. Gogoratu./ Akordauko. Go-
goratuko. (JUA, 2002-05-11)/ Akordau ez.
Gogoratu ez. (JBA, 2004-08-13)

Akórdeonista, akórdeonistea: iz.

Soinujolea./ Akordeonistea. Soinujolea.
(JBA, 2002-03-21)/ (sinonimoa Soiñujole)

Akuerdo, akuerdoa: iz. Oroimena./
Nere akuerdon. Nire oroimenean. (JBA,
2002-08-24)

Akuillu, akuillue: iz. Tre. Akuilua. Burdin
puntadun makila, idiak eta behiak lane-
an zirikatzeko erabiltzen dena./ Olazar ba-
serriko behiekin ere erabiltzen zen tres-
na hau./ Akuillue. Akuilua. (Elena UB, 1999-
08-22)

➤ Grab. Akuilua: “Akuillue?... Mendiñ azi,
etxea etorri ta bea nausi”. Hori da esa-
era: “Oixe. Akuillue, lenau-lenau ta
oaiñ’e bai, mendira jun da batzen dittue
akuillugeiek, izaten die zenbait eta za-
rrago, txurigo ta polittagok. Da gero, kon-
pondu pixkat, puntea eiñ-da, epurdi al-
den zea eiñ, konpondu, da geo puntan
epintzen tziten lenau, zee bat, iltze, iltze
txiki bat sartu, sartu, iltze txikie sartu pun-
taz beera, enda gero, bestaldeko zea, il-
tzen burue puskau, ebai, eta geo ura zo-
rroztu eta akuillue zirikatzeko, beie ziri-
katzeko-o. Ta oiñ’e ekusten die zeak.
Idik’e, pruebatan dabiltzenak-eta, fijau
zaiz ta ikusko zu ze akuillu txurik, ola, eran
kolorea, baso, basoko, basotik dakarden
kolorea, ez zuittuta, ez, bestela. Ori esa-
ten due ba, urritze, zuzen-zunena, ta li-
raiñ-liraiñe danen, danen ez, gero utzi ez-

keo ura, ba izaten dala politten baiño urte
batzuk bear dittu ala zuritzeko, zea ez do...
Gaztetan, berritan ez do bear, jaio be-
rritan ez, geeroon. Da emen’e fijau zaitz,
ola ikusko zu nola eukiko ttuen akuilluk,
eran kolorea daukienak, “o sea”, zurix-
ka, txurixkak”. Goldatzerakoan erabili ohi
ziren: “Bai, oixe ebaltze tziela. Atzetik di-
jonak... Ez, ez, atzetik, bueno aurreti di-
jonak, idikin dijonak aurreti, baiño zu ba-
lin bazabiltz soron labratzen, atzekok eba-
li izan do ori, akuillue. Aurrekok zotzen
mat, ittu, ittulan daillenak. Oiñ zean, “por
ejenplo” or, or’e atzeti ebaltzen due. Eta
idikiñ, burdikiñ dailtzenen da’re, atzeti,
ez!, aurreti. “O sea” segun, segun ze la-
netan daillen” (JBA, 2003-02-15)

Akuillugei, akuillugeie: iz. Akuilu-
gaia./ Mendian biltzen diren akuillu-
geiek, zenbait eta zarrago, txurigo ta po-
littagok. (JBA, 2003-02-15)

Al: partik. Al, galdera indartzeko partikula./ Jai-
kiko al zaa? Jaikiko al zara? (JBA, 1998-
08-05)/ Aitze al dezu? Aditzen al duzu?
(JBA, 1999-01-16)/ Beak dana ondo itte al
dik? Berak dena ondo egiten al dik? (JBA,
2003-10-18)

Al: 1. ad. Ahal, ahalmena adieraziz./ Al zonak.
Ahal zuenak. (JUA, 1999-02-12)/ Abionen
eman al zeizken danak eaman zittun.
Abioian eraman ahal zitzaken denak
eraman zituen. (JBA, 2002-12-27)/ (ik.
Aleiñ)/ 2. partik. Ahal, nahia adieraziz./
Biarko pasauko al tzat pixkat! Biharko pa-
sako ahal zait pixka bat! (JBA, 2004-01-10)/
Orti ez al diela beintzet pasauko. Hortik
ez ahal direla behintzat pasako. (JBA, 2004-
05-15)/ Traste zarrak noizbait zea ingo al
dittuu. Traste zaharrak noizbat zera egin-
go ahal ditugu. (JBA, 2008-10-12)

Al ras: adb. Arrasean./ Al ras ebaita. Arra-
sean ebakita. (Pinuen gainean) (JBA,
2002-07-27)

Ála: adb. Hala./ Ala bear’e due. Hala behar
ere dute. (JUA, 2000-06-17)/ Bai, ala da!
Bai, hala da! (JUA, 2000-10-28)/ Ala bear
do gaiñea. Hala behar du gainera. (JUA,
2001-08-26)

› AKETEI. Aketegiko kobaren barrutik ateratako argazkia. (AA, 1999)

› AKUILLUE. Akuiluaren marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde, 2008)
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ALA

Ála: juntg. Ala, aukera adierazteko./ Ardoa ala
ude. Ardoa ala ura. (JUA, 2004-09-04)

Alá: Ahala./ Ebai alan irteten dik bedarrak
aurten. Ebaki ahala irteten dik belarrak
aurten. (JUA, 1999-08-19)/ Jan ala ekartzen
det. Jan ahala ekartzen dut. (JBA, 2005-01-
15)/ Ontzik ebali ala garbittu. Ontziak era-
bili ahala garbitu. (JBA, 2005-01-15)/ Irten
ala arrapau men tzittun. Irten ahala ha-
rrapatu omen zituen. (Azeriak oilategiko
oiloak) (JBA, 2008-08-13)/ (aldaera Alan)

Alá: partik. Ala, galdera indartzeko elemen-
tua./ Usairik ez ala? (JUA, 2000-12-24)/
Noiz in bear zendukie ba, oaiñ ala? Noiz
egin behar zenukete ba, orain ala? (JBA,
2004-05-15)

Ála’re: 1. Halere./ Ala’re jan. Halere jan.
(JBA, 2004-04-10)/ Miñik ez palin bauke
ala’re. Minik ez baldin badauka halere.
(JUA, 2004-08-10)/ Ni alá’re. Ni halere.
(JBA, 2004-10-15)/ 2. interj. Halere, harri-
dura azaltzeko./ Ala’re! Hala ere! (Ha-
rriduraz azaltzeko erantzunetan ematen
da hau) (JBA, 2006-11-04)

Alába, alábea: iz. Alaba./ Alabea. Alaba.
(JBA, 1999-06-19)/ Masajek alabek ema-
te ittu. Masajeak alabak ematen ditu. (JBA,
2000-07-07)/ Ango alabea. Hango alaba.
(JBA, 2004-02-07)/ Are tauzke bi alaba.
Hark dauzka bi alaba. (JBA, 2004-04-10)/
Alaben umena. Alabaren umearena. (JBA,
2004-05-01)/ Ermogenesen alabea.
Hermogenesen alaba. (JBA, 2007-12-15)

Aláko, alákoa: izlag. Halakoa./ Alakoa. Ha-
lakoa. (JBA, 1999-06-19)/ Alakotxe gibel
aundik. Halakoxe gibel handiak. (Ahate
gibelen gainean) (JBA, 1999-11-28)/ Ala-
ko ederki. Halako ederki. (JBA, 1998-10-
31)/ Alako politte da! Halako polita da!
(Txakur baten gainean) (JBA, 1999-08-08)/
Zikiñe alakoa! Zikina halakoa! (Jakien ar-
tean dabilen euli bati) (JBA, 2003-07-12)/
Alakotxea izango en bea. Halakoxea
izango dun bera. (JBA, 2005-01-29)

Aláko batén: Halako batean./ Eiñ ingo deu
alako baten. Egin egingo dugu halako ba-
tean. (JBA, 1998-08-04)/ Alako maten jun
eingo gea. Halako batean joan egingo
gara. (JBA, 2004-08-09)

Alámuz: adb. Hala moduz./ Alamuz. Hala mo-
duz. (JBA, 1998-08-12)/ Alamuzko jentea.
Hala moduzko jendea. (JUA, 2000-12-24)

Alán: (ik. Ala, “ahala” adiera)

Alánbre, alánbrea: iz. Alanbrea./ Ola-
xe pasatzen zan alanbrea. Horrelaxe pa-
satzen zen alanbrea. (Argi indarrarena)
(JUA, 2002-05-11)

Alánbre-sare, alánbre-sarea: iz.

Alanbre sarea, hesi mota./ Alanbre sare.
Alanbre sare. (JBA, 2006-10-28)

Alátzeko errótea: Arabaolatzako erro-
ta./ Alatzeko errotea. Arabaolatzako erro-
ta. (JBA, 2000-12-16)/ Luzianok, JUA-ren
aitak, Ermentariko Joxeri, Joxe Errota
esaten omen zion. (JUA, 2000-12-16)

Albaiz, albaize: (ik. Almaiz)

Albátxuri: Topo. Albatxuri, Telleriarteko pa-
rajea./ Albatxuri. Albatxuri. (JUA, 1999-08-
29)/ Albatxuri. Albatxuri. (JBA, 2005-07-02)

Albérga, albérgea: iz. Tre. Harrizko uhas-
ka, abereek edateko erabiltzen zutena eta
arropak garbitzeko balio zuena. Albergak
hondoan zuen zulotik husten zen ura. Zulo
hau estali eta berriz urez bete behar iza-
ten zen. Baserri denetan izaten ez bazen
ere, Agirrezabal baserrian bazen. (JBA)/
Albergatan da potzutan. Albergetan eta
putzuetan. (JBA, 2007-05-01)

Albérretxiku, albérretxikue: iz. Bot.

Arbeletxekoa, fruitu mota./ Albérretxikuk.
Arbeletxekoak. (JBA, 2005-06-04)/ Albe-
rretxiku bat. Arbeletxeko bat. (JBA, 2006-
04-17)

Albíz, albítze: iz. Bot. Elbitza, belar mota
zakarra./ Albitze. Elbitza. (JBA, 1998-07-
08)/ Ganaduak goseak denean jaten du el-
bitza. (JBA, 1999-08-19)/ Albitze. Elbitza.
(Behorrak jaten ari direnaren gainean)
(JBA, 2004-05-12)/ Albiz. Elbitz. (JBA,
2006-03-04)

➤ Grab. Albitze: “Bedar klase bat da... Gozau
baeko zelaietan irtetzen don bedar goor
bat da albitze. Zelaien erdiñ’e igual, ze-
aik, abonuik-eta botatzen ez bazako. Eta
baztarretan ba asko eoten da albitze. Be-
dar goor bat da”. Ganaduak ez du jan
nahi izaten: “Bueno, gosek taenen bai.
Gosek ez daonen, o zea balin badaukie,

biune balin badaukie, ari utzi itten die”
(JBA, 1999-08-19)

Albó, albóa: iz. Alboa./ Albora. Albora.
(JBA, 1998-08-10)

Aldába, aldábea: iz. Tre. Aldaba./ Aldaba.
Aldaba. (MUA, 1998-01-6)

Aldágoi, aldágoia: iz. Meteorol. Aldagoia,
ekaitz haizetsua. (JUA)/ Aldagoia. Alda-
goia. (JBA, 2005-03-26)

Aldaize, aldaizea: iz. Meteorol. Aldaizea./
Aldaizea. Aldaizea. (JBA)

� Etnog. Aldaizea: Hegoaldetik etortzen den hai-
ze hotza dugu hau. Brinkolara Aloña men-
diaren ingurutik sartzen da. Lainoak in-
darrean mugitzen ditu eta euria ekarri ohi
du. Oso erraza da antzematen haize ho-
nen eragina: Aizkorri hegal guztia zeha-
ro lainatua geratzen da-eta. (JBA)/ Bere
ibilbidea Ahuldetik Agirrezabal alderakoa
da. (JUA)

➤ Grab. Aldaizea: “Aldaizea, aldaizea etortzen
danen, bueno aldaizea... Aizkor barrene-
ti, Aloña aldeti, Zeama aldea, laiñook . Eta
“A! Bator aldaizea!” -esan oi da- “Etorri
da aldaizea” -esan oi da ordun. Ori esan
oi da”. Eguraldi txarra ekarri ohi du:
““Pues” txarra, txarra, aldaizek txarra. Ai-
zea-ta, gaur izan dan bezelako zea: or be-
ralden dana asi, plantxauta zeren zeak, ar-
took. Eta esan duen “Eneee”. Emen gu-
txixeo, an nunbaitt geiao ibili da aizea-ta...
Ta aldaizea ta nik ez dakit, aldaizea, era
orta lengon’e bota zittun zeak... Bai. Egoi
aizek ez dakit ola botako ttun. Beste aize...
o zurrunbillozko aizek. Bateti eta besteti jo-
tzen duen aizek botatzen ttue nunbaitt
orik. Da geian, indarrik geian daukenak,
arek-eta...” (JBA, 1999-08-08)

Aldáka, aldákea: iz. Aldaka./ Urdai al-
dakak. Urdai aldakak. (JBA, 2002-08-25)

Aldámen, aldámena: iz. Aldamena./ Al-
damenak. Aldamenak. (JBA, 1998-09-12)/
Aldameneko erri batekoa. Aldameneko
herri batetakoa. (JUA, 1999-05-21)/ Alda-
mena. Aldamena. (Errekaren aldamena)
(JBA, 2002-01-20)

› ALDAIZEA. Aldaizearen lainoak Aizkorriko gainak ezkutatu ditu. Kortaburu aldetik ateratako argazkia.
(AA, 2005-01-23)

› ALBITZE. Elbitza zelaian. (AA, 2008-12-07)
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ALDAPARO

Aldámenetu: ad. Aldameneratu./ Alda-
menetu. Aldamenaratu. (JUA, 1998-12-19)

Aldánar, aldánarra: iz. Aldanarra, mai-
la ezberdinez osatutako bide zatia, bere
zabaleran gorabeherak dituena. (JBA)/ Be-
rau batez ere lurbide delakoetan ematen
da. Arbelezko bidean, Olazar aldetik
Antxerdirako bidean ere suerta daiteke:
Amen arbelen’e ia zenbait aldanar daon.
Hemen arbelean ere ia zenbait aldanar da-
goen. (Olazar baserritik Antxerdi alderako
bidearen gainean. Bidearen goraberak
dira aldanarrak) (JBA, 1999-08-19)/ Alda-
narrana. Aldanarrena. (Aldanar handie-
neko bide tartea) (JBA, 1999-08-23)/ Al-
danar. Aldanar. (JBA, 1999-08-19)

➤ Grab. Aldanarra: “Aldanarra ba, bide ba-
ten goorago... Alde bateti gorago eta bes-
tetik beerago daon ze bat, bide bat. Ari
esaten tzako aldanarra”. Bide txarretan
izaten dira: “Bide txarretan bai, klaro.
Zean, porlanak-eta botatako tokiñ ez da
eoten zeaik, baiño, bide, lurbide eo arbela.
Emen arbelen ia zenbait aldanar daon.
“O sea” goraberak kamiñon” (JBA,
1999-08-19)

Aldápa, aldápea: iz. Aldapa./ Aldapa ba-
rrenen. Aldapa barrenean. (Haran baten be-
heko lekuaren gainean) (JUA, 1999-12-25)/
Aldapa gora. Aldapa gora. (JUA, 2004-03-
13)/ Aldapak. Aldapak. (JBA, 2006-01-14)

Aldapáro, aldapároa: iz. Aldaparoa, an-
tepara./ Aldaparoko ude araáka. Alda-
paroko ura hara. (Aldaparoko ura nora jo-
aten zen adieraziz) (JUA, 2004-04-10)

� Etnog. Olazargo aldaparoa:Aldaparoa aldez alde
pasa ezin zuten oiloak itota hiltzen ziren eta
berauek jaten ziren Olazarren. (MUA,
1998-05-23)/ Aldaparoa, ur biltokia da, ba-
tez ere ura dela medio lan egiten duten lan-
tegietan (ola eta errotak esaterako). Lehen
bazen aldaparo bat Olazar baserriaren au-
rrean, ondoko ola urez hornitzen zuena: Fe-
rrerindako. Oraindik ere agerian daude al-

daparoa eta berau betetzen zuten ubideen
arrastoak. Hortaz aparte, ganaduak ura eda-
teko balio zuen, onaxe ateatzen genduzten
beiek ude erateko. (Olaondo soro inguru-
ra seinalatuaz) (JBA, 1998-07-10)/ Aldapa-
roa urez beteta ezagutu zuen JBA-ak txi-
kik giñela. Geroago izan zen lurrez estalia,
berrogei urte, berrogeitabost igual igaro di-
rela. (JBA, 1998-10-31)

➤ Grab. Aldaparoa: “Olalden emen kanala nun
daon, kanala, aldapáro au, kanala. Oin
kanala puskauta daok. Au’re béteta Er-
mentaitik artzen tzian, zea ori’re béteta.
Ori’re zean daok, béteta daok. Aldapa-
ro au’re dana, aldaparoa puntta punttaiño

beteta eoten tzian udekiñ. An martxa ema-
ten tzienen udei, ude juten tzian kanalan
aurrea. Guk ude andixe ekartzen genduan.
Kanalen artu ude baldeekiñ. Ola egual-
di txaarrakiñ-da beiek etatzen ez bazien,
ude eratea, edurrekiñ da ola, baldekiñ iku-
llua ekartzen genduan. Ta bestela’re
onaako ortik artzen genduan, baldeetan”.
Edateko ura: “Erateko juten giñean Ká-
xetako itturria.  Kaxetatik gorago badao
ba an, Liñapitxi esaten zikoan. Amaika
t’erditan eskolati irten da, ni ara, itturria
jun bear izaten nian. Bai, amaika t’arditan
irtenda, bazkaltzeko ude. Amabitako ia
bueltea itten nian. Marmitt motx batekiñ”
(JUA, 2002-03-23)

› ALDAPAROA. Olazar olako aldaparoaren ur-ihes-
bidea. (AA, 2007-03-03)

› ALDAPAROA. Olazar olako aldaparoaren arrastoak. (AA, 2005-04-23)

› ALDANARRA. Antxerdirako bide gorabeheratsua. (AA, 2008-03-29)
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ALDAU

➤ Grab. Aldaparoa eta oiloak: Oilo batzuk al-
daparoan ere itotzen ziren: “Oixe, zeba?
Asitzen tzien alde bateti, muiño bateti bes-
tera pasatzen, gure oillook, beste aldera
pasatu nai, eta ailleau eziñ, ailleau eziñ,
ailleau ezinda eroi... Uste bai pasauko
zuela “txarkoa” baiño... Da gero, beiñ
eroitzen tzienen, ba kito. Luma bustitzen
zitzaien, ta kargea-ta, an gelditzen tzien.
Baiño gu beala akordatzen balin bagiñen,
ba artzen gendun da, kendu lepoa ta odo-
la ustu-ta, aproetxatzen genduzten, apro-
betxatze, baendekiun, ta oillo ederrenak
izaten tzien gaiñea. Bai, oillaskoik-eta ez
gendun jaten, oillasko saldu itten gen-
dutzen, baiño oillook aprobetxatzen gen-
dutzen”. Saltzeko ziren oilaskoak berriz,
feriarako ziren: “Ferira, ama ferira juten
tzan, ama ferira” (MUA, 2003-04-11)

Aldau: ad. Aldatu./ Aldau in bear. Aldatu egin
behar. (JBA, 1998-08-10)/ Aldatzeko ez dau-
kezue ezer. Aldatzeko ez daukazue ezer.
(Arropen gainean) (JBA, 2004-05-01)

Álde, aldéa: iz. Aldea./ Aitte aldeko amo-
na. Aita aldeko amona. (JBA, 2005-08-18)

ALDEA: Aldera, ekintza baten funtzioa adie-
razteko aditza+aldera lotura jarri liteke./
Eitte aldea. Egite aldera. (Basomutil ba-
tzuei egite aldera jarri zitzaien lan bat, hau
da, lanagatik dirua eman beharrean, la-
naren emaitzak eurentzako eman zizkien)
(JUA, 2004-08-13)/ Engaiñau ziñenan in-
gresatze aldea. Engainatu zitenan ingre-
satze aldera. (JBA, 2006-02-11)

ALDEN: Aldean, inguruan./ Txakurre alden
dezula. Txakurra aldean duzula. (JBA,
1999-08-19)/ Bat etata, bestea alden. Bat
aterata, bestea aldean. (JUA, 2000-10-14)

Álde in: 1. ad. Alde egin./ Alde in. Alde egin.
(JBA, 1998-07-11)/ Alde in do. Alde egin
du. (JBA, 1999-07-10)/ Alde izu ortik.
Alde egizu hortik. (JUA, 1999-08-10)/ 2. ad.

Alde egin, hil./ Alde in tzon. Alde egin
zuen. (JBA, 2008-12-26)

Aldéandu: ad. Aldendu, urrundu./ Aldeandu.
Aldendu. (JBA, 2000-10-21)/ Aldendu in
tzien. Aldendu egin ziren. (JBA, 2000-05-
01)/ Aldetu páretik. Aldendu paretik.
(JBA, 1999-08-19)/ Jendea aldetzen. Jen-
dea aldentzen. (JBA, 2001-08-04)/ Aldeandu
dezue. Aldendu duzue. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2007-12-09)/ (aldaerak Aldendu;
Aldetu)

Aldéndu: (ik. Aldeandu)

Aldérdi, aldérdie: iz. Alderdia, inguru-
nea./ Alderdi onta. Alderdi honetara.
(JBA, 2000-12-23)/ Anka alderdi ori. Han-
ka alderdi hori. (JBA, 2004-03-21)

Aldétu: (ik. Aldeandu)

Aldí, aldíe: iz. Aldia./ Aldik eoten ttun. Al-
diak egoten ditun. (JBA, 2002-02-23)/ Gel-
dittu aldik. Geldi aldiak. (JBA, 2002-12-14)/
Aldi batzutan leortzen tzien. Aldi ba-
tzuetan lehortzen ziren. (Olazarren ur-
daiazpikoak-eta, aldi batzuetan lehortzen
dira, baina beste batzuetan hezetasunak
ere har ditzake) (JBA, 2002-12-27)/ Aldi-
ko bat. Aldiko bat. (JBA, 2004-01-03)/ Bide
aldi majoa. Bide aldi majoa. (Bide tarte
luze samar baten gainean) (JBA, 2004-08-
13)/ Lan gutxi alditxo bat. Lan gutxi al-
ditxo bat. (Lantegian lan gutxiko aldi bat
adieraziz) (JUA, 2004-08-13)/ Aldiko pix-
kat. Aldiko pixka bat. (JBA, 2005-08-14)/
Eunen bi aldiz. Egunean bi aldiz. (JBA,
2006-02-11)

Alé, aléa: 1. iz. Bot. Alea. Landare batzuen
fruituei alea deritzo: ahiena edo ka-
rraskilaren fruituak, aleak dira. (JBA ,
1999-07-10)/ Lurrera eroritako gaztaina
batzuk dana alea izaten omen zuten:
hau da, gaztaina fruitua estaltzen duen
oskol arantzatsurik gabe. (ik. Aletu)
(JUA) / Ale aundie. Ale handia. (Gaz-
tainen gainean) (JUA, 2001-11-17)/ Ale
batzuk berriz. Ale batzuk berriz. (To-

mate aleen gainean) (JBA, 2003-08-02)/
Ale ta guzi. Ale eta guzti. (Tomateen
gainean) (JBA, 2004-05-15)/ Alea atea-
ta. Alea aterata. (Dagoeneko fruitu
txikiak dituzten gereziondoaren gai-
nean) (JBA, 2004-05-20)/ Baba alek.
Baba aleak. (JUA, 2004-06-19)/ Nolako
alek! Nolako aleak! (Tomateen gaine-
an) (JBA, 2004-08-13)/ Zazpi-zortzi ale.
Zazpi-zortzi ale. (Infusio bat egiteko ka-
mamila aleen gainean) (JBA, 2005-12-
25)/ Lizarran alek, azie. Lizarraren
aleak, hazia. (Lizar zuhaitzek garai
honetan azaltzen dituzten zintzilikarioen
gainean) (JBA, 2006-05-27)/ Sagar ale
ederra. Sagar ale ederra. (JBA, 2002-03-
02)/ 2. iz. Zool. Barrabila./ Alea. Alea. (Ba-
rrabila) (Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2000-
09-19)/ 3. iz. Alea./ Ale batzuk. Ale ba-
tzuk. (Txakurrari emandako pentsuaren
gainean) (JBA, 2004-03-21)/ Ale aundi-
xeok. Ale handixeagoak. (Harritxoen
gainean) (JBA, 2004-04-17)

Aléiñ, aléiñe: iz. Ahalegina./ Amaika aleiñ.
Hamaika ahalegin. (JBA, 2000-03-04) /
Aleiñe. Ahalegina. (JBA, 2000-08-29)/ Ein
do aleiñe baiño. Egin du ahalegina bai-
no. (JBA, 2005-03-05)/ Aleiñe guzik.
Ahalegin guztiak. (JBA, 2007-05-26)/ (ik.
Al, “ahalmen” adiera)

Aleitzea in: ad. Iritzira egin, zerbait gutxi
gorabehera egitea, gauza erabat ziur nola
den jakiten ez denean./ Aleitzea ibili
bear. Iritzira egin behar. (Erabat ongi fin-
katu gabeko bi sailen arteko mugaren gai-
nean. Muga aurkitzeko gutxi gorabehe-
ra ibiltzea suertatu da) (JBA, 1999-08-14)/
Zerbait bertan galdu eta aurkitu nahi de-
nean, horrela ibili ohi izaten da. (JBA, 1999-
08-19)/ Aleitzea in bear nunbaitt. Iritzira
egin behar nonbait. (Zehazki finkatu ga-
beko mugarri baten ondoan egin beha-
rreko lana) (JBA, 2000-01-22)› ALEA. Besteak beste, fruituak izendatzeko ere era-

biltzen da hitz hau. (AA, 2008-09-26)

› ALEMAN-SAARRA. Sagasti zaharra lorean. (AA, 2008-03-29)
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ALPAPA

Aléman, alémana: iz./adj. Alemaniarra./ Bi
aleman. Bi alemaniar. (JUA, 2003-12-26)

Aléman-saar, aléman-saarra: 1. iz. Bot.

Aleman sagarra, sagar mota. Fruitu gorri eta
handiak ematen ditu; etxe aurrean dago ho-
rrelakoa./ Aleman-saarra.Aleman sagarra.
(JBA, 1998-08-05) (ik. Saar)/ Agirrezabalen
ere Aleman-sagarra esaten zuten. (JBA,
2004-08-10)/ (�)/2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Alérji, alérjie: iz. Alergia./ Alerjie. Aler-
gia. (JBA, 2003-04-26)

Alértze, alértzea: iz. Bot. Laritza, zuhaitz
mota./ Alertzea. Laritza. (JUA, 1998-12-19)

Alétu: ad. Aletu, aleak kendu./ Aletuta. Ale-
tuta. (Indiaba aleen gainean) (JBA, 1999-
03-06)/ (ik. Ale)

Algaiñen jósi: ad. Algainean josi, lihozko

pieza bat besteari jostea, piezen ertzak el-
karren artean josiz./  Algaiñen jositakoa.
Algainean jositakoa. (JBA, 2003-12-14)

Alíketa, alíketea: iz. Tre. Aliketa./ Alike-
tea. Aliketa. (JBA, 2000-03-25)/ Aliketak.
Aliketak. (JBA, 2001-04-14)

Álkar: izord. Elkar./ Ezautzen zittuen alkar.
Ezagutzen zituzten elkar. (JBA, 2002-08-
03)/ Oik alkar ezautuko die. Horiek elkar
ezagutuko dira. (JUA, 2004-01-17)/ Alka-
rrekin. Elkarrekin. (JBA, 1999-02-10)/
Joko die alkar... Larri zittuan. Joko ditek
elkar... Larri zituan. (Autoen gainean)
(JUA, 2004-06-26)/ Nola billau zuen alkar.
Nola bilatu zuten elkar. (JBA, 2004-08-10)

ALKAR ARTU: ad. Elkarrekin moldatu./ Ok
artzen die alkar ondo. Hauek hartzen di-
tek elkar ondo. (Ondo moldatzen diren
txakur eta katuaren gainean) (JUA, 2002-
04-13)

Alkáte, alkátea: iz. Alkatea./ Alkatea. Al-
katea. (Turbinako Romualdoren gainean)
(MUA, 2003-04-11)

Alkondára, alkondárea: iz. Alkando-
ra./ Alkondarea. Alkandora. (JUA, 2000-
06-10)/ Alkondara urdiñekiñ. Alkandora
urdinekin. (Falange-ko kideen gainean)
(JBA, 2007-10-13)/ (sinonimoa Kamixa)

Almaiz, almaize: iz. Tre. Almaiza, mor-
tairua, sukaldeko tresna./ Almaize. Al-
maiza. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-07-
28)/ Albaize. Almaiza. (Mariaje UB-k en-
tzuna: Jesusa BA, 2005-07-27)/ Baratxuria eta
beste jaki batzuk txikitzeko sukaldeko
tresna: Batzurie eta nasteko gauzak txi-
kitzeko erabiltzen da. (JBA, 2005-08-06)/
(aldaera Albaiz)

Almazén, almazéna: iz. Biltegia./ Al-
mazénen baten eongo a. Biltegiren ba-
tean egongo da. (JBA, 2008-01-18)

Alméja, alméjea: iz. Zool. Txirla./ Txirlak
eta almejak. Txirlak eta txirlak. (JBA, 2005-
07-23)

Almoada, almoadea: iz. Ohe burkoa./ Al-
moadea. Ohe burkoa. (JBA, 2002-04-13)

Almórzau: (ik. Amorzau)

Alóña: Topo. Aloña, Aizkorri mendizerrako
gailurra./ Aloña. Aloña. (JBA)

Alpápa, alpápea: iz. Bot. Alpapa, landare
mota./ Alpapea. Alpapa. (JUA, 1998-08-04)/
Alpapea. Alpapa. (JBA, 2008-08-21)

� Etnog. Alpaparen ereite kontuak: Ereiten zen
belar honek moztu aldi asko izaten zituen,
hiru behintzat bai. Orain egiten diren al-
papak eskasagoak izaten omen dira, le-
nau geiau izaten tzien gaiñea. Lehenen-
go lurra prestatu egiten zen, eta horreta-
rako karramarroa edo area pasatzen zen;
goldatu ez zen egiten. Gero ereiñ egiten
zen. Alpapa Etxeauzbaztarre sailean egin
zen, eta bertan oraindik ageri dira haren
aztarnak diren tortóok. Erbiak hura jate-
ra ere etortzen ziren, eta norbaitek lazo-
ak jarrita izaten zituen. (Konstantino
Langarika izango zela pentsatzen dute).
Alpapa artean, zelaiko belarra ere etortzen
zen, baina alpapa hazia ugari botatzen ze-
nez, hauek ezkutu samarrean geratzen zi-
ren. Hiru edo lau moztu aldi egin, eta gero
galtzén juten tzan, eta orduan agertuko zi-
ren tortoak hor hemenetan. Moztu aldi ez-
berdinen artean, hilabete ere ez zen pa-
sako. Lenengo bedar makal-makala etor-
tzen zen, alpapa bera oso biune izaten zen.

› ALEMAN-SAARRA. Heldutako sagarrak zuhai-
tzean. (AA, 2006-07-06)

› ALETU. Artoa aletzen. (AA, 2005-04-23) › ALOÑA. Aloña inguruaren argazkia Armuño menditik aterata. (AA, 2005-04-30)

› ALMAIZE. Garai bateko almaiza. (AA, 2008-03-15)
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Lehen aldiz moztu eta gero, indar han-
diagoan etortzen zen. Moztu aldiak segaz
egiten ziren, eta behin moztuta lehortzen
jartzen zen. (JBA, 2005-03-12)/ Zelaian egi-
ten den alpapaz gain, bada berez etortzen
den beste alpapa mota bat: alpapa sil-
bestrea. (JBA, 2005-05-14)

Alpápa silbéstre, alpápa silbés-
trea: iz. Bot. Alpapa basatia, landare
mota./ Alpapa silbestrea. Alpapa basatia.
(JBA, 2009-02-22)

Alpárgata, alpárgatea: iz. Apreta, es-
partina./ Alpargatak. Alpargatak. (MUA,
2003-04-11)/ (sinonimoa Apreta)

Alpargatéri, alpargatérie: iz. Espartin
lantegia./ Alpargatérie. Espartin lantegia.
(JUA, 1999-12-24)/ (ik. Apreta)

Alpér, alpérra: iz. Tre. Alferra, alfer harria,
nekazal tresna./ JUA-k badu tresna ho-
nekin lotutako kontakizuna. Soroan aita
eta semea ari ziren lanean. Aitak esan
zuen, ekarri zak alperra!, nekazal tresna
hori adieraziz. Semeak erantzun zuen,
emen ez diau alperrik bear!, hitzaren bes-
te esanahia adieraziz. (JUA, 2004-08-11)

➤ Grab. Alperra: “Alperra? Sokor ondik ze-
enen. Bai, zea itteko, txikitzeko. Askotan
etzan oso erreza izaten. Zaillek eoten tzien
sokorrak-eta, alperra gaiñea, gaiñen
area dana... Alperra pasatzen tzan ba-
karrik ba berdindu bear zanen, lurre, li-
xotu bear zanen. “O sea”, “por ejenplo”,
arbi-o... bai, arbik ein da geo azken pa-
sarea, lixo-lixo geldittu tzeiñ, ba ematen
tzuen alperrakin bakarrik’e. Ortako lu-
rree xeea eon bear, aurreti zea inda, al-
perrakin da arekin pasauta aurreti, txi-
kituta”. Lan hau soro guztietan egin be-
har: “Baai, o bestela eskuarekin-o ein
bear-o. Eskuarekin ein bear. Da naastu
o azie’re naastu eitten tzan ola. Azke-
naldiñ eskuarekiñ eitten gendun, ez zea
itteatio” (JBA, 2002-08-25)

Alpér, alpérra: iz./izond. Alferra, nagia./ Al-
perra galanta. Alferra galanta. (JUA,
2000-10-21)/ Alperra baiño alperragoa. Al-
ferra baino alferragoa. (JBA, 2004-02-15)

Alpérkeri, alpérkerie: iz. Alferkeria./ Al-
perkerin. Alferkerian. (JBA, 2006-01-01)

Alpérraldi, alpérraldie: iz. Alferraldia./
Alperraldie dauket. Alferraldia daukat.

(JUA, 2001-05-08)/ (sinonimoa Nagi-aldi)

Alpérren: adb. Alferrean./ Gu emen al-
perren. Gu hemen alferrean. (JBA, 2008-
07-20)

Alpérrez: adb. Alferrez, alferkeriaz./ Bate ez
diñau itten postreik, alperrez. Batere ez
dinagu egiten postrerik, alferrez. (JBA,
1999-12-18)

Alpérrik: adb. Alferrik./  Alperrik. Alferrik.
(JBA, 1999-08-03)/ Oixe alperrik. Horixe
alferrik. (JUA, 2004-04-10)/ Ori, alper-
alperrik da bai, koipe ori. Hori, alfer-

alferrik da bai, koipe hori.6 (JBA, 2004-
08-12)

ALPERRIK GALDU: ad. Alferrik galdu./
Madalena zorroa, dana alperrik galdu
zian. Madalena zorroa, dena alferrik gal-
du zidan. (Txakurrak aurkitu zuen ma-
dalena zorro baten gainean) (JBA, 1999-
11-28)/ Alperrik galtzen... mindu. Alferrik
galtzen... mindu. (Lurrera eroritako miz-
piren gainean) (JBA, 2000-11-11)

Alpérrontzi, alpérrontzie: iz./izond.

Alferrontzia./ Alperrontzie. Alferrontzia.
(JBA, 2003-08-16)

Alpértu: ad. Alfertu./ Oso alpertuta. Oso al-
fertuta. (JBA, 2004-03-21)

Álta: adb. Zool. Zakur emea umeske./ Alta. Alta.
(JBA, 1998-08-06)

➤ Grab. Alta: Txakurrekin erabiltzen da hitz
hau: “Bai, txakurrekiñ. Txakurrekiñ ebal-
tzen da ori. Ganadukiñ izaten da umes-
ke eotea. Da astokiñ iel eotea, eta ardi-
kiñ arkera, berriz. “O sea”, ze diferen-
tek ebaltzen die. Nik uste et alta txaku-
rrena izango dala” (JBA, 2004-01-04)

Altau: (ik. Altutu)

Áltu, áltue: 1. iz./izond. Altua, garaia./ Gi-
zon áltue, bi metro eitten zatuan, juxtu-
juxtu. Gizon altua, bi metro egiten zitian,
justu-justu. (JUA, 2002-07-21)/ Altugi.
Altuegi. (JBA, 2006-08-12)/ 2. zenbtz.

Gehien./ Zenbat urte die? Iru altuanea.
Zenbat urte dira? Hiru gehienera. (JBA,
2002-12-27)

Altútu: ad. Hazi, altutu./ Altutu. Altutu.
(JBA, 2000-10-07)/ Altau. Altutu. (JBA,
2000-08-26)/ (aldaera Altau)

6 Hemengo Bai elementua, esaldian esaten denaren indargarri bezala erabiltzen da.

› ALPAPA SILBESTREA. Brinkolan ateratako argaz-
kia. Honako landarea ez da nahastu behar irukuestea
delakoarekin. (AA, 2005-05-14)

› ALTZA. Haltz adartxoa. (AA, 2007-06-30)

› ALPERRA. Alfer harria, Idiazabalgo Azpikola Aundi baserrikoa. (AA, 2008-04-25)

ALPAPA
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Áltz, áltza: iz. Bot. Haltza, zuhaitz mota./ Al-
tza. Haltza. (JBA, 1999-07-10)/ Altz bat.
Haltz bat. (JBA, 2000-08-22)

� Etnog. Ezaugarriak: Haltza maiatzeko il-
berrie denean bota behar da. Garai ba-
tean, gurdie eitteko erabiltzen zen egur
hau, batez ere, gurtasak bezalako zatiak.
(Tresna bat haltzez egina denean ariñe
izaten da) (JUA, 1999-11-27)/ JBA-ren
esanetan, garaian ebakitako haltza da su-
tarako egurrik onena. (JBA, 1999-11-
27)/ Au bota bear men da maiatzen, bai-
na ez daki ilbehera ala ilgora aldian den.
Tresna batzuk egiteko balio du: okiñ
inda eskillárak-eta. (ik. Eskillara) (JBA,
2005-03-05)

➤ Grab. Altza: “Altza da ba, sastrakan moun
irtetzen don arbola bat. Eta goizao lo-
ratzen da. Eta materialetako ez dait ba-
lio don, egurretako ebali izan deu guk,
ebai ta egurretako”. Erretzeko: “Bai. Geo,
igual kirtenak eitteko’re balioko do, zen-
bait... Ola, garaien ebai ezkeo, be garaien,
ba atxur kirtenak eitteko-ta, olako gau-
zatako’re balioko don ze bat, arbola sas-
traka. Satrapak irtetze die, urritze beze-
la, antzea”. Ez da erreka bazterretan
hazten bakarrik: “Beste toki batzutan’e
bai. Aierdiñ’e badare ta bai, beste toki ba-
tzutan’e bai. Ez erreka baztarren baka-
rrik ez. Beste toki batzutan’e bai” (JBA,
2004-01-04)

Altzóla: Topo. Altzola, Brinkolako mendia./
Altzola. Altzola. (JBA, 2006-07-24)

Áma: iz. Ama./ Ama ta bik. Ama eta biak.
(JUA, 2000-10-21)/ Amatxo. Amatxo. (JUA,
2002-12-25)/ Ama-alabak. Ama-alabak.
(JUA, 2002-09-14)

Áma, ámea: iz. Ama, abereez mintza-
tzean./ Amek jan in bear do. Amak jan
egin behar du. (NORK eran esana. Ka-
tuaren gainean esana) (JBA, 2000-04-25)/
Amea. Ama. (NOR eran esana. Txaku-
rraren gainean esana) (JBA, 2001-08-26)/
Amea izango zan, aiñ amea izango
zan. Ama izango zen, haien ama izan-
go zen. (Bere katakumeen bila zebilen
katu baten gainean) (JBA, 2004-05-12)/
Ama-ume. Ama-ume. (Txakurraren gai-
nean) (JBA, 2006-08-19)/ Amea ikusi

bear da. Ama ikusi behar da. (Katu bati
buruz) (JBA, 2008-10-12)

Amá-Berjiñ, Amá-Berjiñe: iz. Erl.

Ama Birjina./ Ama-Berjiñe. Ama Birji-
na. (JBA, 1999-02-10)

� Etnog. Irudiak: Brinkolan, baserriz baserri, bi
egurrezko kaxetan, Ama Birjinaren eta Fa-
milia Santuaren irudiak garraiatzen dira.
Irudi hauek, Brinkola guztian zehar era-
biltzen ziren eta jendeak etxean zituene-
an, dirua bota ohi zien. Diru honekin Mi-
lagrosa eta Familia Santuaren egunean,
mezak ateratzen zituzten. Aldika, irudi
hauek berritu ere egiten ziren, batetik bes-
tera hondatu egiten zirelako. (JBA, 1999-
02-10)

➤ Grab. Ama Berjiñea: Brinkolan bi irudi zi-
ren: “Bai. Da “Sagrada familia” da ba
iru persona dare, San Jose, Ama Berji-
ñea ta geo ola, arbola baten irudi bat az-
piñ, da “niño Jesus”, aurren duela. Eta
“Milagrosa” berriz, Ama Berjiña bat, txu-
ri-txurie, jantzita. “Visita domiciliaria”
erderaz, baiño euskeraz esaten tzikon orri.
Bixitárie, “bixitárikin nator”, ola esan oi
da”. Etxe bakoitzean zenbat egun egoten
zen: “Etxe baikotzen eun bat o bi, eta oiñ,
esaten tzuen len, oiñ dana zea inda dau-
ta, nai balin bazon baten matek “nóbe-
nea” eiñ eo ola, “pues” esan ein bear tza-
la. Ordun ba beatzi eun euki bear tzon.
Eta esan ein bear zala. Ola zan lenau, bai-
ño oiñ”. Batzutan bederatziurrena ere egi-
ten zen: “Ba eozin garaitan. Batek pro-
mes bat eitten balin bazon o ze bat ba-
zeuken, “bueno, ein bear diot nobenario
bat Ama Berjiñei o Sagrada Familiai-o”,
“pues”, noiznai garaien”. Zer eskatzen
zen halakoetan: ““Pues” eozin gauza. “O
sea”, osasune, ganadun osasune, o ala-
ko gauza ondo irten dialako, o ola, ola,
zeozer” (JBA, 2004-01-04)

Amá-Berjiñen ittúrrie: Topo. Ama Bir-
jinaren iturria, Brinkolatik Arantzazura bi-
dean den iturria./ Ama-Berjiñen itturrie.
Ama Birjinaren iturria. (JUA, 1998-09-05)/
Ama Birjinaren iturria Arantzazu aldera
jaisten kokatzen da: Amarjiñan itturriñ...
potzu zulo bat. (JUA, 2003-05-10)

Amá-Birjiñan síllea: Ama Birjinaren si-
lla, Katabera aldean den aulki itxura
duen harri jakina./ Ama birjiñan sillea.
Ama birjinaren silla. (JBA, 2008-10-12)

Amábi: zenbtz. Hamabi./ Amabi. Hamabi.
(JBA, 2005-03-26)

Amábost: zenbtz. Hamabost./ Biar ama-
bost. Bihar hamabost. (MUA, 2003-10-10)

Amaika: 1. zenbtz. Hamaika. (Zenbatzai-
le zehaztu modura)/ Amaika. Hamaika./
2. zenbtz. Hamaika, asko, makina bat.
(Zenbatzaile zehaztugabe modura)/
Amaika aleiñ. Hamaika ahalegin (JBA,
2000-03-04)

Amaikatako, amaikatakoa: iz. Ha-
maiketakoa, ordu honetan egin ohi den
otordua./ Amaikatakoa o bazkarie. Ha-
maiketakoa edo bazkaria. (JUA, 2000-10-28)

Amairu: zenbtz. Hamahiru./ Illen amairun. Hi-
laren hamahiruan. (JBA, 2004-10-02)

Amálau: zenbtz. Hamalau./ Amalau. Hama-
lau. (JBA)

Amálauzanko: iz. Mit. Hamalauzango, hau-
rrak izutzeko irudimenezko izakia./ Ama-
lauzanko. Hamalauzango. (JUA)/ (�)

➤ Grab. Amalauzanko: “Nik ez dakit zer dan,
ze izango an... Guk lenao... Guk lenao, guri
bildurtzeatio esaten tzikuen, “A! Baator
amalauzanko, or arrapauko zaittu!”. Zer
danik jakiñ ez. Baiño oixe, esaera oixe. Da
gu bildurtzeatio ta maiña bat aldiz, gue
amak-eta. O etorri nai ez-o, jun nai ez-o
eta “or arrapauko zaittu amalauzan-
kok”” (JBA, 2002-03-02)

Amándre, amándrea: 1. iz. Amona,
amandrea./ Amandre zanak esaten zon.
Amandre zenak esaten zuen. (Esmendau
hitzaren gainean) (JBA, 1998-07-06)/
Amandre zarrandako lanak. Amandre za-
harrarentzako lanak. (JUA, 1998-12-28)/
Amandrek esaten men tzaonan. Aman-
dreak esaten omen zionan. (JBA, 2000-04-
06)/ Amanrek. Amandreak. (JUA, 2001-11-
17)/ (aldaera Amanre) (sinonimoa Amona)/
2. Manuela Guridi Kanpos, JUA-ren
amandrea./ (�) (ik. Etnog.) (ik. Mirandaola-
Zaarra)

� Etnog. Olazargo amandrea: JUA-ren amonak,
ia 90 urte izanda ere, gai zen irakurtzeko
eta josteko haria orratzetik pasatzeko.
(JUA, 1999-02-06)

� Etnog. Kalderero kontuak: Bere amonak kon-
tatua da honako kontu hau. Lehenago
kaldereroak etxez etxe ibiltzen ziren. Ba-
serritarrei galdara hautsiak zituztela esa-
nez ibiltzen zen hauetako emakume bat.
Baserritarrak ezetz. Orduan emakume-
ak ontzi bat eskatu, isilean zulo bat
egin eta zulo hura erakusten zien base-
rritarrei, puskatua zegoela adieraziz./
Emakume honek haurra bizkarrean era-
man ohi zuen. Titia atzeratu eta bizka-
rrean zuen haurrak honela edaten omen
zuen. (JUA, 1999-02-06)

� Etnog. Oñatiko azokara: JUA-ren amandrea,
larunbatero Oñatira joan ohi zen arrautzak
saltzera; orduan ikasle jende ugari izaten
zen Oñatin. (JUA, 2000-10-21)

� Etnog. Amandrearen iritziak: Amandreak
esaten zuen haurrak etxetik kanpora lanera
bidali behar zirela, morroi eta neskame be-
zala, horrela ardurea zer zen ikasten zu-
tela, etxekoek egiten ez omen zutena. (JUA,
2003-12-26)/ Amandreak esaten omen
zuen, gaurko jentek jainkoi aurrea irten-

› AMA-BERJIÑEN ITTURRIE. Kataberatik Aran-
tzazu aldera kokatua dago berau. (AA, 2004-08-28)

› AMANDREA. Amandrea Azpeitiako azokan ere
izan zen txerrikumea erosten. Argazkian Azpeitiako
azoka Santo Tomas egunez. (AA, 2008-12-21)
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go daek.7 (JUA, 2004-01-03)/ Amonak zera
esaten zion JUA-ri lagunei buruz: Nee
amandrek: Launekin batea ibili bear
dik. (JUA, 2001-12-15)

➤ Grab. Amandrea (1): “Ura, garai arten...
Mirandaola, Mirandaola... Oain Mi-
randaolan etxeek eta zeek inda dare bai-
ño, etxe xar-xar-xar bat zian. Eta Mi-
randaola ortan, oik errenterok orduun,
enda an’e jentek alde in bear, nee
amanrek alde in men tzian. Bikiñako
errotea, oaiñ kamiñon kontra daok
etxe bat, ia Bikiñane baiño leen Ola-
berritati beeragon. Fijatu ai, bat dau-
kik zea bat, balkoi bat kamiño aldea da
etxe bat kamin kontran. Araxe kriada,
“jun ai ara” amak esan men tzaoan
“naiko ogie jango en!”. Errotea men
tzian, da beatzi urte in men tzatuan. An-
txe beatzi o amar urte in men tzatuan an,
eta jun amalau urtekiñ-eo, ez takiat ba
amairukiñ jun da ezkontze arte. Oitai-
rukin  ezkondu, ez takiat zer’e nee
amandre ori. Eta an, beno etxen, men
tzeuzkien, Mirandaola ero or, etzakiat
ze esaten zon, lau argiñ, gaillegook. Bi
urten ero irun eon men tzittuan apopi-
llo. Argiñ gaillegoa-eta, alde in men
tzien eran lanak indakon, eta gero,
andra-gizon bat ume batekiñ ero ola.
Ume ari, ba klaro, beti erderaz ein bear
amanrek, ua’re gaxtea. Gaxtea, da er-
deraz ondo ikasi zian. Ondo itten tzian
erderaz nee amandrek. Bai. Gaztetan
beti xamurrago ikasi’re bai. Da erderaz
ondo itten tzian. Bai”. Eta zure amak
nola egiten zuen erdaraz?: “Ez, nere
amak ez, gutxigo zekian. Ura Mutillo-
koa, baserri batekoa, arek gutxigo, gu-
txigo zekian aek, erderaz-ta”. Miran-
daolako zubia zeinek egin zuten?: “Gai-
llego oik ibiliko ittuan, an paeta batzuk-
eo in tzittuela. Urdun, urdun ferroka-
rrillen, urdun nik etzekiat pa, bai mar-
txan eongo zian baiño, baiño ez beze-
la, nik etzekiat pa urdun, urdun karrill
bat-eo... Ein tzuen garaien, frantzeste-
rakoa-ero esaten zikonen, lekue bes-
tendako’re in men tzien. Bat martxan da
bestendako ipintzeko’re bai. Urdun ipi-
ni biarrena, biarren trena-o-da... Gero
eon zan andra-gizon ume batekin, aik
kasteillanok, ortio, or nunbaittekok
beintzat, da arek, beti oraziok erakus-
ten-da, nee amanrei. Ta nee amanrek
ikasi. Ura mutiko... ura’re umea izan-
go zian. Da arek ikasi, oraziok-eta.
Arek’e, erderaz ari beti. Ikasi erderaz,
ta bai, nere amanrek erderaz ondo
itten tzian, bai. Ola, olaxe urdungo kon-
tuk-da...” (JUA, 2002-06-01)

➤ Grab. Amandrea (2): “Nere amanrek’e,
aek’e berriz, erderaz zekian arek. Aik’e
Miándolan baserri xar-xar-xar bat
zeukien. Da errentea pau bear eta ur-
dun errentea, errentea zea, laborea nau-
siri. Garie, garie’re ola. Ta oso gutxi
men tzeukien. Lur gutxi ta gari gutxi ar-
tzen men tzien. Da gosea... Da amak
esan men tzaoan, “jun ai, Bikiñako
errota, an naiko ogie jango en”. Biki-
ñako errotea dao Leazpiti goraxeo, ka-
min kontran, ba an, balkoi bat’e bai”
(JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Amandrea (3): “Nee amanrea, ona
ezkondu men tzian, ona ezkondu men
tzian, etxe onta. Emen iru bizitza, etxe
zar ontan, men tzittuan. Ondo aprobe-
txatzen men tzatuen karrill aldeko te-
rrenook-eta, ara ondoa junda, itaiekin
karill eskiñatan bedarra ebai ta zarea
kargau-ta, “ba au (...) jango diek”. Es-
kasie iru bizitzandako. Da laborea’re es-
kasie, errentea pau bear. Eta gurdiñ ea-
maten men tzien Oiñatia zea... Da etxe-
ako gutxi geatzen men tzian. Da larri,
da arto pixkat artzen men tzien-da. Ar-
toa jaten men tzien asko, garie geianak
Oñatia eamaten, zeera, errentea paa-
tzea. Ordun gurdiñ artu ta errentea pa-
atzea. Bai, garie laborekiñ, bai ta ea-
maten men tzaean, oillaskok, arkuma
bat, bi oillasko pare, da oilloa, eta
arrautzaak...” (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Amandrea (4): “Nee amanrek, nee
amanrek’e, Mirandaolakoa, da urdun
franzestérea, ba karrilek-eta (...), len-
txo, pixkat lentxo franzesterea, (...),
franzesak ibili men zittuan emen, tune-
lak itten da zean, lentxo, leenau. Orre-
atik esaten (...) franzesterea, ori. Da or,
an Mirandaolatik beeraxo, an men tze-
rean Mirandaolan eon men zittuan.
Enda an, lau argiñ gaillego eta Mi-
randaolan men tzerean apopillo-ero. Lo-
ta an itten tzuela. Da bi urten eon men
tzittuan an. (...)...Geo, geo aik jun men
tzittuan, argiñ orik, gaillego orik eta eto-
rri men tzian, gizona ta anrea, karrill es-
kiñak eta arreglatzea-ta, ola, ta inguruko
zeak, ostok ebai-ta. (...) ta ume bat men
tzeukien, ume bat, ari erderaz, aik er-
daldunek, or goiko (...) erdeldunek-

eta. Eta ume ari, karo, erderaz oraziok
erakutsi ta ola, ume ari (...) men tzien-
da, eta nee amandrek danak ikasi. Ura
ttikie, bos-sein bat urte, bos-eo, ola euko
zatuan. Da ala arek’e oraziok-eta ika-
si, da umei, umen (...) tzienak, oraziok
erakusten, ama ta orik. Ta gure aman-
rek danak ikasi zatuan. Da geo emen nei
erakusten, nik bosten bat urte, sei ero
ola, nei oraziok erakusten, (...) tzian
amandrek. Ondio’re, urdun ikasi nun
orazio bat, akordau’re ez zitan itten...
Iruitaka urtetan akordau naiz-ta. Akor-
dau nitzean baten, oei, oei errezau na-
ean. Oei errezau, iruetaka urten... Da
nei akordau zitean iruetako urte pa-
sauta. “Ahi arriba un Belen” esaten
men tzaean amandrei, (...) amak umei:

Ahi arriba un Belén 
Siete leguas a un galbario, 
Caminamos, caminamos hacia galbario
En este mundo rey
Y en el otro coronado,
Vendrá día de juicio,
Y se vera lo que ha pasado, 
El que dice esta oración
Todos los viernes del año
Saca un alma del purgatorio
Y la suya del pecado
El que sabe y no dice
El que oye y no aprende
Vera lo que le conviene” 

Ori umei esaten men tzaoan da gure
amandrek ikasi. Ta nei, urdun ikisi in nian
da. Ia irurogei urte, ia irurogei urtetan,
akordau ez, ori errezatzeik” (JUA, 2002-
06-15)

› AMANDREA. Bikiñaerrotako aldaparoaren arrastoak. (AA, 2009-01-17)

7 Ez dakigu ze testuingurutan adierazten den hau. Beharbada gizartearen aurrerakada sozial eta teknologikoa zela-eta, jendea gauza berriak egitera ausartzen
zela adieraziz?
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➤ Grab. Amandrea ta aittejaune: “Baiño
bestela, ura gorabera asko ikusitakoa zan.
“O sea”, frantzestérea aittuta eongo za,
emen frantzesak etorri ziena karrille
ittea ta (...). Ura koziñera-ta, ori’re
esango zizuen, ia Olazarren aittuta eon-
go za. Gero kutxarak eta tenedorek-ta
markauta eoten tzien, ipintze tzittuena ta
ori. Ta gure amandrek-eta eramanda-ta.
Aittuta eongo zea, bai, ta... Arek bai, gau-
za ta pasadizo asko, asko. Arek asko ba-
lio zon, ola, etzan lotsauko. Erderaz’e,
“tako” batzuk sartuatio etzikon asko
inportako, ta frantzeserea itz batzuk-
eta, bai, bai. Tio Joxek, zuen aitonan
anaie, tio Joxe ortxe bizi da, tio Jose,
“amandre txikie” esaten gendiun. Lepon
artuta ibiltzen tzon. “Botako nau!” eta
“Utzi iak!”-eta. Oixe in tzion, (...) zion.
Etzan aundie, txiki xamarra zan aman-
drea. Amandrea txiki xamarra zan. Bai,
arek bai, asko balio zon. Arek pai, (...)”.
Aitajauna ezagutu ote zuen: “Amandren
gizona? Bai, bai, ba nik ura es non, jux-
tu-juxtun akordatzen naiz, juxtu-juxtu-
juxtu, baiño ez, aren ideaik ez dauket.
Gero elizea eitteko lanen ibili zana’re bai
amandrea. Ori aittuta zare? Ba gizona,
ikatza itten, Aizkorriñ, beste gizon ba-
tzukiñ, pesetea-o... Pesetea, pesetea asko
izango zan, erreala, errealakin ordun ira-
baztea, zeoze irabaztea. Eta elizea eitte-
ko, nola da, zulatzen dan, lurre kentzen
da ba, nola esaten tzako orri?... Bueno,
lurre kentzen beintzet. Lurre kentzen pe-
azaren artu bizkarren, ta bera bakarrik
ez, beste emakumak; gizonak, beste leku
baten lanen zeuzkienak, emakumak’e
antxe lurre kentzen, elizea eitteko. Bes-
te leku batea, lurre peazaren artu-ta, an
ebilitakoa”. Aitona ikazkintza ibilitakoa
izango zen: “Bai, ikazkintzan’e, lana
zeon lekura jungo zan ura’re ba. Bai, bes-
te ofizioik etzon izango, ez det uste, la-
brantzea ta gero, ikatza eitten-da, bai. Nik,
juxtu-juxtu-juxtun akordatzen naiz, zeo-
zer baiño... Errota zakue nola errotan,
Elorriko errotati gizonak-o entreau eitten
tzon, io, garie eo artoa-edo io ta gero en-
tregea-ta, ura eramandakon, dauket re-
zeloa ba zakue askau ta artiriñe o ez taitt,
ogi iriñe izango zan, ari beira eon tzana.
Oixe dauket bakar-bakarrik “rekuer-
doa”, beste ezertxo’re enaiz akorda-
tzen. Ni txikie izango nitzen oso” (MUA,
2003-10-10)

➤ Grab. Garbantzo: Amandrearen alaba Oña-
tin zen neskame: “Kriada eon omen tzian
Oiñatiko botikan. Oiñatiko botikan, da nere
amona, juten men tzian ordun, ola ama-
bosten beiñ-eo, oillo arrautzakin, sesto
arrautzekin, Oiñatia. Ganau feria jun, da
arrautzak saldu ta botikan alabea. Ta bi
kalen, a paseatzea irtenda beintzat, an iku-
si men tzian nere amona orrek, ikusi men
tzian garbantzu oso ederra zeon denda o
zee baten, joño! Prezioa galdetu. -Que -
esaten men tzaoan erderaz, zian gaiñea
kanpokon bat-eo-ta, garbantzu ikaraga-
rri earra-ta- que precio tiene ese gar-
bantzo? -Tu tienes mala cara para comer
ese garbantzo. -Kontestu men tzaoan. -
Aunque tengo mala cara, ya se comer buen
garbantzo- Atzea kontestau men tzaoan.
Da nee amonak erderaz ondo itten tzian.
Uumetan ikasita” (JUA, 2002-04-12)

➤ Grab. Oñatiko azokara: “Amabosten bein
juten men tzian, oillo arrautzaakin, oiñez,
Oiñetia. Sesto arrautzekin. Emendik zee-
ra illo, mendira. Or Udanazabalea, ta gero
Udana jatsi. Mendira illo ta gero Udana
jatsi. Gero an goiti bera, atajutati, oiñez”
(JUA, 2002-04-12)

➤ Grab. Carlos VII eta karlistada:Amandreak
Olazargo umeei azken karlistadako kon-
tu hauek esaten zien: “Trapa-trapa-
trapa-trapa baijotzek ia Leazpi aldea-o tro-
pak, Bergaratik irten, Oiñatin bazkaldu da
Azpeitia. Nee amandrea an men tzeoan bi-
den. Aek Oiñatiti zeati bueltan, Udanati
Leazpia, ta an Leazpi baiño len nee
amandrea an zeoan, errotea men tzian on-
dio etxea an daok, balkoia’re bai (...) bal-
koia. Oiñ’e balkoia, beti beitzen daoat.
Nere aittejaune’re emen men tzeoan gor-
deta, esan men tzaen Oiñatin gora dato-
rrela “badek ba etxe ortan gutako muko
mutille, jun zaizte an beidau ta ekarri zue”.
Ta aittona emen gordeta-o men tzeoan bi-
llau die ta eaman die aikin batea. Da nee
amandrea or men tzeoan biden, Leazpia
baiño len etxen, da baijotze goitik beera
tropak, baijotzek. Eta an balkoitik esan
men tzaean: “Viva Carlos Septimo” bal-
koia zeoan lekutik, eta: “ Ni naiz, ni naiz”
an  soldaru batek. Aik jun men tzittuan da-
nak Azpeitira. Azpeitin feria men tzian, txe-
rrik-eta ba men tzerean an. Txerri txikiik
ferin da: “Gure etxen ez daok ba Gabo-
netan iltzeko, gure etxen ez daok bat txe-
rriik”. Gauen an eosi, illuntzan,  zakun sar-
tu ta txerri bizkarren gau guziñ onaiño eto-
rri men tzian. Ta gero, geo atzea jun. Az-
peititik zakun bizkarra dola ekarri txerrie,
txerri txikie da jana emango diela, ta azi-
ko ala, ta gabonetan iltzeko txerrie. Ala
ekarri men tzian. Baiño Azpeitin-da men

tzerean soldaruk ta danak (...), gerrea gal-
du. Galdu in men tzien. Tropak eta etorri
men tzittuan Pamplonatik ta ola ta ok iesi,
Frantzia-o ies in men tzen ta gerrea gal-
du. Soldarui ez men tzerean ezer eiñ, da
orin ainpiden zerenak, kapitanak ta orik,
oik preso arrapau men tzatuen bestek, bes-
te tropak. Da gerrea galdu. Geo “ Carlos
Septimok” gerrea galdu ein tzian” (JUA,
2002-03-16)

➤ Grab. Izaera eta ekintzak: “Ba, amandrek.
Da klaro, amandrek gauza asko zekiñ,
amandrek bai, “aquella si”, amak paiño
geigo, bai, amandrek asko, asko. Zan
“una...”, bixie “y una... y decidida y...”,
ala zan ura. Arek’e erderaz’e moldauko
zan, etzon asko, moldauko zan. Gero
frantzesteran frantzes itzen batzuk ba
men tzekitzen. Or, karril au in tzanen,
“frantzesterea”-o esaten tzioena, bai.
Ura Mirandaolati ba, an’e jana’re ger-
tatzen omen tzien langillei, ori aittuta eon-
go zeate, kotxara markautakoa, koxkak
inda ta bakoitzek bere... Oso, oso bixko-
rra’re. Bai, ta gero Bikiñako errotan, on-
dio Bikiñako errota badau, ura ez due bota,
an errotea zan, ordun errotea zan, da gero,
nik ez dakitt ura, Bikiña errotan etzan eon-
go serbitzen, kreada etzan eongo, Mian-
dolatik juten tzan-eo... Aren ondon zeon
soro bat, oiñ etxek einda dare, arbi ostoa
bitzen ai omen tzan. Arbi ostoa, zuek ez da-
kizue, arbie, arbi ostoa lenengo soron da
ola bitzen da-ta... Ba gonea men tzeuken,
ba ez dakit bi gona o nola izaten zittuen,
lenau ibiltzen zittuen, gona pare bat. Bat
beintzet, ba bustigo men tzeren, arbie bus-
tie ta bustiko zon bildurrez-eo, utzi do soro
eskiñan, eta... Beak kendu ta an gorde ta
ez bustitzeatik, an utzi do, goitik bera ji-
tanak etorri ta arrapau dioe. Ori’re esa-
ten tzon, ori’re. Bikiñerrotan nik ez dakit

AMANDRE

› AMANDREA. Amandrearen haurtzaroan egin zuten trenbidea. Hona hemen Tunel Txikia.  (AA, 2008-11-08)
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serbitzen zeon o Miandolatik ara junda,
sorora, akaso Bikiñaerrotan eongo zan, Bi-
kiñerrotan ondo-ondoko soroa zan” (MUA,
2003-04-11)

➤ Grab. Errotako zakua: Neskame lanean, za-
kuak astoz eramaten ari zela, ume koskorra
zela, zakua erori zitzaion: “Aldapa aun-
die, aldapa aundie. Aldapa aundie men tze-
oan da astoa bea eroi, ta geo zakue’re bai.
Ta astoa nolabaitt’e jaso, eta geo zakue ja-
sotzeko, komeriik... Zakue puskau, kendu
zakutik puskat, besten epini ta aldiko
pixkat, aldiko pixkat, katillu batekiñ. Za-
kuk lurren bittu ta zea, alaxe nausik,
akordau’re baik, eaman bi zakuk etxea, ea-
man (...) zittun. Bizkorra zan ua. “Ala, ibi-
li ai ala! Oi esaiek gaur, gaurko neskai, ni

ibili nitzen bezela ebilteko!”” (JUA, 2004-
03-13)

Amándre-larrosa, amándre-larro-
sea: iz. Bot. Amandre-arrosa, lehenagoko
arrosa mota./ Amandre-larrosa. Amandre-
arrosa. (Oraingo arrosen ondoan, hauek
lore pila bat izaten dute) (JBA, 2004-05-29)/
Amandre-larrosea delakoa gutxi omen da
gaur egun. (JBA, 2004-06-12)

Amánre, amánrea: (ik. Amandre)

Amápola, amápolea: iz. Bot. Mitxoleta,
landare mota./ Amapolak. Mitxoletak.
(Gure soro ertzetan ez da izan lore hau.
Nafarroa eta Araba aldean asko ikusi ditu.
Etxaburu aldean atera diren lore batzuk
aipatuz) (JBA, 2007-06-09)

Amápuntako, amápuntakoa: iz.

Erl. Ama pontekoa./ Poloni izeba zuen
JBA-k bere ama pontekoa. Polonik
Oñatiko hizkera egiten zuela dio, baitta
eta horrelakoak esaten zituela.8 (JBA,
2003-12-20)

Ámar: zenbtz. Hamar./ Amar d’ardik. Ha-
mar eta erdiak. (Orduaren gainean)
(JBA, 1999-08-14)/ Amarretan. Hama-
rretan. (Orduaren gainean) (JBA, 2004-
05-01)

Amárrenak eta primízik: iz. Erl. Ha-
marrenak eta primiziak. Elizari egiten zi-
tzaion ordainketa./ Amarrenak eta pri-
mizik. Hamarrenak eta primiziak. (JBA,
2003-10-26)/ Amarranak. Hamarrenak.
(Elizari ematen zitzaizkionak) (JUA,
2004-03-13)/ (�)

Amárretako, amárretakoa: iz. Ha-
marretakoa, ordu honetan egin ohi den
otordua./ Amarretako. Hamarretako.
(JBA, 2004-07-17)/ Amarretakoa ea-
mango et? Hamarretakoa eramango
dut? (JBA, 2008-02-23)

Amásau: ad. Orea egin./ Amatsatzeko ka-
txarroa. Oratzeko tresna. (Ogia egiteko
prozesuari buruz) (JBA, 2004-02-01) 

Amásei: zenbtz. Hamasei./ Beiñ amasei iñ ez-
keo ez daok lotsaik. Behin hamasei egin
ezkero ez zagok lotsarik. (Pilota partidan)
(JUA, 2002-10-05)

Amázazpi: zenbtz. Hamazazpi./ Amazazpi.
Hamazazpi. (JBA, 2008-08-21)

Amélaun, amélaune: 1. iz. Zool. Ama-
rauna, armiarma sarea./  Amelaune.
Amarauna. (JUA, 2000-03-04)/ Hala defi-
nitzen du: Armiarmak eitten duen sarea.
(JBA, 2003-02-15)/ Orrek batze ittu ame-
laun batzuk-eta. Horrek biltzen ditu
amaraun batzuk-eta. (JBA, 2005-08-14)/ 2.
iz. Aire beroa botatzen duten berogailu txi-
kiei barnean sortzen zaizkien zikinkeria
saretxoak izendatzeko, amelaunek hitza
erabiltzen du. (JBA, 2004-01-17)/ Baita ere
antzerakoei: Amelaune bezela itte iñe.
Amarauna bezala egiten diten. (Fregadera
tutuetan hautsak-eta osatzen duena) (JBA,
2006-09-23)

➤ Grab. Amelaune: “Armiarmak eitten duen
sarea, eta eun baten kendu eta urrengo
eunen antxe, eitten duena. Armiarmea

arrapatze ez pada ba, eunero lana eitten
dona, armiarmea” (JBA, 2003-02-15)

Ámen: (ik. Emen)

Aménaza, aménazea: iz. Kaltea./ Iaz
eundoko amenazea artu zon onek sega-
dorekin. Ihaz egundoko kaltea hartu
zuen honek segadorarekin. (Zuhaixka kal-
tetu baten gainean) (JBA, 2005-05-29)

Amérika: Topo. Amerika./ Honako abestiaren
zatia badaki:

Amerikara noa nere borondatez,
Emen baiño obetoago izateko ustez...

Beste bertso zati bat ere badaki:

Beste seme bat ere badiat Amerikan...

8 Brinkolan Baita esango litzateke Poloniren Baitta horren ordez.

› AMANDRE-LARROSEA. Kolore gorriko amandre-
arrosa. (AA, 2005-07-09)

› AMANDRE-LARROSEA. Kolore arrosako lorea.
Gutxi geratzen omen da landare mota hau. (AA,
2004-06-12)

› AMAPOLEA. Olazargo Etxaburuko landarea. Gure
inguruan landare arraroa da. (AA, 2007-06-09)

› AMAPOLEA. Arripilleta mendian ateratako mitxo-
leta. (AA, 2005-06-19)
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AMONA

Honen jarraipena ere badaki, baina ezin
izan dugu behar zen eran jaso. Zera dio:
bere semearen arrastorik norbaitek aur-
kitzen badu, esan diezaiola bere aita eta
ama bizi dituela oraindik. Hizkuntza al-
detik, Beterriko euskaran jarriak dira
bertso hauek. (JUA, 2004-08-10)/ (�)

Amérika-diru, amérika-dirue: iz.

Amerika-dirua, Amerikara dirua egitera
joan zirenek ekarritako edo bidalitako di-
rua./ Amérika-dirukiñ. Amerika di-
ruarekin. (Amerikara joandako senideak
bidalitako dirua) (JBA, 2008-07-20)

Amés, amétsa: iz. Ametsa./ Ames.Amets.
(JBA, 2005-02-26)

Améskoano, améskoanoa: iz./adj.

Ameskoarra, Nafarroako Ameskoa es-
kualdekoa./ Ameskoanok. Ameskoarrak.
(JBA, 2003-08-16)/ (sinonimoa Ameskoar)

Améskoar, améskoarra: iz./adj. Ames-
koarra./ Ameskoarra. Ameskoarra. (JBA,
2003-08-16)/ (sinonimoa Ameskoano)

Amétittu: ad. Ametitu, onartu./ Ametitzen.
Ametitzen. (JBA, 1999-03-27)/ Ametiu.
Ametitu. (JUA, 2000-02-24)/ Ametittuko.
Ametituko. (JBA, 2000-04-29)/ Guk ez
dittu ametitzen. Guk ez ditugu ametitzen.
(JBA, 2001-05-19)/ (aldaera Ametiu)

Amétiu: (ik. Ametittu)

Améz, amétza: iz. Bot. Ametza, zuhaitz
mota./ Ametza. Ametza. (Ametzak Olabaso
aldean badira eta Arrobiñ’e bai) (JBA, 1999-
08-03)/ Ametzak Arrobin oso ugariak ziren.
Garai batetan, egurra moztu eta prinkak
inda ekartzen zuten, suegurre bezala, la-
besue egiteko. (JBA, 2000-02-26)/ Amez.
Ametz. (JBA, 2006-03-04)/ Amétza izaten
da, latz-latz izaten dona. Ametza izaten
da, latz-latz izaten duena. (Ametzaren
azala deskribatuz)/ Aiz klase bat da oi,
berez etortzen dana-o. Haritz klase bat
da hori, berez etortzen dena-edo. (Arrobi
aldean badira) (JBA, 2007-10-13)

Amézketa: Topo. Amezketa, Gipuzkoako he-
rria./ Amezketan. Amezketan. (JBA, 2000-
08-09)

Amíldu: ad. Amildu./ Amildu beie. Amildu
behia. (JBA, 1999-01-23)

Amílka: adb. Amilka./ Amilka. Amilka.
(Gurdi bat itzuli eta amildu zela adiera-
ziz) (JUA, 2000-08-27)

Amóna, amóna: iz. Amona, aitaren edo
amaren ama./ Aitte aldeko amona. Aita al-
deko amona. (JBA, 2005-08-18) (sinonimoa
Amandre, lehen adiera)

Amóna pitxigonagórri, amóna pi-
txigonagorríe: iz. Zool. Amona man-
tangorria, marigorringoa, intsektu mota./
Amona pitxigona gorri. Amona man-
tangorri. (JBA, 2000-02-26)

� Etnog. Esaera: JBA-k gogoan duenez, ume-
tan amona mantangorri bat eskutan har-
tzean zera esaten zuten: Amona pitxigo-
na gorri, amona pitxigona gorri, biar euz-
kie ala eurie ingo esan eta horrela hegan
egiten uzten zioten. Gorantz hegan egi-
ten bazuen, hurrengo egunean eguraldi
ona izango zen. Beherantz hegan egin ez-
kero berriz, txarra. Hau ume garaiko kon-
tua da; ola esaten gendiun guk umetan.
(JBA, 2000-02-26)/ Zomorro berari, ume-

tan amona gonagorrie esaten zioten Ele-
na UB-k-eta. (Elena UB, 2000-02-26)

➤ Grab. Aberea: “Amona pitxigona gorri da,
ori udan asko ibiltzen die, da... mozorrotxo
bat izaten da. Gaiñe, egook-eta, batuta eu-
kitze ittunen, gorri ta kolore txuri batzuk
eukitze ittu. Tantotxo txuri batzuk, ta za-
baltze ttunen egaran juten da. Da ori esa-
ten due landarak-eta zorrik dauzkienen,
orik asko jaten men due, da zea botatzea
baiño obe dala orik batzea ta ekartzea.
Amen radion ola esaten do... Indoa-
ban... dananak, dananak oik jaten men
ttue. Da bestelako zea botatzea baiño, in-
setizidan bat botatzea baiño oik natualak.
Oiñ’e asko balin badauke, oik’e asko be-
arko lukie, amona pitxigona gorri oik.
“Amona pitxigona gorri, biar euzkie
ala eurie”, da ola beaz punta juten ba-
lin bazan, da gora egara eitten bazon ego-
aldi ona, beera eitten bazon egoaldi

› AMONA PITXIGONAGORRI. Mozorroa belar baten gainean. (AA, 2005-06-19)

› AMELAUNE. Armiarmaren amarauna ihintzaz bus-
tita. (AA, 2005-06-04)

› AMESKOANOA. Ameskoa bailararen argazkia. Bertako ikazkinek Aizkorrondoan lan egin zuten. (AA,
2007-07-22)
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txarra, gu umetan ola ibiltzen giñen, ori
kantau-ta” (JBA, 2002-03-02)

Amórrai, amórraie: iz. Zool. Amuarrai-
na, arrain mota./ Amorraiek arrapatzen
men zatuen. Amuarrainak harrapatzen
omen zitiztean. (Lertxun hegaztiaren in-
guruan) (JUA, 1998-11-14)/ Arrautza pilloa
eukitzen die oik. Arrautza piloa edukitzen
ditek horiek. (Amuarrainaren arrautzen
gainean) (JUA, 1999-01-23)/ Amorráiek.
Amuarrainak. (JBA, 2003-08-02)

� Etnog. Arrantza: JUA-k amuarrain gehiago
harrapatu omen ditu eskuz amuz baino:
Eskuz arrapatzen natuan nik, udan.
Udako lehorte garaietan, errekak behe-
ra egiten zuenean harrapatzen zituen es-
kuz amuarrainak. Errekan udek ttirri-tta-
rra zirenean, alegia. Orduko udako le-
horteak gaur egun baino handiagoak
izaten omen ziren./ Hala ere, bertako erre-
ketan aingirak askoz ugariagoak omen zi-
ren amuarrainen aldean. (JUA, 1999-04-
24)/ Benito Beainek Altzola errekan ha-
rrapatutako amuarrainak ekartzen zi-
tuen. Amuarrain hauek, fiñek, emengo
klasek, lenauko klasek ziren, ez kanpo-
tik sartutakoak. Benito berak eskuz ha-
rrapatzen zituen, baina lejiakiñ’e askok
or egiten zuten, hau da, ur mordotxoa
daun tokiñ, lejia botata. (JBA, 2005-08-06)

➤ Grab. Arabarra, nafarra eta bizkaitarra:
“Ori zian, arrapau zatuen, ta or daneta-
kok zeiztan, arabarrak-eta... Arabarrak,
naparrak eta gero bizkaino tonto. Eta
amurraiek iru pusketan ipini bear zien,
ta geo partitzekon: -Alaves, toma el ca-
bes. -A la Baztan, toma el buztan. Bizkaino
tonto, erdiko trontzo. Ta arek trontzoik
onena bizkaitarrak. Ola zian ori” (JUA,
2002-02-23)/ (�)

Amórraldi, amórraldie: iz. Amorral-
dia./ Amorraldi baten. Amorraldi ba-

tean. (JBA, 2006-06-27)

Amórratu, amórratue: 1. iz./izond. Zool.

Amorratua, amorrua delako gaitza due-
na./ Amorratue. Amorratua. (Txakurra-
ren gainean) (JBA, 1999-02-04)/ 2. izond.

Amorratua, gogo handia duena.

Amórrau: ad. Amorratu, haserretuta./ Amo-
rrauta. Amorratuta. (JUA, 2003-06-28)

Amórrazio, amórrazioa: iz. Amorra-
zioa./ Amorrazio aundie eman zanan.
Amorrazio handia eman zidanan. (JBA,
1999-05-15)/ Amorrazioa. Amorrazioa.
(JBA, 1999-08-19)

Amórru, amórrue: iz. Amorrua, hase-
rrea./ Arek artu zon amorrue! Hark har-
tu zuen amorrua! (Bikario zaharraren ger-
taera baten gainean) (JUA, 1999-12-24)/ Ze-
ati zauken ba amorrue. Zergatik zeukan
ba amorrua. (JBA, 2001-11-17)

AMORRA IN: ad. Amorra egin, haserretu./
Amorra inda. Amorra eginda. (Haserre-
tuta) (JUA, 2002-03-23)

AMORRUE IZAN: ad. Amorrua izan, gorro-
tatu./ Orri amorru aundie dio. Horri
amorru handia dio. (Txakurrak katu bati)
(JBA, 2004-08-10)

Amórtzu, amórtzue: iz. Gosaria./ Amor-
tzue. Gosaria. (JBA, 2002-01-20)/ (sinonimoa
Gosari)

Amórzau: ad. Gosaldu./ Amorzatzeko.
Gosaltzeko. (JUA, 1999-05-22)/ Almorzau.
Gosaldu. (JBA, 1999-08-08)/ Amorzau.
Gosaldu. (MUA, 2003-04-11)/ (aldaera Al-
morzau)

Ámu, ámue: iz. Tre. Amua, arrantzarako ka-
nabera./ JUA-k eta, hitz honekin arran-
tzarako kaiña adierazten zuten eta orain
amu deritzogunari garranga esaten zio-
ten. (ik. Garranga) (Mariaje UB-k entzuna au-
rretik) (JUA, 1999-04-24)

Amústu: ad. Kamustu, kamuts bihurtu./
Amustu. Kamustu. (JBA, 1998-03-21)/
Amustuta dare. Kamustuta daude. (Bir-
bikinaren gainean) (ik. Birbikiñ) (JBA,
1999-05-08)/  Amustea. Kamustera. (Ka-
tuen azkazalen gainean) (JBA, 2000-07-
08)

Amútx, amútxe: izond. Kamutsa./ Amutxe.
Kamutsa. (Joxemari UB)

Amútxanda: Topo. Amutsanda, Brinkola-
ko muinoa./ Amutxanda. Amutsanda.
(JBA)

An: adb. Han./ Andi. Handik. (JBA, 1998-08-
14)/ Andi aurrea. Handik aurrera. (JBA,
1999-08-08)/ Antxe. Hantxe. (JBA, 1999-05-
22)/ Aandiko batzan dauket. Handik al-

› AMORRAIE. Leitzako errekako amuarrain bikaina. (AA, 2008-07-04)

› AMUTXANDA. Amutsanda mendia Kortaburu ingurutik. (AA, 2004-12-24)
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deko baratzean daukat. (JBA, 1998-08-05)/
Andikaldeti. Handik aldetik. (JBA, 1999-
05-29)/ Aundiko baztarrea. Handiko baz-
terrera. (Handik aldeko bazterrera) (JUA,
1999-08-12)/ Aundiko ganbaran. Handik
aldeko ganbaran. (JUA, 2001-04-07)/ An-
dikaldea oa? Handik aldera hoa? (JBA,
2003-11-15)/ Andikaldea. Handik aldera.
(JBA, 1998-07-08)/ Bai antxe, angotxea. Bai
hantxe, hangoxea. (JBA, 2004-02-15)/ An-
dikaldek’e itxita al dare? Handik aldeak
ere itxita al daude? (Etxeko leihoen gai-
nean esana) (JBA, 2005-02-05)/ Ara. Hara.
(NORA galderari erantzunez) (JUA, 1998-
12-28)/ Ará. Hara. (JUA, 1999-12-06)/ Ara
ta ona. Hara eta hona. (Txakurraren
nondik norakoak adieraziz) (JBA, 1999-04-
17)/ Araiño. Haraino. (JBA, 1999-08-14)/
Araiñotxe. Harainoxe. (JBA, 2001-11-25)/
Aako sagarra. Haragoko sagarrondoa.
(Sagarrondo bat non den adieraziz) (JBA,
2004-05-20)/ Araiñokoa. Harainokoa.
(JBA, 2004-07-17)/ Auzkotan. Haruntza-
koetan. (JBA, 2008-05-17)/ Áko langa orta
jun bearko deu. Hango langa horretara
joan beharko dugu. (JBA, 2009-01-31)

AN, AMEN, OR: Han, hemen, hor. (“Batean
eta bestean” esanahia emanez)/ An, amen,
or sartu bear. Han, hemen, hor sartu be-
har. (Batean eta bestean sartu beharreko
pinu batzuen gainean) (JBA, 2000-02-26)

ANDI AURREA BIALDU; ORTI AURREA
BIALDU: ad. Handik aurrera bidali. Nor-
bait norabaitera bidali, eginkizun batera
edo behintzat traba egin ez dezan./ Andi
aurrea bialdu. Handik aurrera bidali. (Ka-
tua bidali) (JBA, 1999-11-27)

Anai, anaie: iz. Anaia./ Abadea zeukian anaie.
Abadea zeukaan anaia. (JUA, 2003-06-07)

Anámas, anámasea: (ik. Anasa)

Anándi: Aranandi, Telleriarteko baserria./
Anandia. Aranandira. (JBA, 1998-07-14)

Anása, anásea: iz. Anabasa. Belar pila
handia, azpian harrapatzen duena./ Lurre-
ko ánasak. Lurreko anabasak. (Mariaje UB-
k entzuna: JUA, 2001-11-03)/ Anamas...
“anamasea” guk geiao. Anabas... Ana-
basa guk gehiago. (Anasa hitza mugatuan
eta mugagabean nola zen galdetu eta gero)
(JBA, 2006-03-04)/ (aldaera Anamas)

Anástasi, anástasie: iz. Anestesia./ Anas-
tasie. Anestesia. (JUA)

Anbótoko Seiñórea: iz. Mit. Anbotoko
Dama./ Anbotoko Seiñorea. Anbotoko
Dama. (JUA, 1999-07-26)/ Aketeiko Sei-
ñorea. Aketegiko Señora. (MUA, 2003-04-
11)/ (sinonimoa Aketeiko Señorea) (sinonimoa
eta ik. Aizkorriko Seiñorea)

� Etnog. Anbotoko Seiñorea: Anbotoko Seiño-
raren kontuak bere aitak eta zaharrek asko
erabiltzen zituztela aitortzen du, baina
umeek ez ziotela kasu handirik egiten gai
hauei. Hala ere, esaten ziren gauza batzuk
gogoan ditu: Anbotoko señorek labe sue ein
do ta eurie datorre. Hau esaten zuten Aiz-
korri mendizerraren tarte batean halako lai-
noak ikustean eta geroko euriaren seinalea
omen zen. (JBA, 2003-10-18)/ Izaki hau An-
botoko Seiñorea bezala ezaguna zen: An-
botoko Seiñorek labe sue ein do. (Hau esan
ohi zen Aizkorri aldean behetik gorako lai-
noak agertzen zirenean, laiñoa jartzen

tzanen; eguraldia txartuko zenaren adie-
razgarria zen) (JBA, 2000-08-29)

➤ Grab. Ikusia: Anbotoko Dama ikusia due-
la dio: “Neu’re zeozer ikusita naok, Alo-
ña aldetik Zeama aldea, sue bezela-ero,
olako zea bat” (JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Esaten zena: “Asko’re ezin daiket
esan. Lenau esaten tzan Anbototi emen
Aizkorrira ibiltzen zala. Aizkorriko ez ta-
kit zeiñ.... Aketein izango zan. Enda ba-
tea ta bestea ibiltze zala. Ta egualdin go-
raberea izaten zala o nik ez dakit zer. Ta
an, gue gurasok-eta bazekien esaten, “A!
Aketeiko Seiñorek labe sue ein do”. Ola
laiño mordo bat ikusita” (JBA, 2002-03-02)

Andí, andíe: (ik. Aundi)

Andrá, andréa: iz. Andrea./ Andra. An-
dre. (JUA, 1999-02-06)/ Andra gazten bat.
Andre gazteren bat. (JUA, 2000-12-24)/ An-
dra langillea. Andre langilea. (JBA, 2003-
02-01)/ Andra-gizonak. Andre-gizonak.
(JBA, 1999-06-19)/ Andrea gaiztoa oso. An-
drea gaiztoa oso. (ik. Mirandaola-Zaarra)
(JUA, 1999-02-06)/ Andrea. Andrea. (JUA,
1999-08-29)/ Anrea langillea... nei anrek
aintzen zaanan. Andrea langilea... niri an-
dreak agintzen zidanan. (JUA, 2001-11-02)/
Anrea. Andrea. (MUA, 2003-10-10)/ Andra
matekin. Andre batekin. (JBA, 2005-06-18)/
Andra-gizonak. Andre-gizonak. (JBA,
2006-02-25)/ (aldaera Anra)

Andrágai, andrágaie: iz. Andregaia./ An-
dragaie billau. Andregaia bilatu. (JUA,
1999-11-27)/ Anragaiik. Andregairik. (JUA,
2003-06-07)/ Anragairik. Andregairik.
(JUA, 2004-04-10)/ Alderdi artan ibilita-
o eingo zon, andragai. Alderdi hartan ibi-
lita-edo egingo zuen, andragai. (JBA,
2003-04-04)/ (aldaera Anragai)

Andrámarik: iz. Erl. Andremariak./ Se-
tienbreko Andramarik. Iraileko Andre-

mariak. (JUA, 1999-08-19)

Ándres: Andres, gizonezko izena./ Ándres.
Andres. (JBA, 2008-12-21)

Andrés-Aundi: Andres Aundi./ Gaitzizen
honekin deitzen zioten, Arriurdinen ar-
tzain egon zen gabiriarrari. (JUA, 1999-01-
01)/ (�)

� Etnog. Izaera: Izatez Kortzukoa omen zen.
JUA-ren hitzetan, izpidea bagendukean
arekin. Ameriketako gorabeherak aipa-
tzean zera dio, hil egingo zutela an bizi-
tzen segi balo./ Behin bere zaldiak Arriur-
din aldetik alde egin zion, eta Olazarren
harrapatu zuten zaldia bertakoek, ekintza
honen eskergarri gazta bat eman zien An-
dres Aundik. Berez alakotxea omen zen.
(JUA, 1999-05-15)

� Etnog. Kalifornian artzain: Kaliforniara joan
zen artzain, halako batean bere ardiak on-
doko estatu batetako larretara pasatu zi-
tuen, muga zen erreka igaroz. Orduan bes-
te artzainek esan zioten gau hartan ez ze-
zala bere txabolan lo egin, bera hiltzen
saiatuko omen zirelakoan beste batzuk.
Artzain horien txabolan lo egin zuen eta
gau hartan bere txabola dinamitaz leher-
tua izan zen. Hurrengo egunean, kontua

› ANBOTOKO SEIÑOREA. Anbotoko seiñoraren bizileku bat Anboto da. Erdiko mendia Anboto da, eskuine-
koa Udalaitz. Armuñotik ateratako argazkia. (AA, 2005-04-30)

› ANDRAMARIK. Itsasoko Kizkitza, agorreko Andra -
mari egunean. (AA, 2006-09-08)
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eskatu eta hona itzuli zen./ Ameriketan
zela, lekaime komentu bateko lorategi ba-
tean sartu omen zuen bere artaldea. (JUA,
1999-01-01)/ Andres Aundi Amerikan ibi-
lie zen. 

➤ Grab. Manuel: “Mutillokoa zian ua, Kor-
tzukoa, ekarri zatuan orra ardik Aizko-
rritik9, or moztea, ta gero illea, illen pi-
xue ta ekartzen ibili baik, ba emen ber-
tan uzteeko. Ekarri zatuan-da, mozteko
idean-da, euri zipiztin batzuk-o, asi za-
tuan, euri pixkat asi zian: Io! Giro zian
aen ingurun:“Benga Manuel, Benga
Manuel! Baja!” -esan men zaoan- “Ben-
ga Manuel!” -aek bullak. Etzian eiñ eu-
riketaik, etzian euriketaik eiñ. Etzan giro
aren ingurun! Aizkorritik ardik ekarrita,
bustitzea illea txarra10” (JUA, 1999-08-23)

➤ Grab. Ameriketan (1): “Orrek Amerikan ar-
taldea, bere kontua euko zian artaldea-
o, ta errekea men tzeukien muga, ta
orrek errekea pasau ta besten terrenoa jun
men tzian. Da esan men tzaean, gauen ez
deskuidatzeko geo, len lo itten tzon etxa-
bolan, ez deskuidatzeko an. Da ala
gauen esan bezela, beste etxabola batea
eaman men tzien. Da an etxabola artan
eon balitz, maiña bat fusilada-o, tirok in
men tzaean ari, etxabola ari” (JUA, 1999-
08-23)

➤ Grab. Ameriketan (2): “Komentu bateko
jardiñera ere eaman men tzatuan ardik.
Geo aizkenen, derriorren bezela, bildu-
rrez, kontue eskau men tzian, nausiri-o,
ala etorri men tzian atzea Espaiñia” (JUA,
1999-08-23)

Andrésenea: Andresenea, Legazpiko
etxea./ Andresenea. Andresenea. (JBA,
2002-05-11)

Anéa, anéa: (ik. Anega)

Anéga, anéga: iz. Nekaz. Anega./ Anega ba-
tek 43 kilo pisatzen omen ditu. (JUA, 1998-
07-14)/ Bizkarren anega garie. Bizkarre-
an anega garia. (Estraperloan erositako
gari zakuari buruz ari da) (JUA, 1998-07-
14)/ Anea gari. Anega gari. (JUA, 2000-12-
24)/ Anega. Anega. (Mugatuko forman)
(JBA, 2006-03-04)/ (aldaera Anea)

➤ Grab. Anega: “Anega da, berroetalau kilo
pixatzen dittun, bueno neurrie ez... Ta ori

garikiñ-o enbaltzen tzan... ainbeste ane-
ga. Lenauko kutxak’e, ba orik’e bazekien
zenbaitt anega eukitze zittuen. Ara bota
garie, ia betetzen tzuenen zean, ainbes-
te anega. Ola... pixau baik bazekien” (JBA,
2002-03-02)

Angailla, angaillea: iz. Tre. Angarila,
anda. Pertsona bat baino gehiagok sor-
baldetan zamak eramateko tresna. San-
tuk ebaltzeko’re... ildakon kajak ere bai.
Agirrezabal baserrian ez zuten halakorik;
hortaz baserriko lanetarako ez zen era-
biltzen. (JBA, 2003-11-15)/ Lehen esaten zi-
ren, bason gaixotu eta angaillatan eka-
rri zituzten jendearen kontuak. Berak ez
du horrelakorik ezagutu, baina zaharrek
esan ohi zituzten halakoak. (JBA, 2005-03-
04)

Aníllo, anílloa: iz. Eraztuna, eskolan eus-
karaz egiteagatik jartzen zen eraztuna, zi-
gor moduan./ Anilloa. Eraztuna. (MUA,
2003-04-11)

� Etnog. Anilloa eskolan: Sorotxo delako sai-
lean zen lizar bat hartzen zen muga be-
zala, handik eskola aldera erdaraz egin be-
har zen, eraztuna zen bestela zigorra. Han-
dik gora berriz, euskaraz egin zitekeen.
Elizatik behera bizi zirenek berriz, bes-
te muga bat omen zuten. (MUA, 2003-04-
11)

➤ Grab. Eraztuna: “Erderaz, erderaz... ani-
lloa gaiñea. Eskolan anilloa, geo kanpon
ia libre, baiño emen eskolan anilloa. Ani-
lloa ba al dakik zer tzan? Zan eraztune
mouko...Gue zeak, amak dauken bezela-
ko anilloa edo olakoa. Da eskueraz itz iten
arrapatzen bazuen... Da zapatun... Jo! Or-
dun erreala asko zian, zapatun zeukena
anilloa pau ittea bi txakur aundi o erre-
ala, lenengo amabos xentimo ta geo
erreala, ta dda erreala  “bastante” zea...

Pena ematen tzian erreala paatzek.
Arek’e, anilloa zeukenak, beak’e igual es-
kueraz itz eitten tzian, etzeoan kuidaurik
ari anilloa emateko. Ta berak, beste ba-
tek eskueraz ingo balio bezela, kontestau
eitten tzian arek, atzea entreatzeko ani-
lloa”. Ta berak inoiz izan al zuen galde-
tuz: “Anilloa? Tokau ezkeo bai, batzutan.
Baiño gu zai eoten giñean iñok eskueraz
itten bazon. Gutxitan” (JUA, 2002-03-23)

Ánima, ánimea: iz. Erl. Arima./ Anima.
Arima. (JUA, 2003-06-28)

Animáli, animálie: iz. Zool. Aberea./ Ani-
máliña. Abereena. (JBA, 2005-08-14)/
Animálie. Aberea. (JBA, 2006-05-29)

Aníman-eune: iz. Erl. Arimen eguna./
Animan-eune. Arimen eguna. (JBA, 2001-
11-02)/ Egun hau, santu guziñ urrengo
eune, bie izaten da. (JBA, 2009-01-21)

Anímau: ad. Animatu./ Animau. Animatu.
(JBA, 2004-01-04)

Anís, aníse: (ik. Anix)

9 Olazar ondoko Kanteraldea deitutako parajera ekarri zituen ardiak, bertan mozteko.
10 Azken puntu hau honela azaltzen du Justa Beainek: Geo batu itte ittue ola, mordon, enda jakiñe pixu ikaragarrie-ta, bustie txarra gaiñea. (JBA, 1999-
08-23)

› ANDRESENEA. Legazpiko Andresenea etxea. (AA,
2009-01-17)

› ANILLOA. Eskolan zigor moduan erabili ohi zen
garai batean. (Maria Jesus Ugalde, 2009)

› ANKEA. Eguzkitza azpiko hanka; goiko hanka hain justu. (AA, 2005-06-25)
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Aníx, aníxe: iz. Anisa, edari mota./ Anixe.
Anisa. (ik. Millu) (JBA, 1999-07-10)/ Ani-
se. Anisa. (JBA, 2003-02-15)/ Anixik. Ani-
sik. (JBA, 2005-05-21)/ (aldaera Anis)

➤ Grab. Anisa: “Anixe, anixe erari bat, ezta?.
Anixe berez erari bat. Baiño anixe...
Emen’e izaten die anixek. Farmazi o ze-
etan izan die saltzen, botikatan’e. Ba...
Ale, aletxo batzuk izaten die ta eukitzen
due, usai igual-iguala, anixena. Eta ori,
ba esaten due, bueno esaten due ta
izan’e bai. Ola tripako miiñek ta ola da-
enen-da, infusioa eiñ mantzeliñea beze-
la ta artu. Oso zea, dala, ona dala, aizek-
eta botatzeko. Umei-ta ematen tziten le-
nau ta farmazitan-da o zean botikan sal-
tzeen eoten die orik. Da emen’e izaten die
landaratxok, landara. Ta, kao, igual’e, ka-
miño baztarretan nola izaten dien, bai
igual ez die aziraiño eltzen igual zeati on-
dau, baiño... Bai” (JBA, 2002-03-02)

Ánjelus, ánjeluse: iz. Erl. Angelusa, erre-
zoa./ Anjelus. Angelus. (MUA, 2003-04-11)

Ánka, ánkea: 1. iz. Hanka./ Anka arten.
Hanka artean. (Txakurra hanka artean ibil-
tzen zela adieraziz, gizakiaren ibilera oz-
topatuz) (JBA, 2001-11-17)/ Ankazpin ar-
tuta. Hankazpian hartuta. (Pinu berria lan-
datatutako sailean behorrak egiten dituzten
txikizioak aipatuz) (JBA, 2001-04-14)/
Ankekiñ. Hankarekin. (JUA, 1998-10-31)/
Mai ankan. Mahai hankan. (JBA, 1999-12-
04)/ Luzau ankea. Luzatu hanka. (JBA,
2004-08-12)/ Ankak bero-bero inda. Han-
kak bero-bero eginda. (Sutondoan egon-
da) (JBA, 2004-11-14)/ Ankak zeuzkiñan
baja-baja inda. Hankak zeuzkanan baja-

baja eginda. (Sendabelar baten eraginez,
hazita ziren pertsona baten hankak, pix-
ka bat normaldu egin zirela) (JBA, 2005-
07-09)/ Ankapeko ori. Hankapeko hori.
(Hankapean duen mugarri baten gaine-
an) (JUA, 1999-07-10) 2. iz. Hanka, baratza
edo soro txiki jakin batzuei deitzeko era.
(ik. Etnog.)/ (�)

ANKAPEN: adb. Ankapen erabiltzea, men-
deratu nahi izatea da. (JBA, 2003-12-13)

ANKAZ GORA: adb. Hankaz gora./ Ankaz
gora. Hankaz gora (Kirol baten gainean)
(JUA, 1999-11-06)/ Danak ankaz gora. De-
nak hankaz gora. (Gurdi bat itzuli zene-
an, bertan zihoazen bidaiarien gainean
esana) (JUA, 2000-08-27)/ Bi ankaz gora.
Bi hankaz gora. (Lurrean eroritako fut-
bolariez) (JUA, 2001-05-19)

BI ANKAN GAIÑEN: adb. Bi hankaren gai-
nean./ Lehen, tabernan, likoreren bat
edan eta gero, batzuk bigarrena ateratzeko
eskatzen zuten, hau esanda: Bi ankan gai-
ñen obeto ibiltzen da gizona. (JBA, 2004-
02-15)

� Etnog. Eguzkitzako hanka: Utzita anka ortan...
Euzkitza aldeko ankaak./ Urzako sailaren
ondoan, errekako presaren inguruan lur
lau sail bat da. Lehenago lur zati hone-
tan bi soro txiki ziren eta hauei Eguzki-
tza azpiko ankak deitzen zitzaien. Izen hau
ez zen erabiltzen beste inolako lur eremuri
hots egiteko. Bi baratzatxo hauek oso
onak ziren eta bertan landatua beste toki
batzuetan baino indar handiagoan etortzen
zen. (JBA, 2002-09-14)/ Euzkitza azpiñ’e
bi ankatan badaela. (Eguzkitza azpiko
hankez. Hanka hauek Urzako sailaren on-
doan dauden hankak dira. Errekaren
bazterrekoa da hanka bat, presaz behe-
rakoa. Eta sailtxo honen gaineko zelai go-
rena da beste hanka. Sail hauek soro ebal-
tzen ziren. Hauen izenaren zergatia ez du
argi, akaso txikiak zirelako deitzen ziren
horrela) (JBA, 2004-07-17)/ Eguzkitza az-
piko bi ankak erreka bazterrean daude.
Bata goikoa da, eta bestea behekoa, sail
bereko gainaldea eta behealdea adieraziz.
Errekan gora eginda Urzako dago. (JBA,
2005-03-27)/ Eguzkitza azpiko hankak
urte batean-edo bakarrik erabili ziren soro
bezala: arto, erremolatxa egiten zen ber-
tan. Bera etorri eta segituan Etxokana eta
ondoko sailak erosi zituztelako, ez zen be-
rriz goldatu lur hura. Zelai bezala erabi-
lia izan zen. (JBA, 2005-06-25)

Ankáarrasto, ankáarrastoa: iz. Han-
ka arrastoa./ Ankaarrastoik’e ez dao.
Hanka arrastorik ere ez dago. (Ardi han-
ka arrastoen gainean) (JUA, 1999-11-21)/
Elur garaian, etxeko atarian, hegaztien-
tzako jan pixka bat utzi ohi du JBA-k.
Oraingoan ere, hegaztiek utzitako jana
dena jan dute eta zozoaren hanka arras-
toak agertu dira. (JBA, 2005-01-29)

Ankádun, ankádune: iz./adj. Hanka-
duna./ Ankadun. Hankadun. (Mandau-
liaren gainean) (JBA, 1999-08-19)

Ankáluze, ankáluzea: iz./izond.. Hanka-
luzea, hanka luzeak dituena./ Ankaluxea.
Hankaluzea. (Moxalaren gainean) (JBA,
2004-05-20)

Ankámiñ, ankámiñe: iz. Zool. Hanka-
mina, ardien gaitza./  Ankamiñe. Hanka-
mina. (JBA, 2003-01-11)

Ankámotz, ankámotza: iz./izond. Han-
kamotza, hanka motzak dituena./ Anka-
motza. Hankamotza. (Hankamotza den
txakur baten gainean esana) (JUA, 2000-
10-28)

Anrá, anréa: (ik. Andra)

Anrágai, anrágaie: (ik. Andragai)

Antánga, antángea: iz./izond. Antanga,
neska luze eta mehea./ Antanga. Antan-
ga. (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA,
2006-11-10)

Antiaju, antiajue: iz. Betaurrekoa./ An-
tiajudun ori. Betaurrekodun hori. (JBA,
2000-10-21)/ Antijuk. Betaurrekoak. (JUA,
2003-06-14)/ (aldaera Antiju)

Antíguako, antíguakoa: iz./izlag. As-
paldikoa, antigoalekoa./ Antiguako. An-
tigoaleko. (Erloju zaharrez) (JUA, 2001-04-
07)/ (ik. Antigual)

Antígual, antíguala: iz. Antigoala./ An-
tigual. Antigoal. (Erloju zaharrez) (JBA,
2001-04-07)/ (ik. Antiguako)

Antíju, antíjue: (ik. Antiaju)

Antójau: (ik. Antojo eman)

Antójo éman: ad. Nazka eman./  Antojo
eman. Nazka eman. (Triku bat jateak)
(JBA, 2002-02-23)/ Antojo antza ematen
zian. Nazka antza ematen zidan. (Gora-
galea bezala ematen ziola esanaz) (JBA,
2003-04-26)/ Antojau itten naue. Nazka
ematen didate. (Janari batek nazka ema-
ten diola adieraziz) (JBA, 2004-08-14)/ (al-
daera Antojau)

Antósiñ, antósiñe: (ik. Antusiñ)

Antsúmaitz: Topo. Antsomaitz, Brinkola-
ko parajea./ Antsumaitz. Antsomaitz.
(JUA, 1999-02-11)/ Ántsumaitz. Antso-
maitz. (JBA, 2004-01-03)

Antsúmaitzeko ittúrrie: Topo. Antso-
maizko iturria, Brinkolako iturria./  An-
tsumaitzeko itturrie. Antsomaizko iturria.
(JBA, 2000-08-19)

Antúsiñ, antúsiñe: iz. Tre. Antoisina, eda-
lontzi mota./ Antusiñek. Antoisinak. (Txe-
rria hiltzeko prozesuan erabilia) (JUA,
2004-03-13)/ Antosiñ. Antoisin. (JBA,
2006-03-04)/ Antosiñe. Antoisina. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2007-06-20)/ (aldaera
Antosiñ)

Antx, ántxa: (ik. Antz)

Antxárdi: (ik. Antxerdi)

Antxérdi: Topo. Antxerdi, Brinkolako pa-
rajea./ Garai batean Antxerdin pagoak zi-
ren eta bertan egoten zen ganadua abaro:
Antxerdiñ... pagok zienen. (JBA, 1998-07-

› ANKAARRASTOA. Hanka arrasto garbia lokatzean.
(AA, 2006-03-18)

› ANTSUMAITZEKO ITTURRIE. Garai batean ur zo-
rriak izan omen ziren iturri estimatu honetan. (AA,
2003-08-09)
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06)/ Antxardi. Antxerdi. (JUA, 1998-11-07)/
(aldaera Antxardi)

Antxérdiko íllorra: Antxerdiko egile-
horra./ Antxerdiko illorra. Antxerdiko egi-
lehorra (JUA, 2000-08-05)/ (�)

� Etnog. Garoa, adarrak, garia: Lehenago garo
gurdikada bat bete eta Antxerdiko egile-
horrera eramaten zuten. Egilehorra Ola-
bason igitaiez moztutako garoz betetzen
zen. (JUA, 2000-08-05)/ Antxerdiko egile-
horraren aurrean diren lizar zuhaitzetara
zaku batekin igotzen zen JUA. Bertan ada-
rrak kimatu egiten zituen eta zakua bete.
Adarra handiegia zenean moztu egin ohi
zuen. Ondoren, bildutako kimuetako hos-
toak beiendako izaten ziren. (JUA, 2000-08-
05)/ Egilehor honetan, gariaren lastoa ere
bada ganbaran. (JBA, 2003-07-13)

Antxíñtxika: adb. Antxintxika, korrika.
(Oso gutxi erabilia)/ Antxiñtxika. An-
txintxika. (MUA, 2003-10-10)/ (sinonimoa
Saltoka)

Antxóa, antxóa: iz. Zool. Antxoa, arrain
mota./ Antxoak. Antxoak. (MUA, 2003-10-10)

Antxúma, antxúmea: iz. Zool. Antxumea,
ahuntzaren umea./ Antxuma. Antxume.
(JBA, 1998-08-06)

Antz, ántza: 1. iz. Antzekotasuna./ Alkarren
antza bazuen. Elkarren antza bazuten. (An-
dre-gizon batzuen gainean) (JUA, 2000-12-
16)/ 2. iz. Bezalakoa, modukoa, itxurakoa./
Tripako miñe antza daukela. Tripako mina
antza daukala. (JBA, 1999-04-17)/ Euzki an-
txa. Eguzki antza. (JUA, 1998-09-12)/ Zikiñ
antxa. Zikin antza. (JBA, 2002-01-12)/ Otz an-
txa. Hotz antza. (JUA, 2003-01-11)/ Miñ an-
tza dauke. Min antza dauka. (JBA, 2004-10-

02)/ Fresko antzen. Fresko antzean. (JUA,
1998-07-07)/ Estu antzen, estu antxen. Estu
antzean, estu antzean. (JBA, 1999-01-01)/ Za-
bal antxekoa. Zabal antzekoa. (Pertsona ba-
ten gainean) (JBA, 2002-08-31)/ Beori nau-
si antzen. Berori nagusi antzean. (Katuaren
gainean) (JBA, 2003-04-26)/ Euri-antza.
Euri-antza. (JBA, 2007-04-08)/ Koipe antzen
bat. Koipe antzen bat. (Jaki batek izan de-
zakeen koipearen gainean) (JBA, 2008-10-08)/
(aldaera Antx)

ANTZA EMAN: ad. Antz eman, konturatu/ An-
tza ematen. Antza ematen. (Zerbaiti antza
ematea, zerbaitetaz norbera konturatzea da)
(JUA, 1998-08-11)/ Antzik emateik. Antzik
ematerik. (JBA, 1999-10-16)/ Antz eman zion.
Antz eman zion. (JBA, 2002-05-11)

Antzíar, antzíarra: iz. Meteorol. Antzigarra.

➤ Grab. Antzigarra: “Antziarra, izotz goorra”.
Ondorengo azalpena JUA-rena da: “An-
tziarra intxusai (...) zian antziarra... Izotz
aundie itten donen, ola kristalak errekan
eta ori dek  antziarra”. Eta JBA-k: “Ori
da, orri esaten tzako antziarra. Gortuta
eoten dienen. Baita landarak bustik ba-
dare, baita aik’e, zea gortuta eoten die.
Zuritasune eukitzen due ta aixe esaten tza-
ko antziarra” (JUA eta JBA, 2002-03-02)

Antzú, antzúe: 1. iz./izond. Zool. Antzua,
umerik egin ezin duen aberea./ Bei antzu
bat. Behi antzu bat. (JUA, 1999-08-19)/ An-
tzuk. Antzuak. (Ardi antzuen gainean)
(JBA, 2002-01-06)/ Antzue. Antzua. (Lan-
dare baten gainean-edo esan duela uste
dut) (JUA, 2004-04-03)/ 2. izond. Zool. Hitz
honek badu beste adiera bat ere, ardiekin
behintzat erabiltzen dena. Ardiak arkumea
egin eta batzutan arkuma hori kendu egi-
ten zaio. Orduan, ardia jetzi egiten da, eta
esne hura gizakiaren beharretarako era-
biltzen da. Esnea jeztetik utzitakoan, ar-
diek esnea egiteari ere utzi egiten diote,

eta poliki-poliki beste arkume bat izate-
ko moldatuko dira. Lehen San Joanak arte
jezten ziren ardi hauek, Agirrezabal ba-
serrian izaten ziren gonbidapenetan, jen-
deari mamia emateko. Hala ere, esnea jez-
te honen uztea ere ez da erabatekoa iza-
tean, tartean-tartean ardiak jetzi egin be-
har izaten dira, bestela errapea galdu ingo
litzekio. (JBA, 2005-04-30)

➤ Grab. Antzue: “Antzue ba, umeik itte ez don
animalie. Guk arditan-da, ebali izan
gendun, “kao, antzu dao-ta”, “o sea”, ez
dauke umeik. “Ez dio jarri arik umeik”
o ola, “antzu dao”. Ta ganadutan’e bai.
Zean, beietan’e, “antzu irten do-ta”,
ari ba, ze berdiñeko” (JBA, 2004-01-04)

Antzuola: Topo.Antzuola, Gipuzkoako herria./
Antzuolati. Antzuolatik. (JBA, 1998-12-12)

Antzútu: ad. Antzutu, antzu bihurtu./ Antzu-
tu. Antzutu. (Ardiekin erabilia) (JBA, 2005-
04-30)

Áño, añóa: iz. Bot. Ainoa.Garia eta artoa-
ri kalte egiten dion gaitza. Artoaren
kasuan, artaburua den lekuan halako zati
borobildu ustelak agertzen dira. Artoa-
ri, artaburuan edota landarearen ondo-
an ere kalte egin diezaioke. Gariaren ka-
suan, ainoa galburuan azaltzen da eta
gerta liteke ale guztik añoa edukitzea ere.
(JBA, 1998-09-19)/ Artoa galdu itten due
orik... artoa ondau itten do. Artoa gal-
du egiten dute horiek... artoa hondatu egi-
ten du. (JBA, 1998-09-19)/ Gauza ustel
bat... garik’e eukitzen do... koskor bat...
artori indarra kentzen dio. Gauza ustel
bat... gariak ere edukitzen du... koskor
bat... artoari indarra kentzen dio. (JBA,
1998-09-12)/ Ainoak jotako arto landareak
oso kaskarrak dira, gaitza ez dutenen al-
dean. (JBA, 1999-07-10)/ Año zar oik.
Aino tzar horiek. (Artoaren gainean.
Gaitz honek artoa eta garia kaltetzen ditu.

› ANTZIARRA. Antzigarra Atagoiti aldean. (AA, 2005-12-24)

› ANTXERDI. Antxerdi aldeko Muntegiko baserrikoen
egilehorra. (AA, 2007-01-19)

›ANTXERDIKO ILLORRA. Antxerdiko egilehorraren
aurrekaldea. (AA, 2005-04-30)
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Artoetan, askoz buru txikigoa o batez
añóa daukien artok) (JBA, 2006-08-19)

Aó, aóa: 1. iz. Ahoa./ Aoa zabaldu itte iñe.
Ahoa zabaldu egiten diten. (JUA, 2000-12-
24)/ Aon xague zola. Ahoan sagua zuela.
(Katuaren gainean) (JBA, 2001-10-06)/
Agoti. Ahotik. (JBA, 1999-08-19)/ (aldaera
Ago)/ 2. iz. Ahoa, aitzurren ertza./ Aoa.
Ahoa. (Kasu honetan jorraiaren ahoaz esa-
na) (JBA, 2002-03-02).

AO ZAALKA: adb. Aho zabalka, loguraz./ Ao
zaalka. Aho zabalka. (JBA, 2002-05-18)

Aóka, aókea: iz. Bot. Aroka, galburua es-
taltzen duen azaltxoa, garia jotzean as-
katzen dena11./ Aokea... garie jo ta sol-
tatzen don buruko lasto ura. Aroka... ga-
ria jo eta askatzen duen buruko lasto hura.
(JBA, 2003-07-26)/ Aukéa. Aroka. (JBA,
2005-04-02)/ Arotza... Aroza. Aroka... aro-
ka. (JUA, 2003-03-01)/ Gari okéa. Gari aro-
ka. (JBA, 2004-12-03)/ (aldaerak Aroz, aro-
tza; Aroz, aroza; Auka; Oka)

Aór: interj. Hara hor./ Enekin-da, aor! Ez nekien-
eta, hara hor! (JBA, 1998-07-06)/ (ik. Ara)

Aórrau: ad. Aurreratu./ Aorrau in bear da.
Aurreratu egin behar da. (Diruaren gai-

nean) (JBA, 2004-02-21)/ (sinonimoa Au-
rreatu, bigarren adiera)

Aórtu: (ik. Agortu)

Aótz, aótza: iz. Arotza./ Aotz... aotz lana.
Arotz... arotz lana. (JBA, 2000-06-17)/
Aotzak. Arotzak. (JBA, 2000-08-08)/ Aotz
ikixita. Arotz ikasita. (JBA, 2001-01-13)/
Arotza. Arotza. (JUA, 2000-12-02)/ (aldae-
ra Arotz)

� Etnog. Rufino Ugalde: Rufino Ugalde12,
Luzianoren lehengusina zen Rufinaren
aita, arotza zen. Berak egin zituen gaur
Etxokanean diren oheak. Ohe hauek
alde batetik landuak dira eta beste alde-
tik landugabeak, izan ere batzuk bistako
aldean daude eta besteak ez ikusteko eran
jartzen ziren (hormaren kontra). (JBA,
2000-04-06)

Apáatzo: (ik. Apatzo)

Apaindu: 1. ad. Apaindu, dotoretu./ Apain-
tzen due. Apaintzen dute. (Etxeak apain-
du) (MUA, 2002-04-11)/ 2. ad. Apaindu,
zuhaitzei egin behar zaizkien adar ebake-
ta batzuk aipatuz./ Apaindu. Apaindu. (Pi-
nuei egin beharreko adar ebaketak) (JUA,
2001-12-15)/ Apaindu. Apaindu. (Izei bati
egin behar zaizkion adar ebaketak azalduz,
adartxo ihartuak kendu) (JBA, 2002-03-02)

Apaiz, apaize: iz. Erl. Apaiza./ Apaiz bat.
Apaiz bat. (JBA, 2000-04-06)/ Zeamar
apaiz txikie. Zegamar apaiz txikia. (JUA-
ren Irungo osabaren esanetan, apaiz ho-
nek ez zekien sermoiak egokitasunez esa-
ten) (JUA, 2002-10-26)/ (sinonimoa Abade)

Apál, apála: 1. iz. Tre. Apala, altzariaren za-
tia./ Apala. Apala. (Elizako aulkiaren za-
tien gainean) (JBA, 2000-08-09)/ Apaleti
gora. Apaletik gora. (Altzariko apaletik
gora) (JBA, 2000-08-27)/ Apal batzuk.
Apal batzuk. (Gaztandegiko apalen gai-
nean esanda) (JBA, 1999-08-23)/ Apal
bat. Apal bat. (Altzari baten apala) (JBA,
2003-11-25)/ Apala. Apala. (Altzari baten
apala) (JBA, 2006-08-12)/ Apal bat. Apal
bat. (Elkar josi gabeko oholez egindako
apala adieraziz) (JBA, 2002-01-26)/ 2. iz.

Apala./ Apala. Apala./ Kontzialen, lur al-
dapatsuan, pinu hazia zuten ontzitxoak jar-
tzeko, JBA-ak lur zati bat berdindu egin
du aitzurraz, eta horri deitu dio apala egi-
tea. (JBA, 1998-05-09)

Apáldu: ad. Afaldu./ Apaldu. Afaldu. (JUA,
1999-11-27)/ Apaltzea. Afaltzera. (JUA,
2000-01-23)/ Apaltzea jun ez. Afaltzera joan
ez. (JUA, 2001-12-15)/ Nik ez dauket apal-
tzea jun bearrik. Nik ez daukat afaltze-
ra joan beharrik. (JUA, 2003-07-12)/ (alda-
era Afaldu)

Apálondo, apálondoa: iz. Afalondoa./
Gauetan apalondon irtetze zue? Gauetan
afalondoan irteten duzue? (JUA, 2004-02-
21)/ Afalondon. Afalondoan. (JBA, 2000-
08-09)/ Apalondon. Afalondoan. (JUA,
2000-12-24)/ (aldaera Afalondo)

Apári, apárie: iz. Afaria./ Aparie eman di-
zue? Afaria eman dizute? (JUA, 2004-02-

07)/ Aparie. Afaria. (JUA, 2000-10-07)/ Afa-
ri-pasarea. Afari pasada. (JBA, 2005-01-
14)/ (aldaera Afari)

Apári-merienda, apári-merien-
dea: (ik. Afari-merienda)

Apárta: izond. Aparta, bikaina13./ Tenplea’re
aparta. Tenplea ere aparta. (JUA, 2003-12-26)

Apártau: ad. Apartatu, bereiztu./ Apartau.
Apartatu. (Sagarrez mintzatzeko darabil
aditz hau JUA-k) (JUA, 1998-11-07)/ Apar-
tauta zenduzkiela. Apartatuta zeneuz-
katela. (JBA, 2008-10-08)

Apárte: adb. Bereizita, aparte./ Aparte.
Aparte. (Ia beti distantziako adieran era-
biltzen da, bi gauzek elkar ukitu behar ez
dutenean edo distantzia jakin batera
mantendu behar direnean) (JBA, 2002-03-
21)/ Erritik aparte. Herritik aparte. (He-
rri gunetik aparte adieraziz) (JUA, 2004-
02-21)

Apárteko, apártekoa: izlag. Berezia, apar-
tekoa./ Aparteko berri aundik ez. Aparte-
ko berri handirik ez. (JBA, 2004-02-01)

Apátxo: (ik. Apatzo)

Apátzo: Topo. Apatso, Legazpiko parajea./
Apaatzoa, Apatzo gaiñetik... Apatxon
goien. Apatsora, Apatso gainetik... Apa-
tson goian. (JUA, 2002-02-23)/ Apátxo
alden. Apatso aldean. (JBA, 2004-04-10)/
(aldaerak Apaatzo; Apatxo)

Apelídu, apelídue: iz. Abizena./ Apelidue.
Abizena. (JUA, 2002-01-19)

Apénas: adb. Apenas./ Gaur apenas etorri
dienik. Gaur apenas etorri direnik. (JBA,
1998-11-07)/ Usai aundik apenas. Usai
handirik apenas. (Erromero landare ba-
ten gainean) (JBA, 1999-07-10)

Apéstau: ad. Erabat bete./ Dana zorriz
apestauta. Dena zorriz beteta. (JBA, 2006-
06-09)

Ápi, ápie: (ik. Aapi)

Apíill, apíille: (ik. Apirill)

Ápio, ápioa: 1. iz. Bot. Ahabia, landare mota./
Apio. Ahabi. (JUA, 1998-07-06)/ Ahabi lan-
dareak pipita batzuk izaten ditu eta be-
rauek jan egiten dira. (JBA, 1999-06-26)/ Pi-
pitak lehertu eta beltz kolorekoa den
tintea ateratzen zaie. (JUA, 1999-06-26)/ Aa-
pioa. Ahabia. (Armuñoko gailur aldean
oso ugaria da) (JBA, 1999-08-03)/ (�) (aldaera
Aapio) (ik. Etxai)/ 2. iz. Bot. Apioa, barazki
mota./ Apioa. Apioa. (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Esaera eta erritua: ““Akio-akio, erru-
da ta apio”. San Juanetan kantatzen, esa-
ten gendun ori, “akio-akio, erruda ta
apio”. “Akio-akio, emen daok erruda ta
apio””. Ahabia bedeinkatu egiten zen:
“Ba ori beinkau, beinkau itten tzien.
Errudea da, errudea zan gaiñea, epintzen
gendun gaiñea txabolan, oilloon txabo-
lan, otaan, otak, danak zorrik bitzen
zien, or erruda, erruda artan oillo zorrik
bitzen zien. Bai, oso usai fuertea, bai, bai,

11 Aokea, Otasa, Zikirioa eta Irauki hitzak Aztirako Pedro Alustizari entzun nizkion. Jatorria esan gabe galdetu diot JBA-ri hitz hauek zer esan nahi zuten eta
denetan erantzun egokia eman du.
12 Hemen jasotakoaren arabera, Rufino Ugalde hau Luziano Ugalderen osaba bezala agertzen da. Hala ere, gai hau ezin izan da baieztatu iturri bibliografikoetan. 
13 Izenondo honek ez du forma mugagaberik, beti mugatuan erabiltzen da.

› AÑOA. Gaitz hau duen artoa landarea. Ikus arto
barreneko koskorrak. (AA, 2004-07-17)

› AOKEA. Harrian jo eta gero bereizita geratu den
aroka. Segurako Erdi Aroko azokako argazkia. (AA,
2008-07-13)
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ta apio berriz, apiok, garai artan guk ba-
soko apioa, baiño oiñ bakizu salsako bes-
te apio klase bat dau, alako apiok ez det
uste euki gendunik baatzan baiño esae-
ra bat izango zan. Errudea bai, errudea
bai, errudea, berde-berdea”. Ahabia
mendikoa da eta erruda baratzakoa: “Ba-
tzan eukitzen gendun errudea, oixe. Bai,
bai, bai, lora bat, oso da lora bat, fuer-
tea. Ta zorrik bitzen zittuna, oso” (MUA,
2003-04-11)

Apírill, apírille: iz. Apirila./ Apillen. Api-
rilean. (JBA, 1996-09-07)/ Apiille arte.
Apirila arte. (JBA, 1999-12-06)/ Apíllen.
Apirilean. (JBA, 2004-04-17)/ (aldaera Apiill)

� Etnog. Kontua: Mit. Apirila eta martxoa lotzen
dituen kontu bat daki JUA-k. Artzain ba-
tek martxoa lanen igaro eta gero, arku-
ma pila handia atera zuen aurrera. Ar-
tzainak harro-harro barre egiten zion
bukatu berri zen martxoari. Martxoak api-
rilari artzaina zigortzeko esan zion: Api-
rille biribille; eun ardi, aarie ta begie. Or-
duan, hiru egunetan euria egin zuen
etengabe eta errekak hazi egin ziren. Erre-
kak hazten segi eta ardiak zeuden toki-
raino iritsi ziren urak, artaldeko ehun ar-
diak itoaz. Uraren ertzean zen zubi batetan
babestu ziren aharia eta artzaina, baina
mugimendu txar batean, ahariak adarra-
rekin begia hondatu zion artzainari eta
aharia ito egin zen. Orduan artzainak mar-
txoak jarritako zigorra jaso zuen: ehun
ardi, aharia eta bere begi bat galdu zituen.
Kontu hau bere Mirandaolako amonak
kontatu omen zion JUA-ri. (JUA, 2001-11-
10)/ (�)

� Etnog. Fruituak: Fruitu arbolak abrilen ez badu
izozte handirik izaten, lore ugaria izaten
du eta fruituak oso-oso ugariak izango dira
horrela: Hurrak, aranak, intxaurrak...
Aurten, JUA-ren esanetan, apirilean izotz
bakarra izan zen eta berau eskasa, horrela
egundoko ugaritasuna dugu orain. (JUA,
2002-09-14)/

Apísentue: (ik. Aposentue)

Ápo, apóa: iz. Zool. Apoa, txerri harra./ Apoa.
Apoa. (JUA, 1998-08-06)/ Txerrapoa. Txe-
rrapoa. (JBA, 2003-04-26)/ (aldaera eta ik.
Txerrapo)

Apópillo, apópilloa: iz. Apopiloa./ Apo-
pillo. Apopilo. (JBA, 1998-10-31)/ Apopi-
llo. Apopilo. (Irudizko adieran, katu ba-
ten gainean esan du) (JBA, 2004-04-03)/
Apópillo. Apopilo. (JBA, 2004-04-10)

➤ Grab. Apopilloa: “Apopilloa da ba, etxe ba-
ten jartzen dan, artzen duen gizonezko
bat. Apopillo, ba lenau izaten tzien
apopillo, mantendu aldea, bueno, mo-
rroi izango zan ura. Mantendu al-
dea’re bai. Eta berriz, lanen daillen gi-
zon bat’e, ba apopillo, ainbesteko bat
pau, euneko, mantenuna ta lo ittea-ta.
Ola artzen dan ba bat”. Norbait apopilo
izan ote den inguruko baserrietan: “Bai,
Aizti Goikon-da euki, euki izan tzuen.
“O sea”, lana fabrikan ein da geo ba
etxen’e eitten tzon lana arek. Eta geo ba
konponduko zien zeakiñ, eman bearre-
ko dirukin, ba konponduko zien nolabait,
ba etxen lana iñ ezkeo’re ba gutxigo
izango zan mantenduna ta lo ittena-ta”.
Nongoa zen hau: “Ori erdeldune zan,
eon tzana or, bai. Eta bai, len bai, len,
len “o sea” gerra ondoren da ola,
leku geiaotan’e bai, emen Gibolan-
da, apopillok ola. Bai, bai. Eta baita ze-
an’e, Patrixiok ekarri zittun, obrerok
ekarri zittun, or Arabati ta Burgos al-
deti-ta, ba aik’e bai. Aik’e familie eto-
rri ta geo besta mat apopillo, ta
ura’re, ba aik eta etxea izan arte-o, or-
txe, apopillo” (JBA, 2004-01-04)

Apósentue: Olazar baserriko atariaren
atala./ (aldaera Apisentue)

� Etnog. Apisentue: Apisentue. Aposentue,
Olazar baserriko atala da. Bertan egoten
omen ziren olan lanean jarduten zuten ola-
gizonak. (JUA)/ Gaur egun, atal hau kan-
pora irekia badago ere, garai batean gela
itxia izan zen. Alde batetik, gaur falta
zaion horma bat zuen eta bertan zen sa-
rrerako atea. Bestalde, leiho bat ere ba-
zuen, orain itxia dena. Gela berak, oho-
lez eginiko ganbara erako bat zuen, bi pi-
sutako gela bat bihurtuz. Bi pisu hauetan
kokatzen ziren kamaiñak, olagizonen
atsedenleku. (JUA, 1999-01-23)

Apóstolau, apóstolaue: iz. Erl. Aposto-
latua./ Apostolauko mezea. Apostolatuko
meza. (JBA, 2004-07-24)

Apóstolu, apóstolue: iz. Erl. Apostolua./
Apostolue. Apostolua. (JBA, 2004-08-29) 

Apréta, aprétea: iz. Apreta, espartina./
Apretak. Apretak. (JUA, 1998-12-12)/
Apretea. Apreta. (JUA, 1999-08-07)/ (sino-
nimoa Alpargata)

Aprópos: adb. Apropos./ Apropos ai al
zea? Apropos ari al zara? (JBA, 2003-11-
24)

› APIOA. Ahabi landarea, pipita eta guzti. Urieta aldeko argazkia. (AA, 2006-07-01)

› APOSENTUE. Eskuin aldeko zatian kokatzen zen
garai batean gela hau. Aurrekoa berriz baserriko ata-
ria da. (AA, 2008-12-07)

› APRETEA. Antxerdiko egilehorrean ziren apreta za-
harrak. (AA, 2006-05-27)
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Aprópos, apróposa: izond. Aproposa,
egokia./ Aproposak. Aproposak. (JUA,
2003-12-26)/ Aproposeko zea bat. Apro-
poseko zera bat. (JUA, 2002-11-02)

Aprótxau: ad. Aprobetxatu./ Aprotxau.
Aprobetxatu. (JUA, 2002-01-19)

Apuesto, apuestoa: iz. Apustua./ Apues-
toa. Apustua. (JBA, 2002-01-19)/ Eundu-
ko apuestok. Egundoko apustuak. (JBA,
2006-02-25)/ Aurretik jasotako posta ho-
rren mugatua eskatu zaionean, hemen
apuestoa erabiltzen dela esan digu. (ik.
Aizkora-posta) (JBA, 2006-03-04)

� Etnog. Apustua: Ondoko herri bateko bi ba-
serritarrek apustua egin zuten, zeinek gau-
za zikinenak jan. Azkenean, bakarren ba-
ten lurpetik ateratako karena ere jan
omen zuen. Oso gaixo egon ziren biak,
gorputzen dana granoa ta zikiñe izan zu-
ten. (JBA, 2005-02-19)

Apúr, apúrre: iz. Apurra./ Ogi apurre bota.
Ogi apurra bota. (JBA, 1999-11-27)

Apúrtu: ad. Apurtu, apurretan banatu./ Dana
apurtu in zian. Dena apurtu egin zuan. (Xa-
boi baten gainean) (JBA, 2006-06-03)

Ar, árra: iz. Arra, genero mota./ Emek ain-
beste ar sortuko die. Emeak hainbeste ar
sortuko dira. (JBA, 2001-12-15)/ Arra. Arra.
(Katarraren gainean) (JBA, 2008-08-02)

Ar, árra: iz. Zool. Harra, mozorroa./ Arran-
dako botikea. Harrarentzako botika.
(JBA, 2003-08-02)/ Oik’e dana arraz be-
teta. Horiek ere dena harrez beteta. (Lan-
dare baten gainean) (JBA, 2004-05-29)/ Ar
aundi bat. Har handi bat. (Soroan ager-
tu den har handi baten gainean) (JBA,
2004-08-10)

ARRAK IN: ad. Harrak egin, sortu./ Arrak iñ.
Harrak egin. (Harrak sortu abereen zau-
rietan) (JBA, 2002-01-20)/ Arrak in men tzi-
tenan... Kanpoti itxura ona baiño barru-
ti arra. Harrak egin omen zitzaienan...
Kanpotik itxura ona baina barrutik harra.
(Gerezi batzuen gainean) (JBA, 2005-07-23)

Aráaki, aráakie: iz. Adabakia./ Araakie.
Adabakia. (JBA, 2003-04-26)/ Lenau ara-
akie jartzen ziten arropei. (JBA, 2004-08-
12)/ (sinonimoa Petatxo)

Áraba: Topo. Araba, Euskal Herriko he-
rrialdea./ Arabakoa. Arabakoa. (JUA,
2000-12-02)/ Arába-alden. Araba aldean.
(JBA, 2004-02-01)/ (�)

Arábar, arábarra: iz./adj. Arabarra, Ara-
ba herrialdekoa./ Arabarra. Arabarra.
(JUA, 2002-02-23)

Arági, arágie: iz. Haragia./ Aragi txikitue.
Haragi txikitua. (JBA, 2001-01-13)/ Aragi
ttinttat, biun-biune. Haragi pixka bat, bi-
gun biguna. (JBA, 2004-08-13)

� Etnog. Harategira: Garai batean, etxean behi,
ardiak eta beste abere batzuk izanda ere,
noizean behin joaten omen ziren harate-
gira. Bertan libra bat aragi bularrekoa sal-
da itteko erosten zuten. (JUA, 2003-01-11)

Arági-bizi, arági-bizie: iz. Haragi bizia,
bizirik den izaki edo pertsona baten
urradura eta zaurian, agerian geratzen den
haragi zatia da, azalak estali gabekoa./
Aragi-bizin neuzkela. Aragi bizian neuz-
kala. (JBA, 2006-02-25)

Araiar, araiarra: iz./adj. Araiarra, Araia he-
rrikoa./ Araiarrak. Araiarrak. (JUA, 2002-
06-01)

Araizti: Araiztegi, Telleriarteko baserria./
Araizti. Araiztegi. (JUA)

Araiztiko zelaie: Topo. Araiztegiko zelaia,
Brinkolako parajea./ Araiztiko zelaie.
Araiztegiko zelaia. (Baserri honetakoek
Aierdi aldean duten jabetzan, lehen zelai
bat zen. Bertan dira egilehor eroria eta ha-
rresiak. Inguruko hainbat sail ere zelai zen,
gaur basoa bada ere) (JBA, 2000-01-22)

Aráka, arákea: iz. Araka./ Araka. Araka.
(Euriaren eraginez sortutako araken gai-
nean) (Mariaje UB-k entzuna: JUA eta JBA,
2000-05-09)/ Arakea.Araka. (Urak lur bi-
dean eratu ohi dituen bidetxoak; hauek
gehienetan bide horietatik doazen auto-
en kalterako dira) (JBA, 2000-07-30)/ Ara-

› ARRA. Soroan agertu zen har ikusgarria. (AA, 2004-
08-11)

› ARRA. Egur prinkaren barruan zen harra. (AA,
2005-05-14) › ARABA. Arabako lautada Aizkorriko puntatik. (AA, 2005-08-07)

› ARAIZTIKO ZELAIE. Zelai honen ondoan zen egi-
lehorraren arrastoak. (AA, 2008-03-08)
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ka hauek berezkoak edo aitzurrez eginak
izan litezke. Or kanal ona iñ ezkeo, ara-
ka ona iñ ezkeo. (Arrobirako lur bidea-
ren gainean) (JBA, 2000-07-30)

➤ Grab. Arakea (1): “Arakea da... Igua soron
o zelaien ude formatzen da ezta? Etatzen
da, ze ba itten da, araka bat, lur barru xa-
marreti ola zuzen erreka nai bado eta, ta
ordun ba araka artati ude alde iñ eitten
do” (JBA, 2002-03-02)

➤ Grab. Arakea (2): “Arakea da ba, ud asko,
“por ejenplo” lau, lau baten-o, juntatzen
da ud asko, ezta, eoten da ud asko, lau ba-
ten, ezta, ta ari itten tzako araka bat, ze
bat, atxurrekiñ, kanal bat bezela, ola. Da
erreka-o, beintzet goiti bera daon ze
batea, aldapatxo batea-o, ud ura jun daiñ.
Lauko ud ura jun daiñ ba ara batu, bil-
du, araka orta, eta geo ba al bada erre-
ka-o, eitten da arakea. Lenau, garik
itten duztenen-da ola, soron beti itten tzien
arakak, atxurrekiñ. Itten tzien ba barre-
neaiño, itten tzien, asi goiti ta barrene-
aiño ba soro laue-ta zan lekun. Ba bein-
tzet ez daillela an erdiñ geldittu. Jun dai-
llela barrenea-o, arakea in da ala juten
tzan. Bai”. Ea inguruko nonbaiten egin
den arakarik: “Bai, andiko zean bai. An-
diko kantera aldeko zea artan. An eitten
genduzten, asi goiti ta zear-zearka igual
da barreneaiño, eta ordun ba erdiñ etzan
gelditzen udik, “o sea”, araka aitati ju-
ten tzan barrenea, ta geo barrenen ba, ba-
rrenen, nolabaitt an eon bearko zuen.
Erreka jute ez pazan ba, bertan, bertan
leortzen tzonen zea iñ, iraazi-o, bertan
geldittu-o, bertan deseindu ori. Oixe ei-
tten genduztela, bai, bai, bai. Arakak, oixe,
bueno. Gari denporan, gari denporan
beintzet itten genduzten, nola negun,
euri geiao izaten dan. Ta garie ittea, ne-
guko zea izan, nola izaten tzan. “No-
bienbren” o “dizienbren”, “nobien-
bren” bai da. Beti oi in bear izaten tzuen,
toki lauetan arakak” (JBA, 2004-01-04)

Arán: adb. Nekaz. Harean, harea tresnarekin
lanean./ Da arán’e bai. Eta harean ere
bai. (Astoak egiten zuen lanaz) (JBA,
2004-12-03)

Arán, arána: 1. iz. Bot. Arana, fruitu
mota./ Aranak. Aranak. (JBA, 1999-08-03)/
Áran. Aran. (JBA, 2002-08-03)/ 2. iz. Bot.

Aranondoa, zuhaitz mota. Fruitu arbola-
ri ere izen bera ematen zaio./ Arana. Ara-

na. (JUA, 2001-07-28)/ Zuhaitz honen ses-
tratzeak oso errazak omen dira: arana oso
xamurre. (JUA, 2003-03-30)/ Ori arana da.
Hori aranondoa da. (Zuhaitzaren gaine-
an) (JBA, 2004-05-15)/ Aran txikie. Aran
txikia. (Aranondo txiki batez ari da; bes-
te kasu batzuetan bezala, hemen ere
fruitua eta zuhaitza izen beraz deitzen dira)
(JUA, 2004-08-13)/ Orko áran oik’e. Hor-
ko aran horiek ere. (JBA, 2005-05-14)/
Aran zurina, aran berdena. Aran zu-
riarena, aran bedearena. (Mermeladak
adieraziz) (JBA, 2008-07-26)

� Etnog. Etxokaneko aranondoa: Etxokane
aldean den aranondoa JUA-k sartua da,
haitz txoko batean, oso lur gutxi due-
la. Behin zuhaitz guztia erori zen,
puskatu gabe, eta zutitu egin behar izan
zuten. Aurten adar nagusi bat puskatu
zaio, barrutik usteldua zelako. (JBA,
2004-08-12)

➤ Grab. Arana:Aran motak: “Aranak, ba... Le-
nau, jenealen, guk Arrezalen, áran gorrik
eukitzen genduzten, ola, ale aundi-aundik
izaten tzien. Oiñ’e eoten die, saltzen da
ola, baiño emen ez det nik konserbatzen
alakoik. Geo aran zurie, oi’re bai, oi bik.
Bi aran klase orik Arrezalen. Da emen be-
rriz, ba zurie, aran zuri ale aundi ori, ta
geo klaudia, nik ezautu ttut. Aran gorrik
ez emen. Geo sastraka, sestraka orik’e bai.
Oik’e or, erreka alden-da eoten die. Nik
orik ezautu ittut aran”. Aranak jaso egi-
ten ziren: “Bai, bai, jaso eitten tzien da
nola askotan, urte batzutan beintzet uga-
ri izaten tzien, ba eman’e bai, zeatio be-
ala usteldu itten tzien ba. Lurrea eroi ta
golpea artu ezkeo’re, ba aguro usteltzen
tzien. Da eman’e bai, jendei-ta, geo
etxen jan’e bai-ta, ola zea eitte genduz-
ten. Aran gorri orik oso estimau izaten
tzien. Oik’e ez tait aittek’e, aitte zanak
Arrezalen sestrauta eukiko zittun, asko
zeuzkien, asko. Enda, asko ematen tzuen
ba urte, urte batzutan beintzet asko ema-
ten tzuen. Da áran ederrak izaten tzien.
Da nik ez dait, oiñ’e eoten die saltzen da
ola eoten die. Baiño ez det nik emen, otan
ikusten, zeik, beste zuri ok besteik, bai-
ño...”. Orduan ez zen mermeladarik egi-
ten: “Ez, ez. Ordun etzan, ordun azuka-
rrik’e etzan, azukarra asko bear, eta já-
kiñ’e ez gaiñea, jakiñ’e ez gaiñea. Etzan
itten, “keba”. Izan’e jakiñ’e ez, da geo ba
bakizu, azukarra’re “bastante” bear do
ta etzan ordun azukarrik’e, gutxi besteik.
Razionamentue-ta izaten tzan-da... Ez,
etzan itten mermeladaik” (JBA, 2004-12-03)

Arán-gorri, arán-gorrie: iz. Bot. Aran
gorria, aran mota./ Áran-gorri. Aran go-
rri. (JBA, 2004-12-03)

Arán-pasa, arán-pasa: iz. Bot. Aran
pasa, aran mota./ Aran-pasak. Aran pa-
sak. (JBA, 1999-12-18)

➤ Grab. Aran pasak: “Aran pasak tie ba, ez
tait nik nola ze itte ittuen, aranak leortuta,
oso gozok izaten die, azukarretan o nola
zea itte ittuen... Eukiko ittue eran kon-
serbatzeko zeak. Oso goxok izaten die, oi
bai. Nik nola zea itten dien, ba ez dakit”.
Lehen ere ba ote ziren horrelakoak: “Ez,
ez, lenau’re bai, lenau’re bai. Oiñ “au-
mentauta” dare, oiñ ba, oiñ “aumen-
tauta” dare baiño lenau gabonetan ba-

karrik izaten tzien orik. Eta bueno, guk
begiti’re jango genduzkenen eote giñen.
Da kao, amonak ekartzen tzittun (...) ba-
tzuk eta (...) tzittun geo konpotai botatzeko
besta atzuk. Eta akabo. Gabonetako,
bana-biña o ola eman da geo konpotan-
dako beste. Da ola, ola”. Non izaten zi-
ren: “Orik... “pues” ekarriko zittun, bai,
Oiñatin eongo zien da geo Zumarra’re ju-
ten tzien. Nik ez dait ze, ze lekutan eon,
bueno, ze lekutan... Ola gauza berezi xa-
marrak eoten, oiñ, oiñ... Lenau denda txi-
ki asko zan” (JBA, 2004-01-04)

Arán-silbestre, arán-silbestrea: iz. Bot.

Basoko arana, aran mota./ Aran-silbestrea.
Basoko arana. (JBA, 2003-03-30)

Arán-txiki, arán-txikie: iz. Bot. Aran txi-
kia, aran mota./ Aran-txikik. Aran txikiak./
Aran txikiak zurik eta beltzak izaten zi-
ren. (JBA, 2005-08-18)/ Agirrezabal base-
rrian ere baziren halakoak: Aiztiko illo-
rretan zien zurik. (Egilehor hauek Ba-
saundi aldean dira). Jaten genduzten
aranak. (JBA, 2005-08-19)

Arán-zuri, arán-zurie: iz. Bot. Aran
zuria, aran mota./ Aran-zurie. Aran zuria.
(JBA, 2004-12-03)

Arántxamillo, arántxamilloa: iz. Bot.

Elorri beltzaren fruitua. Hitz hau, Arre-
zalen ebaltzen tzan ori... Arantxamillok.
(JBA, 2005-10-14)/ (sinonimoak Basakan; Pa-
txaran)

Arántza, arántzea: (ik. Aantza)

Arántza-zuri, arántza-zurie: iz. Bot.

Arantza zuria, elorri zuria, sastraka mota./
Arantza zuriri. Arantza zuriari. (JBA,
2003-03-21)/ (ik. Aantza)

Arántzazu: Topo. Arantzazu, Oñatiko auzoa,
izen bereko santutegia duena./ Aantzazun
bodak. Arantzazun ezkontzak. (JBA, 2000-
10-21)/ (aldaera Aantzazu)/ (�)

� Etnog. Agerpena: Rodrigo Balzategiri Ama
Birjina nola agertu zitzaion adierazten du-
ten bertso batzuk badakizki JUA-k. Gai-

› ARANA. Aranondo adarrak fruituekin. (AA, 2006-07-
13)

› ARANTXAMILLOA. Zegamako Aizkorrondoko lan-
darea. (AA, 2005-07-24)
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nera zera dio, Ama Birjina agertu zen egu-
nean ekaitza eta euria egin zuela, bi ur-
teko lehortea bukatuz. (JUA, 2001-04-14)

� Etnog. Lehen erromesaldiak: JUA-k gogoan
dituen erromesaldietan, gazte taldean bi
aldiz joana dela dio: bi aldiz kuadrillea.
Lehenago aita eta amarekin joana zen,
bide beretik. Sei urterekin egingo zuen le-
henengo aldiz, ordura arte txikiegia izan
eta erraz nekatuko zelakoan eraman ez zu-
telako. Lehen aldiz sei urterekin joan zela
dio, eta hankako minez negarrez geratu
zen Ama Birjinaren iturrian. Amak zera
esaten zion: Ama berjiñek kenduko izu
miñe. Gurasoekin batzuetan joan zela
adierazten du, horrelakoetan etxetik jana
ere eramaten zuten biderako: txoixoa,
arrautza tortillea. Edaria ere bai, eta Aran-
tzazuko ardoa Ama berjiñen ardoa, bota
ardo zelakoa zen. Etxera etorri joandako
tokitik egiten ziren, Aizkorritik. (JUA,
2003-05-10)/ JBA-k dio noiz joan zen le-
hen aldiz Arantzazurako erromesaldian:
ni lenengo bost urtekin jun nitzen. Agi-
rrezabal baserritik Arantzazurako zale-
tasun handia zen, Olazarretik ez hainbeste.
(JBA, 2004-08-13)

� Etnog. Legazpiko pelegrinazioa: JUA-k ho-
nela gogoratzen ditu Arantzazurako Le-
azpiko pelegriñaziok: jendea oinez edo au-
tobusez joan ohi zela. Eurek Brinkola al-
detik gora egiten zuten; aldiz legazpiar ba-
tzuk Udanako bidea hartzen zuten. Bideak
elkartu eta miñata iristen ziren. Behin mal-
karra amaitu eta jaisten hastean Ama-
berjiñan iturrie delakora ailegatzen ziren.
Handik beherako zelaietan denak bate-
ratuta joaten ziren Brinkolako apaizak
arrosarioa errezatzen zuen artean. (JUA,
1998-09-05)/ Garai bateko erromesaldie-
taz dio, Ama Birjinaren iturrian geratu eta
han arrosarioa esaten zutela. Handik be-
herakoan kantuan jaisten zen jendea.
Apaizak denak batera joan behar zutela

esaten zion jendeari, Don Jelonimok
alegia. (JUA, 2003-03-08)

� Etnog. Karatxoen aurka: Karatxoaren kontra
erabiltzen zen beste bide bat zera zen:
Arantzazuko Gurutze Santuaren baseli-
zara joatea, han eskari hori egiteko.
JBA-ri-eta aitak behin eragin zien hori
egitera. (JBA, 2005-04-16)

➤ Grab. Agerpena: “Or agertu zala, zean. Ama
Berjiña or agertu zala. Mutikoa ardi bi-
lla jun, arek billau zola arantzan, aran-
tzan gaiñen. Geo andik, beti, geroz le-
ortea, leortea zeola, eta ura pixkat tapau
zan garaien, ia aiek etxera orduko (...),
ua Ama Berjiña ero zee ura tapau zan ga-
raien, or Oñatitik, Oñatiko alkatea eto-
rri men tzian, Oñatiko zea guztikiñ.

Bator kabildoa,
Bator justizia

Ta ikusi die Ama Berjiña ori, (...), leor-
pen bat o zerbait in daek eta aiek etxea
orduko, “tormentuz euria”, berson, ber-
son. Oiñ lareun urte o bosteun, o zenbait
ttuk pa? Gauza ori, nola, nola... Nola Ama
berjiñea, an azaltzea. Dana littekek,
dana, dana littekek, bai”. Agerpenaren au-
rretik lehortea izan zen: “Bi urte, bi urte
leortea. Euriketaik in baik. Eta ari, ori,
Rodrigo artzaie bazian ba, Rodrigo, ar-
tzaitxo bat o zan.

Rodrigo Baltzartegi,
Artzaitxo bat bazan,
Aretxek billatu zuan
Birjiña arantzan

Eta Oñatiko errira jun eta parte eman
tzian. Eta seittun prozesion, ango mira-
rie ikusi bear tzala, jun dittuk, mirarie. Eta
in daek, orri leorpe bat, tapau in tzien,
Ama Berjiña, aurretik leortea, aurretik se-
kotea zeoan. 

Jente nekazaria,

Euri deseoan,
Eta aurek etxera orduko
Tormentuz euria

Bai. Da geo in tzaen ari olako zea txiki
bat, leorpe txiki bat eo zea in tzaean le-
nengo. Eta gero, ba an, beno, leorpe txi-
ki bat, illorren bat eo olako eliza estilo-
ko zean bat, geo eliza aundie, gero aun-
digoa. Eta oiñ aizkenen berriz, bakik no-
lakok ai dien?, ordaintzeko obraak! Ba-
dao or dirue, badiek or dirue. Badiek or
dirue. Geo ordun’e, ibili’re dana oiñez in
bear, ordun etzeoan-enda, or bidea
itten’e, berrogei idi pare ibili ziela, zea
eitten. Berrogei idi pare bidea eitten, ia
bide zabala itten. Ordun, kotxek, kotxek
eo gurdik-eo ibiltzeko mouko bidea itte-
ko... gurdik bearko zien ordun. Idiikin, idii-
kin... Da oain bakik nola, oiñ’e berroei
toneladakok jun itten ttuk oiñ, tirri-tarra
tirri-tarra. Oiñ milla o bi milla kotxe’re
igual bertan. Gauzak nola, nola... Elizek’e
bai, modifikazíok... Maiña bat aberastu
ingo zian or, taberneroa ta zeak’e-ta”
(JUA, 2003-06-28)

Aráortz, aráortza: iz. Tre. Araortza. Area
deitutako nekazal tresnaren hortza. Pie-
za hau burdinazko pieza zilindriko bat da
eta bere alde bat zorrotza du./ Araortza.
Araortza. (JBA, 1999-10-23)/ (ik. Are, bi-
garren adiera)

➤ Grab. Araortza: “Araortza da ba burni bat.
Da area, lurre labratzeko ebaltzen dan
erramienta bat ta, da arek’e ba, ez tait
zenbaitt eukiko ttun. Zenbait eukiko
ttu?... Igual eukiko ttu emezortzi bat, ara-
ortzak. Danak’e ba erramienta zee orri,
egurrezko erramienta orri, sartuta. Zu-
lok ein da geo, “sujetauta”, lurre labra-
tzeko araortza” (JBA, 2003-02-15)

Aráoz: Topo. Araotz, Oñatiko auzoa./ Araoz.
Araotz. (JUA)

› ARANTZAZU. Arantzazuko apostoluak. (AA, 2006-
08-22)

› ARANTZAZU. Beirak. (AA, 2006-08-22)

› ARAOZ. Oñatiko Araotz auzoaren gune nagusia. Bertan ditu eliza, plaza, frontoia eta bolalekua. (AA, 2007-
05-27)
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� Etnog. Araozko dantzaldia: JUA-ren esane-
tan Araotzen igandetan egiten zen dan-
tzaldian izaten zen zenbait berezitasun.
Brinkolan soiñue jotzen zen, eta Araotzen
berriz, emakume batek, panderoa joaz,
koplak kantatzen zituen. Kopla haueta-
ko bat gogoan du JUA-k:

Altuan Arantzazu
Bajuan Oñati (bis)
Zubilla barrenian
Tabernia beti14

Emakumeak halako beste zenbait ere kan-
tatuko zituela dio. Dantzaldia antolatzeko
era hau ez zen Araotzeko berezitasun ba-
karra. Azken dantzaldia batera egiten zu-
ten neska-mutilak joaten ziren batera etxe-
ra, mutilaren andregaia edo neskaren no-
bioa beste norbait izanda ere. Aipatutako
ohitura hau berezitasuna jotzen du JUA-k.
(JUA, 2000-04-06)/ (�)

Aráoztar, aráoztarra: iz./adj. Araoztarra,
Araotz auzokoa./ Araoztarra. Araoztarra.
(JUA, 1999-11-28)

Árba, árbea: (ik. Lakatz) (ik. Zarba)

Arbálda, arbáldea: iz. Tre. Astoei nahiz bes-
te zamariei, gainean zama eramateko (sas-
ki edo kartolak esaterako), bizkarrean jarri
ohi zaien zaku erakoa. Arbaldaren kanpo-
aldea zakukiz egina egoten da eta barnean
lastoa izan ohi du. Zamariari arbalda hiru
uhal edo lokarriz lotzen zaio./ Arbalda. Ar-
balda. (JBA, 1998-02-11)/ Arbaldak barrun
lastoa eukitzen due. Arbaldek barruan las-
toa edukitzen dute. (Bigungarri bezala las-
toa sartzen zen) (JBA, 2008-03-01)/ (ik. Ual)

➤ Grab. Arbaldea: “Ba arbaldea da, astoi biz-
kar gaiñen jartzen tzakon biungarri

bat. “O sea”... eoten da inda ba, lenao
barrun lastoa eukitzen tzuen da ura fo-
rrauta, ura forrauta enda ura aurrea jun
etzeiñ, eta atzea jun etzeiñ, eusgarrik eu-
kitzen tzittuen lepoti ta buztan azpiti. Eta
gero, aien gaiñen, asto sestok o karto-
lea-o jartzen tzikon, biungarri bat”. Ea
astoak bakarrik erabiltzen zuten galde-
tuz: “Enaiz akordatzen, ikusi eingo
non... eukiko zuen, bai, bai, eukiko
zuen. Zetio, ipintzen tzien zeai, kartolak
jartzen tzien, egurrezko ze batzuk izaten

tzien kartolak. Bizkar gaiñen da geo ola
bi, bi zer eukitzen tzittuenak, zabalduta
ta kao, ura zean gaiñen etzuen jarriko....
Zeozer bearko zon arek mandotan’e”.
Astoaren arbalda neurrikoa al den gal-
detuz: “Ez, ez. Aurreti... atzeti fijo eu-
kitzen tzon buztan azpin ipintzen tziko-
na. Baiño aurrekoa izaten tzan “ebilla”
batekiñ, nai zan neurrin jartzekoa. Iza-
ten tzan, “o sea”... Klaro oiñ astonda-
ko ta mandondako-ta diferentea bearko
zon. Baiño ez, neurrie artzen tzikon.
“Ebillakin” lotutako...” (JBA, 2002-01-20)

Arbáldau: 1. ad. Arbaldatu, jakia arbalda-
tu, arrautza eta irinezko estalgarria egi-
tea zenbat arrain eta haragi pusketei./ Ar-
baldatzeko. Arbaldatzeko. (Arrainaren
gainean esana) (JBA, 2000-05-06)/ Leatza
arbaldauta. Legatza arbaldatuta. (JBA,
2006-08-12)/ 2. ad. Arbaldatu, arbalda
ezarri zama abereari./ Asto arbaldaue.
Asto arbaldatua. (Arbalda daraman as-
toaz) (MUA, 1998-01-6)

Arbél, arbéla: iz. Arbela, harri mota./ Ar-
bel oi. Arbel hori. (Mota honetako harri
puska baten gainean) (JBA, 2000-02-12)

Arbélar: Topo. Arbelar, Urbiako saroia./
Arbelarren. Arbelarren. (JBA, 1999-
11-28)

Arbéleko Bartólo: iz. Erl. Arbeleko Bar-
tolo, Bartolo santua./ Arbeleko Bartolo.
Arbeleko Bartolo. (JUA, 1999-02-12)/ (�)

➤ Grab. Kontakizuna: “Mandiolan attek ai-
ttu men tzian Itsason, San Bartolome eu-
nen fiestak, da jun dek ara, da sermoian
esan men tzien: “Zer dira, santu korkor
oriek, gure Bartolo aundiaren ondoan.
Zer dira, Mutilloko San Pedro-eta...” -in-
guruko erritako santuk- “da gure Bartolo
aundia onen ondoan, Arbeleko Bartolo!””
(JUA, 1999-02-12)

› ARBELAR. Arbelar saroiaren argazkia Arbelaitz aldetik. Uda horretako lehorte zakarrak ondo nabarmen-
duta utzi ditu eraikuntza ezberdinak. (AA, 2003-08-22)

› ARBELEKO BARTOLO. Zegamako San Bartolome baseliza, hilerriaren ondoan. (AA, 2008-11-15)

14 JUA-k kopla hau abestu egin du. Kopla honen doinua guztiz ezaguna da, eta trikitixan oso erabilia gainera.
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Arbéra, arbérea: iz. Harbera, harri bera./
Arbera ze au! Harbera zera hau! (JBA,

2002-01-06)

Arbí, arbíe: iz. Bot. Arbia, landare mota./  Ar-
bie. Arbia (JUA, 1998-08-11)/ Arbi lorea.
Arbi lorea. (JUA, 2000-03-04)/ Arbie eitten
genduan puskat... arbie ematen gendio-
an. Arbia egiten genian puska bat... arbia
ematen genioan. (JUA, 2004-04-10)/ Arbi
ostoa bitzen. Arbi hostoa biltzen. (MUA,
2003-04-11)/ Arbie, abuztuko San Lo-
rentzo eta Ama Birjina bitarteko egune-
tan egiten da. (JBA, 2004-08-11)

Arbóla, arbólea: iz. Bot. Arbola, zuhaitza./
Arbola. Arbola. (JUA, 1999-07-26)/ Arbo-
lei. Arbolari. (JUA, 1998-07-17)

Arbóladi, arbóladie: iz. Bot. Arbola-
dia./ Arboladiñ. Arboladian. (JBA,
2005-03-26)

Ardai, ardaie: iz. Bot. Ardagaia, pagoetan
hazi ohi den perretxiko mota./ Ardai. Ar-
dagai. (JBA, 1999-08-03)/ (�)

� Etnog. Ardagaia eta su berria: Legazpi alde-
an, ardagaiarekin lotutako erritu bat bazen.
Pazkoa egunean, eliza atarian, sua eta ura
bedeinkatu egin ohi ziren. Bedeinkatuta-
ko suan, alanbrez lotutako ardagai zati bat
erretzen zen. Ardai ori sutu ta etxeik etxe
eramaten zuten, eta etxe bakoitzean ardagai
horretako zatitxo bat hartu eta etxeko su-
tara botatzen zen. Horrela ibiltzen ziren
jende talde ezberdinak. Toki bakoitzera iri-
tsitako lehen jende taldeari hartzen zitzaion
ardagai zatitxoa, bigarrenak ez baitzuen ba-
lio. Eta saritan baserritarrek diru pixka bat
eman ohi zuten. (JBA, 1999-08-03)/ Arda-
gaiarena pazkoa garaiko gertaera zen.
Su berria eta ur berria batera bedeinkatzen
omen ziren. (JBA, 2002-01-20)/ Ardagaia-

ren ohiturak ez zuen indar handirik JUA-
ren garaian, bera behin-edo ibili bazen ere
sua banatzen. Bere aitaren garaian indar
handiagoa zuela dio. Ardagaia banatzean
tranpak ere izaten ziren. Normalean su be-
rriaren bedeinkazioa Legazpiko eliza ata-
rian izaten zen eta ardagaia sutu ondoren
gazteak korrika joaten ziren Brinkolara, Te-
lleriartera... Batzuk tranpa egiten zuten eta
Legazpira joan gabe euren kasa ardagaiari
su eman eta horrela ibiltzen ziren, baina
jokaera hauek agerian geratzen ziren.
Ardagaia zekarrenari etxeetan erreal bi-
edo ematen zitzaien. Etxe batzutan gezu-
rra ere esaten zieten ardagaia zekarrena-
ri, handik jada beste gazte bat igaroa zela
ardagaiarekin. Izan ere, igarotzen zen le-
hen ardagaia bakarrik saritzen zen. (JUA,
2002-01-20)

➤ Grab. Ardagaia: “Ba ori izaten tzan, eliza-
tarin bedeinkatzen tzuen ude ta, bueno,
sue. Sue eiñ itten tzuen elizatarin eta or-
dun ba, etxeik etxe sue bedeinkatzen
ibiltzen tzien. Izaten tzan ardaie, pagok
eukitzen duen perretxiku fuerte bat, ola
eukitzen duen ba... Da ura alanbre o zee
baten artu, alanbre fuerte baten, eta
piztu, an, elizatariko su ortan, bedein-
kautako su ortan eta etxaik-etxe ibiltzen
tzan ba, etxeko suk bedeinkatzen. Eta or-
dun lenengok balio izaten tzon bakarrik,
dda bigarrena ez. Eta lenengo orri, sa-
rie’re ematen tzikon. Pusketatxo bat
bota suri, bedeinkautako ardai ortati, eli-
zatarin bedeinkautako orri eta sarie’re
ematen tzikon gaiñea”. Saria: “Ba pe-
sentan bat-o, asko geiao etzan izango”
(JBA, 1999-08-08)

Ardángela, ardángelea: iz. Ardangela./
Ardangelea. Ardangela. (Tabernako mos-
tradoreaz) (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
2003-12-22)

Ardáz, ardátza: iz. Tre. Ardatza. (Edozein
eratako makinek izan ohi dituzten arda-
tzen gainean esanda, besteak beste trenak
dituztenak)/ Ardatza. Ardatza. (JUA, 2004-
04-10)

Ardázketa, ardázketea: iz. Liho lan-
gintzaren prozesua./ Ardazketan. Ardaz-
ketan. (JBA, 2002-04-13)/ Ardazketea. Ar-
dazketa. (JBA, 2003-02-15)

➤ Grab. Ardazketea: “Nik ori asko ez dakit bai-
ño, lenau esaten tzuenez ba, linoa etxen ar-
tzen tzanen, ba arek’e lan asko eukiko zon
arie itteko, ipintzeko, eta “o sea”, beda-
rran, lino ori bedarra ezta, ta bedarran
azala zan, oi izango zan o bueno... Beda-
rran azala ba arie eitteko ipinita, da ar-
dazketea, ardazketea ba ari esaten tzikon.
Ura epintzen tzuen, nik asko ez dakitt bai-
ño, biun-biun einda, oiñ arie, artillea ja-
rriko balitz bezela. Ta geo arie einda, fin-
fiñe arie einda. Nik ikusi ez det eiñ baiño
ola, ola gauzea izango zan da gero eitte
men tzuen, juntatzen zien gauen-da, negun-
da, personak... Personak o etxe bateti bes-
tea, etxe bateti bestea jun, da ardazketan
aitzen men tzien gauen kontu kontari-ta...
A ze zeak ebaliko zittuen igual. Ta bai, gus-
tora, oixe, garai ori etortzeko eongo zien.
Kontuk esan da geo, geo motillen batzuk’e
izango zien-da...” (JBA, 2003-02-15)

Ardí, ardíe: iz. Zool. Ardia./ Ardik... Ardi es-
nedunek. Ardiak... Ardi esnedunak. (JBA,
2003-04-26)/ Ardi usaie. Ardi usaina.
(JBA, 1999-08-14)/ Ardindako. Ardien-

› ARBIE. Arbiak Uarkalde baserriko soroan. (AA,
2009-01-04)

› ARDAIE. Ardagaia zuhaitzean, Zepadi inguruko
pago batean. (AA, 2005-09-09)

› ARDAIE. Biurrain aldeko pagoaren ardagai bikai-
nak. (AA, 2009-02-01)

› ARDIE. Ardiak Oamendi gainean. (AA, 2005-11-06)
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tzako. (JBA, 2004-03-21)/ Ardik sartu ez
daitzen. Ardiak sar ez daitezen. (JBA,
2008-02-23)

� Etnog. Ardiak Olazarren: Lehenago izan zi-
ren ardiak Olazarren, lenauko attona
txikie zala. (JBA, 1998-08-06)/ Luzianok
etxetik kanpora lan egiten zuen eta ez zuen
arditarako asti handirik. (ik. Luziano)
(JUA, 1999-02-06)

� Etnog. Ardiak Agirrezabalen:Ardiak Arriaun-
di aldera eramaten zituzten, goizen jarein,
geo illuntzan batu. Ardiak Arriaundi
bertan egon ohi ziren, ez ziren mugitzen
asko, hesi eta bestelakorik ez izanda
ere. Gaurko ardiak berriz barrutitan sar-
tzen dira. Orduan ez zen halakorik, etzan
barrutik zeatio bedarra bear tzan. Behin
edo beste ardiak Saloita aldera joan zirela
gogoratzen da, baina gutxitan. Ardi lan ho-
netara askotan tio Gregorio ta biok joan
ohi ziren. Gainera gogoan du batzutan, le-
ziokin nola juten nitzen. Bertan gaitze-
tsitako umeen amak heldu behar izaten zi-
tuzten, hauek umeei esnea eman zie-
zaieten. Gainera, eskola aurreti ori, gero
bederatzietan eskolan egon behar izaten
zuen-eta. (JBA, 2004-09-04)/ Agirrezabal
baserrian ardiak barruan ziren boladetan
beti ateratzen ziren kanpora egunean
behin, ura edan eta beste behar batzuk
egin zitzaten. (JBA, 2003-01-11)

� Etnog. Ardi gaitzak: Gaitz batekin, ardiari
ezpaiñek azi egiten zaizkio. Bada bes-
te gaitz bat ere, okárea izenekoa. (JBA,
2005-02-19)

� Etnog. Ardi kontuak: Ezkur eta gaztaina ga-
raian ardiekin kontuz ibili behar izaten
zen: Asko jan ezkeo lertzeko peli-
groa… ezkurrekiñ’e bai ta gaztai-
ñakin’e bai. Izan ere, garai hartan aiz-
tik’e bazien. Gaztainondoei buruz: Ze-
lai eskiñan zeren gaztaiñak Arreza-
len. Hemendik kanpora ere baziren gaz-
tainondoak./ Ardiari ematen zitzaion
pentsuaz: Etxeko artoa eta pulpa (erre-
molatxa). Bigarren hau beratzen jartzen
da… ta ura azi-azi itten tzan. Eta azken
honi gariaren zaie bota egiten zitzaion.
Horretaz gainera, baba txikitue’re bai,
bear zuenen hau da, ardiek umea egin
aurretik eta ondorenean./  Irun bat-o iza-
ten ziren Agirrezabal baserriko artalde-
an txintxarria zuten ardiak. Txintxarriak
mota ezberdinekoak izaten ziren: Batzuk
fiñ-fiñek, bestek aundixeok. Hauetaz

gain, dunbak’e izaten tzien, txintxarri aun-
dik. Txintxarri ezberdinek, hots ezberdi-
na izaten zuten eta hala errazago bereiz-
ten ziren. Txintxarri txikiek, “ttingiliñ-ttin-
giliñ” egiten zuten, eta dunbek “dun-dun”.
Txintxarri hauek finkatzeko batzutan
uztaie, uzteie jartzen zen, eta beste batzuk
ualakiñ izaten zuten./ Ardiak zaintzeko
txakurren bat izaten zen. (JBA, 2007-02-17)/
Garai batean ardiei ez zitzaien uzten sa-
garrak jaten, eztarrian trabatuta geratzen
zitzaizkielako. (JBA, 2008-10-12)

➤ Grab. Olazargo ardiak: “Ni ez nauk akor-
datzen ardiikiñ, ardik genduzkela. Nik bi
urte o ola neuzkela ardik kendu in men
tzatuen. Gure aitte beti kantera, beti
jornalea” (JUA, 1999-08-23)

➤ Grab. Ardi motak: “Emen danetik eoten die,
mutur beltzak eta, gorriskak’e bai. Nik ez
takit zeiñi esaten die latxa-eo, ardi zee ori,
ez takit zeiñi esaten dien. Baiño beltzak
eta gorrik’e bai. Gorriskak, rubiok, ola”.
Alde bakarra muturra omen da: “Bai, bes-
tela ezerrez. Geo batzuk zurik’e izaten
tzien, mutur zurik’e. Adardunek, adar ba-
ekok eta ola” (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Ardien gaitzak: “Errena... beintzet.
Eta baita, gero buruko zeak’e izate ittuen
ardi orik, burun arrak itten tzatela o nik
ez takit zer. Oiñ’e ibili da or gaitze, ar-
diña. Ardik euki ttuela ta artaldek zea il
ttue danak, akabau ta ola. Baiño lenau’re
izaten men tzan ori, burun arrak ez takit
zer itten men tziten. Nik ez dakit orren,
gaixotasun orren berrik. Oiñ errena bai,
errena ankatako miñe izaten tzan. Baita
arrak eitteaiño’re bai. Enda ein bear iza-
ten gendun sulfatokiñ eiñ, udetan sulfa-
toa zea iñ ta antxe sartu ta in bear iza-
ten gendun, zea gotzatzeko. Ta gaiñea eu-
nero kurea eiñ da ola. Ori gozatzeko.
“Llagea”, ankan azpiñ “llagea” eukitzen
tzuen. Dana “llagea” eta oso gaizki pa-
satzen tzuen. Da geo beste gaixotasun bat,
gaixotasune-o beintzet, baita kapastak zu-
lau bizkar gaiñen eta ura’re oso txarra
izaten tzan. Beti kendu in bear izaten tzi-
ten, o kendu in bear izaten tziten. Da an’e
arrak eitteko peligrue izaten tzan. Geo

beste gauza bat’e bazan, baiño nere ga-
raien, ez tait nola zon izena’re, beste gaiz
bat’e bazan. Baiño nee garaien etzan iza-
ten da oiñ’e dakit asko, oiñ’e berriz gai-
ñea zea ematen die, eman itten die pas-
tillak-o, da baita ankamiñ zee ori ez iza-
teko’re pasatze ttue zeak. Kanal baten jar-
tze ttue ude, pasaizo bat ipintzen due enda
ura ipintzen due ba... ude ipitzen due ka-
nal artan enda geo botika bat botatzen die
ari eta an, kanal artan, ba pasau eraitten
die zeatio itxita eukitzen due, gaiñeatiko
guzie eta an pasa bear izaten due. Ude-
tan eta botika artan, eta ori, oiñ’e anka-
miñik ez izateko. Emen Montteikoa’re iku-
siko zendun noiz eo noiz’e, atzeti erren-
ka-errenka ardie. “Pues”, baiño oiñ
beste modu batea kaso eitten die” (JBA,
2002-01-20)

➤ Grab. Ardiak (1): Justuan ezagutu zituen ar-
diak Olazarren: “Bai. Baiño, baiño ezau-
tu nittun saldu ta daramaztela, saldu ta
daramaztela, artegie ezautuko zu zuk, ar-
tegie esaten tzan lenengo, sartu ta atze-
kaldea ukuillue, ukuillun an, sukaldetik
irten da ukuillu aldera badau ba ola, pa-
sillo bat eta (...) alde ontatik, lenau txal
aundik eoten tzien, bestetik beiek. An kan-
toian nengon ni, amakiñ-eo, úmea-o, eta
nola gizon batek ardik eraman zitun. Oixe
besteik enaiz akordatzen, oi’re akordatzen
naiz. Ta bittartekoik’e ez. Baiño ori bai,

› ARDIE. Ardia abaroan Arbelar saroian. (AA, 2008-
07-31)

› ARDIE. Artaldea Oltzako zelaian. (AA, 2008-10-12)

› ARDIE. Ardiak Kamiñazpi sailean, Olazar baserria-
ren barrenean. (AA, 2008-06-21)
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ardi nola eraman zittuen”. Ardiak es-
kortan egoten ziren: “Lenau ardik or, ta
gaztanteie zan, zuk etzendun ezautuko,
gaztaiak ontzen zittuenak, kea in-da,
ontzen tzittuena, ta ondon lizar arbola bat.
Aren irteeran, ola bueltan zeak, irteran
ola etxetxo, beno, txabola txikitxo bat, gaz-
taia, leku txikitxo bat, ontzeeko, kea
itteko, gaztaia ontzeko”. Gazta zeinek egi-
ten zuen: “Ba amak ingo zon, amandrek-
o, or nik ez dakitt. Ni es non ezautu gai-
ñea ola zeati, baiño ura gaztanteie, beti
gaztanteie izan tzan, bai. Ta etxeako
laiñ gaztai ingo zuen igual, da ardik, asko
etzuen izango-ta. Ordun etxe danetan iza-
ten tzan ardin batzuk. Berroetamar ba-
lin bazien’e, ba beintzet, gutxigo igual.
Oixe akordatzen naiz, juxtu-juxtu” (MUA,
2003-10-10)

➤ Grab. Ardiak (2): Ardien jakiak belarraz
gain: “Ardik ba arbie’re bai, negun da ola.
Negun da ola arbie txikituta, len esan di-
zuan moun txikitu, txiki-txiki inda. “O
sea”, tajada meak einda, ematen tziten.
Lenengo bedarra jartzen tziten, eta gero
ba, artxara zean, artxaaran jartze ziten.
Artxarea bakizu zer dan, jakingo zu zer
dan. “Pues” artxaran jartzen tziten, as-
pin bedarra, bedar ondue, ta geo illaran,
zea, arbie botata olaxe, ematen tziten, bai.
Ta gero ba, bueno, o aurreti-o, pensu pix-
kat’e bai, ematen tziten, ba umek in
bear tzittuenen-da, ondoren’e bai, umek
azteko-ta, pensu pixkat ematen tziden. Ga-
raarra-ta, artoa’re bai. Artoa’re bai, ta
baba txikitue’re bai, ematen tziten. Bai
aik’e, aik kamelaak eoten tzien, kamelak.
Kamela luze bat artxaran pinita, ara bo-
tatzen tziten, da geo kendu kamelea. Da
geo bedarra ta arbie jarri-ta... Ta geo,
gaiñeatiñ, ba larreen, kanpon larren, Bai.
Zelaien ba ibiltzen tzien ume itteko ga-
raien o ume iñ ondoren o ola. Eta geo jai-
tsi’re nola itten tzien’e ondoren, arkumak
kendutakon, ba bittarten’e zelaien o pix-
kat ibiltzen tzien. Da gero basoa bialtzen

tzien, basoa. Ta noizi peiñetan buelta bat
eiñ-o, ikusi nundi noa zeiltzen, da ola ibil-
tzen tzien”. Nolako artaldea zen Agirre-
zabalen: “Ba irurogeie mat ardi o ola, eu-
kitzen. Bai, o iruetamarrea igual aillau-
ko zien ola, geiau ez. Ola eoten tzien. Ar-
kuma matzuk asten tzien, geo kendu’re
itten tzien ardi zarre mat o beste-o, o lau
igual-o, o sei igual. Da geo arkumak au-
rreako utzi, asalkumak. Enda, olaxe ba
kentzen tzien zeak, ba atzea aumentau-
ta, irurogei o iruetamarre mat ardi o ola,
ola eoten tzien len, lenao. Oiñ gutxigo eu-
kiko ittue, oiñ gutxi dauzkie. Oiñ berroi-
ko mat-o ola dauzkie. Amen berriz bate
etzan ardik-eta, ardik batez emen” (JBA,
2004-12-03)

Árdi, árdie: iz. Zool. Ahardia, txerri emea./
Árdie. Ahardia. (JBA, 2002-04-12)/ Áardie.
Ahardia. (Txerri emea da hau. Hazteko
zirenen artean behintzat, txerri arrak
nahiago izaten ziren emeak baino, kapa-
tzeko-eta errazagoak izaten zirelako.
Edonola ere, batzutan azokan txerri ka-
patua ere erosten zen) (JBA, 2005-01-01)/
(aldaera Aardi)

➤ Grab. Ardie: “Txerri arra izango a15. Oixe
ba nik asko jakiñ, ebali ez olako gauzaik-
eta, ardi...”. Txerri arren beharrik ez
zen izaten, txerrikumeak erosi ohi zire-
lako: “Bai, ekartzen tzanen txerrikumea,
txerri-ardie-o, geo kapau eitten tzien
orik, o kapauta etortzen tzien. Eta arra
izaten tzan errezago, emea berriz zailla-
go. Zeatio arrai, atzeti ezaun izaten tzon
koskorrak, da aik ebai ta kendu itten tzien.
Ta atzeti, bistan eukitzen zittun ola. Eta
kapauta balin bazeon, baita bi ebagi’re,
ezaun izaten zittun. Eta geo emea berriz,
emen tripati zea itten tzan, baiño ori zai-
llago zan. Ori zaillago zan. Ori zeak, ze-
kiñak in bear tzon ori”. Txerrikumeak zi-
kiratu egiten ziren: “Bai, bai. Ala eitten
tzien, bai”. Zeinek: “Ba kapadórek iza-
ten tzien, eta, ba batzuk kapauta etortzen
tzien, arrak beintzet. Eta ots eitten tzikon
etxea, kapadorei. Igual, igual izaten
tzien barrio baikotzen ba batzuk, ezta, ta
danak enterau ta ekarri itten tzan kapa-
dorea. Beasaiñen zan bat kapadorea. Bai,
eta ura etorri izan tzan txerrik kapatzea,
bai, bai. Da zan ba, “un poco”... Emen,
emendi itten tzien, tripa, zeeti itten tzien-
da... Zekiñak ein bearreko lana izaten
tzan. Uste et an lotu o ze itten tzien zea.
Zeozer lotu itten tzien an, klaro. Bai, bai,
kapadórea etortzen tzan”. Kapoiak ere zi-
kiratzen ziren garai batean. Bertakoek egi-
ten zuten lan hori: “Bazekien batzuk. To-
masak bazekiñ, zea itten, bazekiñ bai. Eta
geo, eongo zien oitako’re, oi itten tzue-
nak, oixe. Tomasak bazekiñ, baiño bes-
te iñok igual etzan atrebittuko. Ura atre-
bittu-ta... Baiño kapau eingo zittuen. Ez
tait nik, ez tait nola, nik ez det beiñ’e zea
iñ da ez dait, baiño kapau eingo zittuen.
Oiñ esaten due pastillea ematen diela”
(JBA, 2004-01-04)

Ardí mutúrgorri, ardí mutúrgo-
rrie: iz. Zool. Ardi muturgorria, latxa ar-
diaren azpimota./ Ardi muturgorrie. Ardi
muturgorria. (Kolore honetako muturra

duen ardi mota) (JBA, 2002-10-26)

Ardí-goraiza, ardí-goraizea: iz. Tre.

Ardi guraizea, ardien ilea ebakitzeko
erabiltzen dena./ Ardiri illea moztu itten
zatek ardi goraizakin. Ardiei ilea moztu
egiten zaiek ardi guraizekin. (JUA, 1999-
06-05)

Ardí-illor, ardí-illora: iz. Ardi egileho-
rra, ardiak egon ohi diren egilehorra./
Ardi-illorra. Ardi egilehorra. (JBA, 2003-
04-04)/ Agirrezabal baserrian, Beaindarrek
erabilitako ardi-egilehorra, Korta Goikoa
baserriarena da jabetzaz. Hau Agirreza-
bal baserriaren inguruan dago. (JBA,
2009-01-31)/ (ik. Illor)

Ardí-talde, ardí-taldea: (ik. Artalde)

Ardí-txakur, ardí-txakurre: iz. Zool.

Ardi txakurra, artzain txakurra./ Ardi-txa-
kurre. Ardi txakurra. (JBA, 2000-08-29)

Ardí-zar, ardí-zarra: iz. Zool. Ardi za-
harra, adin handiko ardia./ Ardi-zarrak.
Ardi zaharrak. (JUA, 1999-01-01)/ Urtero
pare bat ardi zahar hil ohi zituzten Ola-
zar baserrian. Luziano bera arduratzen zen
hauek hiltzeaz (txerririk ez zuen hiltzen
ordea) (JBA, 2004-08-29)/ (ik. Argindei) (ik.
Ikazkiñ)

› ARDI-ILLORRA. Agirrezabal baserrikoek erabilitako
ardi-egilehorra. Eraikuntza hau Kortagoikoa base-
rriarena zen jabetzaz. (AA, 2009-01-31)

15 Ez dakigu aurreko beste kontu bati lotua dagoelako edo zergatik den, baina hemen ez du ondo esan: ahardia txerri emea da, eta ez arra.

› ARDI-GORAIZEA. Agirrezabal baserriko ardi-gu-
raiza. (AA, 2009-01-31)

› ARDI-TXAKURRE. Atagoiti aldeko artzain txakurra.
(AA, 2005-12-24)



72 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

ARDIKI

Ardíki, ardíkie: iz. Ardikia, ardi haragia./
Ardikie. Ardikia. (JUA, 1999-02-12)

Ardíkizale, ardíkizalea: iz. Ardikiza-
lea, ardikiareko zaletasuna duena./ Ardi-
kizalea. Ardikizalea. (JUA, 2003-03-01)

Ardílle, ardíllea: iz. Artilea./ Ardillea. Ar-
tilea. (JUA, 1998-04-04)/ Artillea. Artilea.
(JBA, 1999-02-10)/ Artillazko. Artilezko.
(JBA, 2006-09-03)/ (aldaera Artille)

� Etnog. Artilea prestatzen: JBA-k artilea eza-
gutu zuen Agirrezabalen, baita landu
ere. Lehenengo, ardiei ilea mozten zaie
guraizez, maiatza eta ekainaren artean. Ar-
kumeei berriz, geroxeago ebakitzen zaie.
Ondoren, moztutakoa kanpoan ezartzen
da, grasa eta zikinak kentzeaz gain, ber-
tan zuritu dadin. Lehortzean, tarte onenak
bereizten dira, eta zikinak eskuz kentzen
dira. Gero, kardatu egiten da, hau da, kar-
dea deituriko tresnan pasa. Hemen, ile-
ak lisatu egiten dira eta duten hauts txi-
kiena ere kendu egiten zaie. Orduan, ar-
tilearekin pilota moduko bat egiten da, be-
rau maratilan jarriz. Horrela, haria egina
dago. (JBA, 1999-02-10)

� Etnog. Oheak: Lehengo ohe batzuk artilea zu-
ten barnean. Era honetako oheak ez ziren
malutazkoak bezain ugariak. Urtean
behin-edo artilea kanpora atera eta jo egin
behar izaten zen. (JBA, 1999-02-10)

Ardínarru, ardínarrue: iz. Ardi larrua./
Ardinarrue. Ardi larrua. (Ardi larrua, idiei
uztarriaren gainean jarri ohi zitzaiena)
(JBA, 2005-12-25)

Ardízai, ardízaie: iz. Ardizaina./ Ardizai.
Ardizain. (JUA, 2002-02-16)

Ardízale, ardízalea: iz. Ardizalea, ar-
diekiko zaletasuna duena./ Ardizalea.
Ardizalea. (JUA, 2003-03-01)

Ardó, ardóa: iz. Ardoa./ Ardo beltzakin.
Ardo beltzarekin. (Hau da ehizatutako
usoa prestatzeko era bat) (JBA, 1999-10-
23)/ Ardo gorrie. Ardo gorria. (JUA, 1999-
02-06)/ Ardo txurie. Ardo zuria. (JUA, 1999-
02-06)/ Ardo zurie. Ardo zuria. (JBA,
1999-12-30)/ Ardo zuri pixkat. Ardo zuri
pixka bat. (JBA, 2001-11-17)/ Ardo gozoa.
Ardo gozoa. (Likore baten gainean)
(JBA, 2004-02-15)/ Ardok eran tzittuen. Ar-
doak edan zituzten. (JBA, 2004-09-18) 

ARDOZ BETE BETE INDA: ad. Ardoz bete
bete eginda, mozkortuta egotea./ Ardoz
bete bete inda. Ardoz bete bete eginda.
(JUA, 2002-03-23)

� Etnog. Ardoaren ingurukoak: Gaztea zenean,
JUA-k-eta, ardoa bakarrik egun seina-
latuetan izaten omen zuten: San Agustin
egunean, Gabon egunean... (JUA, 1999-12-
24)/ Luzianok entsaladari ardoa eta gatza
botatzen omen zion. (JUA, 2000-12-02)/

Ardózale, ardózalea: iz. Ardozalea./
Ardozale. Ardozale. (JUA, 1999-09-12)

Ardúra, ardúrea: iz. Ardura./ Ardurea. Ar-
dura. (JBA, 2003-06-01)/ Ardura bae jarri-
ta. Ardura gabe jarrita. (JBA, 2006-12-16)

Aré, aréa: 1. iz. Harea, hondarra./ Area. Ha-
rea. (JBA, 1998-12-22)/ Arei porlana nas-
tu... are asko. Hareari porlana nahastu...
harea asko. (JUA, 2004-04-10)/ 2. iz. Tre.

Area, nekazal tresna./ Area. Area. (JBA,
1999-10-23)/ (ik. Araortz)

Aréarri, aréarrie: iz. Hareharria, harri
mota./ Arearri borobill aundi bat. Hare-
harri borobil handi bat. (Dezteraren gai-
nean esana) (JBA)

Arétei, aréteie: iz. Hareategia, harea ate-
ratzen den harrobia./ Areteie o kanterea.
Hareategia edo harrobia. (Brinkolan bi ha-
rrobi ziren lanean, bata harea normala ate-
ratzen zuena eta bestea zementuaren
osagaia ateratzen zuena) (JUA, 1999-12-25)

Argí, argíe: 1. iz. Argia./ Argigoa esan do.
Argiagoa esan du. (JBA, 2005-02-04)/ 2. iz.

Argi indarra./ Argie. Argia. (Argi inda-
rraren gainean) (JBA, 2005-04-02)

➤ Grab. Argi indarra:Argi indarra Olazarren
noiz jarria: “Akor-akordatzen naiz, akor-
datzen naiz. Faustiño Araiztikoa, len
esan deu, zaragozanan zeakiñ, arek ja-
rri zon. Eta klaro, zean, ardoa-ta, ardo bo-
tellea, an eoten tzan, sukalde ondoko
kuarto, komoda  baten, gaiñen eoten tzan,
basoa’re batzutan bai, baiño basoa ez...
ardo botellea. Eta aitte’re prueban, ar-
gie ipiñi berrie zeon ba. Eta klaro, argii
ipiñi baiño lenao, botella ura artzeko etze-
on argi bearrik, sukaldeko argie, sukal-
den izango zan petroleoa, petroleo argie
eo ola”. Petrolio argia ezagutu zuen:
“Baai. Petroleo argie txintxiliska sun on-
don, sun ondon... Eez, ura petroleoa, pe-
troleoa, metxa bat sartu petroleoa, me-
txa bat eta geo sue eman da aren argikiñ.
Da aitte peridikoa leitzen-da, eta beste da-
nok aitzen”. Aitak denentzako irakurtzen
zuen: “Klaro, klaro. Nik banekin leitzen,
baiño aittek leitzen tzon. “Argia”, esan-
da dao lenao’re sator kontue, akordatzen
zaa, ezta? Bueno ba, bai, ta gero ba Faus-
tiñok-edo ba argie jarri zuenen, ba gure
aitte’re ba prueban: “ekarri zan ar-
doa”. Da klaro, ni jun da “llave”-i
eraiñ, botella ardoa artzeeko. Lenau bi-
llatzen non, argik gabe, sukaldeko argi-
kiñ bakarrik, baiño ordun bakizu ba, no-
bedadea, ta “llave”-i eman da ardo bo-
tillea artu-ta. Eta gero, ortan ba, gure
amandre zana, klaro, ez tait pa nola zan,
armiarman bat ikusi o ez tait nola zan”
(MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Argia egiteko erak: Petrolio ontziak:
“Petroleo ontzie nola izango zian ba! Au za-
bala, ta gero goraxeo estuxoa. Da geo me-
txea gora, argi emanda an barrun eoten
tzian, zea artan, txapazkoa dana. Da an pe-
trolioa eoten tzian. Da petroliok gora me-

txea. Su eman da argie, aetxen argikiñ, ae-
txen argikiñ, argizaie bezela. Elektrika au
ipiñi baiño leenao. Ola, al dan bezela or-
dun’e, al dan bezela. Argie baiño leenao...”.
Lasto argia ere bai: “Lastoa, lasto argie, je,
je... Garie ebaitzen genduan, baakik garie
nola izaten tzan, altue, ua ebaitzen tzian da
geo ua jotzen genduan, da lastoa da lasto
ura, lasta azaoa, lasta azaoa. Ura, ura beiei
ematen gendioan. Lastoa, etxen azitako las-
toa, artutako lastoa. Ak gustoa jaten tzien,
beiek. Garie kendu, garie kendu da geo las-
toa, ua lotu itten tzian ordun. Lotu garie,
garie lotuta. Gero lasta azaoa, geo lasta
azaoa arriñ ola jo, alek irtetzen tzaoan, da
geo dornun garbittu. Geo dornun, ik oi dor-
nue, bodegan eongo ala uste diat, dornue.
Baittuk or, uste diat bodegan eongo ala dor-
nue, ikusita al ao i? Gero ola eraiñ ta ai-
zea ealtzen tzian arek. Aizea, ta aize gar-
bitzen tzian, aizek botatzen tzian zea, aro-
tza esaten tzikoan, arotza. Aroza, aizek bo-
tatzen tzian. Gariiñ, gariri irtetzen tzikon
zea ura. Aroza esaten tzikoan ari. Da ua
beiek jaten tzien ua. Gauen, jenealen negu
gauen ua gustoa jaten tzien, gosea pasatzen
orduko beiek’e-ta. Ordun’e bizi, ta oaiñ’e
bizi” (JUA, 2003-03-01)

Argí, argíe: izond. Argia, osasunez egoera
onean, bizkorra hitzaren adiera horretan
esana./ Argie. Argia.

ARGI EON: ad. Argi egon, osasuntsu eta adi
egon./ Oso argie dao. Oso argia dago.
(Katu baten osasunaren gainean) (JBA,
2000-08-24)/ Argi-argi dao. Argi-argi
dago. (Gauzak nabaritzeko ahalmena
duela esanez; pertsona baten gainean)
(JBA, 2003-09-20)

Argídun, argídune: iz. Argiduna, argi in-
darraren langilea./ Argidune. Argiduna.
(JBA, 2007-10-26)

Argín, argíñe: (ik. Argiñ)

› ARGINDEI. Argindei artzaina artaldea gidatzen. (Ju-
lian Auzmendi, 1988)

› AREARRIE. Arrobi parajeko hareharria. Esaten denez,
Oñatiko unibertsitatea eta beste hainbat eraikuntza aipa-
garri egiteko erabili zen hemengo harria. (AA, 2006-07-13)
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Argín-mutíll, argín-mutílle: iz. Tre.

Hargin mutila./  Argin-mutille. Hargin mu-
tila. (Sagardoa egiterakoan, matxakatik
pasa eta puskatu gabe geratzen ziren sa-
garrak jotzeko egurrezko tresna. Ez dago
erabat ziur tresna horren izena hau ote
den) (JBA, 2005-06-04)

Argíndei: Argindegi, Tomas Telleriaren
ezizena, Arriurdineko artzaina. Berez
Argindegi Gabiriako baserria da eta ber-
tan jaio zelako zuen ezizen hori./ (�)

� Etnog. Argindegiren aita: Argindegiren aita
berriz, gose handiak pasatakoa zen. Izan
ere, hildako ardi zaharrak eta horrelako-
ak jaten zituen. Etxeko janarietan ere,
prestatzean olio gutxi erabiltzea nahi
izaten omen zuen, osasunarentzako kal-
tegarria zela esanez. (JUA, 1999-01-01)/
JBA berak ere Argindegiren aita ezagu-
tu zuen. Behin batean, Aitzegin lanean ari
zirela ikusi izana gogoratzen du, garai ba-
teko ogia, pusketa handika jaten ari
zela./ Argindegik arreba bat zuen Bea-
sainen, Tiburtxi. Honek hartu zuen aita az-
ken urteetan, eta hau Beasaiñen il tzan.
Tiburtxi berak JBA-ri kontatu zionez, aita
hil zenean, artzain jantziz lurperatu zuten.
(JBA, 2004-05-29)

� Etnog. Argindegiren kontuak:Artzain hau as-
kotan izaten zen Olazar baserrian. Izan
ere, batzutan bertako zelaietan izaten zi-
tuen ardiak. Baserri bertan edariren bat
hartzen zuen eta hura ordaindu egiten
zuen beti (tabernako prezioan gainera).
Behin gertatu zitzaion Olazarren bazkaldu
beharra, eta orduan ere beste hainbeste
egin zuen. Gizon kontuzalea omen zen.
(JUA, 1999-01-01)/ Argindegik bere artal-
deko ardi denak banan bana ezagutzen
omen zituen. (JUA, 2002-10-13)/ Argindegi
bera ere Kontzialen izaten zen ardiekin./
Argindegi eta Maria Olazarren zirenean
biek edaten zuten kopa bana. (JBA, 2004-
05-29)

� Etnog. Argindegiren anai-arrebak: Arginde-
gik bazuen beste anai bat, Mártiñ. (JBA,
2004-05-29)/ Tomasen anai bat, egunero
Ziorditik Brinkolako harrobira lanera
oinez etortzen zen. (JBA, 2005-09-09)/
Tiburtxi hau-eta ezagutzen zituen JBA-
k, Aizpeako baserrira joateko trenez
Brinkolaraino etortzen zirelako. Gero, Ze-
raindarren bidetik joaten ziren atzera
baserrira. (JBA, 2004-05-29)

➤ Grab. Argindei: Argindegiz gogoratzen al
den galdetuta: “Zeozer bai (je, je, je...).
Emen nola eoten tzan, gure zelaietan ar-
dik ebaltzen tzittun-da, kafea artzea gon-
bidatzen gendun-da eta ola... Baiño zea
itten tzan, lotsau-o itten tzan da geo pau-
ko ziula esaten tziun. Kopa pare bat’e ea-
ten tzittun, eraten tzittun, purue’re bai. Eta
azkenen pau itten tzikun, tabernan patzen
tzona pau itten tzikun. Da artaa ba kon-
formego etortzen tzan. Ta ze ingo ziozun
gizonai... Pena ematen tzizun ala ia za-
artuta, eta aetxen zea, taberna juteik ez
ta amentxe. Guk ardiri buelta bat ola iñ
eta ze ingo ziozun ba?”. Artaldea Olaza-
rreko zelaian bolada batean izaten zuen
urtero: “Amen denboaldie pasatze tzon
aek. Bai, denboraldie pasatzen tzon.

Kao, azkenengo urtetan jun’e etzan itten
zeera, Bizkaira ordun gaizki ibiltzen
tzan, amen automobille kargatzen-da
bueno! Ikaragarrizko lana izaten tzan.
Izaten tzon launtzen tzion illobek-eta.
Ola’re baiño... Izardittu onak-eta artzen
tzittuen or automoill kargan-da...Geo
azkenengo zeetan emen’e ibiltzen tzan
ura. Ta geo, azken-azkenen kendu in tzi-
ttun-da...”. Berritsua zen: “Baai. Oso zea
zan... Oso, lenauko kontuk asko esaten tzi-
ttuna. Bai, ala zan. Lenauko kontuk asko
esaten tzittun aek. Bee bizimoduko kon-
tuk. Ta ze ingo ziozun... Taberna juteik
etzon eukitzen da ementxe. Ta pau itten
tzon da bueno, konformego eoten tzan.
Guk’e igual artu nai ez baiño, bea zee gu-
zikin etortzen zan geo”. Gero zelaietakoa
ordaindu behar: “Bai. Oixe paatzen tzo-
la”. Zenbat?: ““Ainbeste emango diat”
eta ola ibiltzen tzien. “Ainbeste emango
diat ” eta “ Ee! Gutxitxo da ori!” eta “Ez
diat pa geiao emango”-ta. Zenbaitik ez
naiz akordatzen, baiño ola ibiltzen tzie-
na bai”. Gazta ere egiten zuen: “Bai, an,
bai, bai. Beorrek. Ori Leazpiko artzai ze-
atan’e16, ein tzon orrek’e, ez tait urte ba-
ten o zenbaiten in tzon. Rebista ura gor-
deta dauket nik ondio. Andreek’e serbi-
lletakin ondon tzala... Kao ikusi nai
tzuen nola itten tzan lenauko era gaztaia-
ta...”. Zaldi bat erabili ohi zuen bere ga-
rraio lanean. “Ori ebaltzen zuen.  Aizko-
rria jana jasotzeko-ta, zaldie ebaltzen
tzuen, bai. Ala ebaltzen tzuen. Zaldi bee
umekin-da”. Arriurdin aldeko igoera
Brinkolazar aldetik egiten zuen, ez Ka-
taberatik: “Emendi ez, andikaldeti e!
Brinkolazardi. Ni neu sekula ez naiz
or... Zeamarran bidea o ez tait noa iotzen
tzuen. Neu ez naiz beiñ’e ez naiz orti jun.
Ez takit nundi noa da, bide ori” (JBA,
2002-03-21)

Argíntza, argíntza: iz. Hargintza./ Da-
nea itten ziñenan: teillatue itten, argin-
tzan, pintatzen... Denera egiten zitenan:
teilatua egiten, argintzan, margotzen...
(Langile batzuen gainean esana) (JBA,
2000-05-20)/ Argintza. Hargintza. (JBA,
2006-03-04)

Argíñ, argíñe: iz. Hargina./ Argin lanen.
Hargin lanean. (JUA, 2000-06-17)/ Argiñ
ona... argiñen otsa. Hargin ona... hargi-
naren hotsa. (JUA, 2000-10-14)/ Argiñ
orik. Hargin horiek. (JUA, 2002-06-15)/ (al-
daera Argin)

Argípen, argípena: iz. Argipena, argi-
bidea, azalpena./ Argipen geio. Argipen
gehiago. (Argibide adieran, gai baten azal-
penak) (JBA, 2007-10-26)/ (sinonimoa Ar-
gitasun, bigarren adiera)

Argítasun, argítasune: 1. iz. Argitasu-
na, argia izatea edo eguzkiak argitzea./ Ar-
gitasune. Argitasuna. / 2. iz. Argibidea, iru-
dizko adieran esanda, azalpena./ Argita-
sunik. Argitasunik. (Gertakari ilun baten
gainean) (JBA, 2003-09-30)/ (sinonimoa
Argipen)

Argíttu: 1. ad. Argitu, argia piztu./ Argittu.
Argittu. (JBA, 2002-02-23)/ 2. ad. Agertu./
Beste katue gaur ez da argittu’re iñ. Bes-
te katua gaur ez agertu ere egin. (JBA,
2007-12-24)

Argízai, argízaie: iz. Tre. Argizaria./ Ar-
gizarie. Argizaria (JBA, 1998-02-12)/ Ar-
gizaie. Argizaria. (JUA, 1999-07-26)/ (aldaera
Argizari)

� Etnog. Argizaria egiten: Erleak eztitarako ez
ezik, JUA-ren amonak, argizaria ere era-
bili ohi zuen. Erleen argizari zatiak har-
tu eta barrutik arie eta métxea jartzen zi-

› ARGINDEI. Argindei artzainarena zen txabola,
Arriurdin saroian. (AA, 2008-04-30)

16 Legazpiko artzain egunaz ari da.

› ARGINTZA. Baratzako itxitura konpontzen. (AA, 2005-08-13)
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ARGIZAI-
OPILL

ren. Gero metxa honetatik emango zi-
tzaion su, argie itteko. (JUA, 1999-07-26)

Argízai-opíll, argízai-opílle: iz. Argi-
zari-opila./ Argizai-opille. Argizari-opi-
la. (JBA, 2002-08-25)/ Argizari-opila etxe-
an egitean, ur pixka bat ere jartzen zen,
gero ateratzerakoan forma errazago ema-
teko. (JBA, 2003-04-26)

➤ Grab. Argizai-opila: “Argizai opille ba, er-
lei kentzen tzaten zee ori, markatsak, o
nola esaten da? An aiei eztie apartatzen
tzate lenengo, eta gero gelditze tzate ba
argizaie da ura’re apartau in bear izaten
tzate. Eta geo arekin eitten da ba argizai
opille. Ba beotu ta likido-likidoa irtetzen
do, da gero pasatzen da ze bateti, trapu
bateti pasatzen da, eta oiñ beste modu ba-
tea eingo ttue, oiñ errezago eingo ttue bai-
ño... Ba trapu baten pasau, eta ordun gel-
ditzen da ba argizai ori bakarrik. Zikiñek
o markatsan zee orik, sobrante orik, ba
atzea gelditzen die, o pasaderon pasatzeko
zean gelditzen die eta gero bea garbi-gar-
bie gelditzen da, argizai opille. Ikusi zen-
duzten lengon Billafrankati ekarri gen-
duztenak? Etzenduzten ikusi... Ba guren
badao ola aundie, ez dakit ikusi dezun, on-
die, baiño ura da berroetamar urte dauz-
kena ia. Eta esan gendun remediotako ta

ola ekarri in bear gendula, nola olako
gauzak asko zeren lengon, argizai ta ugen-
tuk eta olako gauza asko zeon lengon Bi-
llafrankan. Da ikusi genduzten da ekarri
in bear deula, zeatio Maria Jesusek
bauke ugentu bat itteko or errezeta bat,
da ura eitteko ekarri in bear genduztela
zeatio geurea zaartuta zeola ia, aek
etzola eukiko sustantzik ia. Eta ekarri gen-
duzten da eakutsiko izut gero” (JBA,
2003-04-26)

Argízaiola, argízaiola: iz. Tre. Argi-
zaiola./  Argizaiola. Argizaiola. (JBA, 2000-
03-25)

� Etnog. Argizaiola eta kandela:Argizaiola, ar-
gizaria biratuta biltzen duen tresna bat da.
Leazpiko parrokin etxe bakoitzak bere se-
pulturea izaten zuen eta meza nagusietan,
argizaiolaren argizaria piztuta jartzen
zen, etxean norbait hiltzen zen garaitik hu-
rrengo urtebetean. Geroago, herriko po-
pulazioa hazten joan zen eran, etxean hil-
dakoei kandela bat jartzen zitzaien me-
talezko apal batetan. Kandela ere, etxe-
ko norbait hil eta hurrengo urtebeteko
meza nagusietan piztua izaten zen. JBA-
k dioenez, Olazargo amona hil zenean,
jada kandelen bidez egiten zuten. (JBA,
2000-03-25)

➤ Grab. Argizaiola: “Argizaola, ba lenau
persona bat iltzen tzanen etxen, eliza, eli-
zan eukitzen tzan bere sepulturea. “O
sea”, leku baten, zeure sepulturea. Ta le-
nau sillak zien, da sillan, sillan zea iñ, eli-
zan baikotzak be sillea, ezta, ta sillan jar-
tzea in da aurren ba zeure zea, kuadro-
txoa, sepulturea. Eta an, epintzen tzien or-
dun, ba argizaiek, argizaiek eta ba argi-
zaiek erak soillik’e bai, baiño argizai-
olen’e bai. Argizai-olen zeatu, ondo, bat
o bi, bi argiza-ol’e bai, eta ordun ba meza-
nausi... Urten ildakoa zeonen, “o sea”,
urtebeten. Juten tzan ba meza, meza-nau-
sia Leazpira juten tzan. Lenau danak jun-
go zien, gero ia uzten-uzten. Ni’re ju ni-
tzen ama zananea, bai, emengo ama zana
il zanen. Geo, aittenen ia kendu zittuen.
Bai, eta (...) sillak ola illaren eoten tzien,
ezta, ta zuk zenduken sillan aurren, kua-
drotxo bat antxe epintzen tzien, meza nau-
sitako denporan piztu itten tzien. Geo, bu-
katzen tzanen, emendau-ta... Sepultu-
rea, argizaiolakiñ ola izaten tzan lenao.
Ni, ama zananen, ba beti, jai danetan ez
pada’re ba geianetan ju nitzen meza-nau-
sita” (JBA, 2004-01-04)

Argízari, argízarie: (ik. Argizai)

Ári, árie: (ik. Aari)

Arí, aríe: 1. iz. Haria./ Arie. Haria. (JBA,
1999-02-10)/ Arikiñ’e. Hariarekin ere.
(JBA, 2004-05-01)/ Serbilletak arizkok.
Eskuzapiak harizkoak. (JBA, 2006-01-
14)/ Ari txatar orrekin. Hari txatar ho-
rrekin. (JBA, 2007-12-09)/ 2. iz. Haria,
argi indarraren haria./ Arie epintzea. Ha-
ria ipintzera. (Argi indarraren haria)
(JBA, 2004-05-15)

Arin, ariñe: (ik. Ariñ)

Aríndu: 1. ad. Arindu, zama galdu./ Arin-
du. Arindu./ 2. ad. Arindu, erosotu./ Ga-
rii utzitakon arindu giñean. Gariari utzi-
takoan arindu gintuan. (JUA, 1998-04-04)

Aríñ: adb. Arin, sakontasun eta lan handirik
hartu gabe, irudizko adieran./ Ariñ-ariñ
pasau ta kito. Arin-arin pasatu eta kito.
(Soroan errotabatorea nola pasa) (JBA,
2005-04-30)

Aríñ, aríñe: izond. Arina, zama gutxikoa./
Ariñe. Arina. (JBA, 1999-08-13)/ Ariñ-
ariñek. Arin-arinak. (Behar bezala lehortu
diren enborren gainean) (JUA, 2001-09-08)/
Arin samarra. Arin samarra. (JUA, 2002-
02-19)/ (aldaera Arin)

Arjó, arjóa: iz. Zool. Harjoa, harraren joa./
Arjoa. Harjoa. (Intxaurraren harraz) (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2001-09-19)/
Errezillek arjok dauzkie. Errezilek harjoak
dauzkate. (JBA, 2005-02-04)/ Árjoa. Har-
joa. (Harjoa zuten perretxiko batzuk
adieraziz) (JBA, 2006-08-17)

Arkákuso, arkákusoa: iz. Zool. Arka-
kusoa, intsektu mota./  Arkakusoa. Ar-
kakusoa. (Txakurraren arkakusoen gai-
nean) (JBA, 1999-08-08)/ Arkakusoik. Ar-
kakusorik. (Katuen arkakusoen gainean)
(JBA, 2000-10-14)/ Arkakuso. Arkakuso.
(JBA, 2004-05-08)

Arkáste, arkástea: iz. Zool. Arkaztea, ur-
tebete duen ardia./ Arkastea. Arkaztea.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2000-01-24)

➤ Grab. Arkastea: “Arkastea da, arkastea da
ba, lenengo urten arkumea, eta urrengo
urten, ondio ardie aillau baik, baiño
umea... Bueno, urrengo urteko zea. Le-
nengo urten arkumea ta urrengo urten ar-
kastea. Eta umea’re iñ izan due, jenealen
ez baiño, batzu pai. “O sea”, arikin da ibil-
tzen badie-ta, jartzen die, ume itteko’re bai.
Arkastea ba oixe da”. Gero ardia izango
da: “Gero ardie ia. Ez tait nik zenbait ur-
teti izaten dan, bi urteti-o. Bi urteti-o nola
izaten dan ardie, bi urteti. Ori izaten da
lenengo urten jaio ta geo, urrengo urten,
urtea dauken garaien ba arkastea. Da
umea ba iñ  izan do ta, bi urte izango die,
ardie izateko” (JBA, 2004-01-04)

› ARKAZIE. Arkaziaren adartxoa. (AA, 2005-06-11)

› ARGIZAI-OPILLE. Argizari-opil ederra, Segurako
Erdi Aroko azokan. (AA, 2008-07-13)

› ARGIZAIOLA. Zegamako Joxe Mari Azurmendik
egindako argizaiola ederra. (AA, 2005-07-14)
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Arkázi, arkázie: iz. Bot. Arkazia, sastraka
mota./ Arkaziik. Arkaziarik. (JUA, 1999-
02-06)

Arkéra: adb. Zool. Ardia umeske./ Arkera. Ar-
kera. (JBA, 1998-08-06)/ Ardikiñ arkera. Ar-
diekin arkera. (Ardien umeskea nola
deitzen den) (JBA, 2004-01-04)

Arkéta, arkétea: iz. Ura eramaten duten
hodietan izaten diren lotura tarte zabala-
goak./ Etxeazpi eta Kanterazpiko ze-
laietan nabaritzen dira arketen arrasto ba-
tzuk, izan ere bertatik eramaten da ur
edangarria Guriditegi aldera. Olaldeko
erromarearen ingurutik errepidearekiko
era paraleloan doa. (JBA, 2002-05-04)/
Arketan. Arketan. (Mariaje UB-k entzuna:
Jesusa BA, 2003-12-18)

➤ Grab. Arketea: “Arketea da, ba udek bada-
toz goiti bera, eta nai dezu albora bial-
du, ola, ezta. Ta ordun in bea zu, klao, ze
bat, kuadroko bat, sartzeko tuboa, ipin-
tzen tzakola goiti ta geo irtetzeko nai zu-
nen, nai zun lekura. Olako kuadro bat, ze
bat, porlanakiñ eindako, enkofradórek ei-
tten duen ze bat. Olakin-da kuadro bat.
Sarrerea eta irterea, nola, noa nai zun
udek bialtzea”. Inguruan non den: “Ba
ementxe bat. Ortxe, emen goiti bera

etortzen dien udek, ba sartzen die olako
porlanezko ze batea eta gero beeko erre-
ka, or zelaiik-zelai, jarri zuen tuboa, ja-
rri zuen. Ta ala juten die erreka”. Noiz
egin zuten: “Ba ori ein tzuen pantanoa zea
indakon. Bai, bai, ordun, ordun, ordun ein
tzuen, klao, nola amen goiti bera ud asko
etortzen dan, ta geo kamiñoa bera bestela
jun bear zuen. Da puska atzuk beintzet,
or sartze ittue arketan, goiti bera, erre-
ka bialtze ittue. Antxe dao, an bera juten
baza, tuboa antxe dau, bista-bistan. Ori
da arketea izan, esaten tzakona” (JBA,
2004-01-04)

Árku, árkue: iz. Arkua./ Arkue. Arkua.
(JBA, 1999-03-27)/ Arku oitan, olaren hon-
dakinen artean, andre-gizon eskale batzuk
egon ohi ziren. (JBA, 2008-01-05)

� Etnog. Baserri barruko arkuak: Etxokaneko
atariaren ganbaran, Etxokaneko atearen
horma bertan, harrizko arku baten aztar-
nak nabari dira. (JBA, 1999-03-27)/ Txe-
rritokia delakoan ere nabari daitezke
beste arku baten arrastoak ere./ Arku orik.
Arku horiek. (Baserri baten atariko ar-
kuez) (JBA, 2004-11-14)

Arkúma, arkúmea: iz. Zool. Arkumea./
Arkumak. Arkumeak. (JBA, 1998-12-28)/
Arkuma. Arkume. (JBA, 2004-03-21)/ Ar-
kumea. Arkumea. (JUA, 2004-04-03)

Arkúma-sare, arkúma-sarea: iz.

Zool. Arkume sarea. Arkumea erditzera-
koan ateratzen den poltsa./ Poltsa hau be-
rotu eta lepoan jartzen da, eztarriko mina
sendatzeko./ Helburu berdina lortzeko
bada beste era bat: gatza berotu, trapu ba-
tean bildu eta eztarrian jarri./ Arkuma-sa-
rea. Arkume sarea. (Elena UB, 1999-10-14)

➤ Grab. Arkuma-sarea: “Zorroa esan oi zako
ari, zorroa. Ura’re etortzen da zorro ba-
ten. Da barrun, ba ude ta arkumea eu-
kitzen do, da ura jaiotzen danen, ba pus-
kau o ausi eitten da. Bea ezin balin bada
ba, eskukiñ, personek ausi izan oi gendun
sare ori. Ta geo ure botatzen do ta gero
arkumea etortzen da ba, eoziñ zea beze-
la, animali-ta, personea’re berdin izan-
go a berriz”. Zorro edo sare hau bota egi-
ten zen: “Baai. Ura bota, e!, ua berez, ura
deseindu o zea itten tzan, mea nola iza-
ten tzan. Txalak’e igual ekartzen due ori
ta antxe gelditzen tzan, ukuillun, desein-
du, zea iñ, sitxekiñ, mea izaten da, ta ba-
tez, ezer ez arekiñ” (JBA, 2003-02-15)

Arlóte, arlótea: 1. iz./izond. Arlotea, lanik
egin gabe bizi nahi duen pertsona./ Ar-
lotea. Arlotea./ 2. iz./izond. Arlotea, xele-
brea./ Txanpon berriaren itxura ondo
arlote erakoa dela dio. (JBA, 2002-03-02)/
Arlote xamarrak. Arlote samarrak. (Tres-
na batzuen gainean) (JBA, 2006-06-09)

➤ Grab. Arlotea: “Arlotea, lanik itte ez don bat,
arlotekeriñ zea ingo da, azkenen. Alpe-
rra, olako gauza bati esaten tzako arlo-
tea” (JBA, 2004-01-04)

Arlótekeri, arlótekerie: iz. Arlotekeria./
Arlotekeriñ. Arlotekerian. (JBA, 2004-01-04)

Armailla, armaillea: iz. Harmaila./ Ar-
maillak. Harmailak./ Eskillatan bi eo iru
mailla illotzen zatuan. Eskilaretan bi
edo hiru maila igotzen zituan. (JUA,
2002-06-15)/ Armailla batzuk arrikiñ ein-

da. Harmaila batzuk harriarekin eginda.
(Agirrezabal baserrira bidean) (JBA, 2003-
03-21)/ (ik. Mailla)

� Etnog. Olabasokoak: Olabasoko ur deposituko
hormetan, harri batzuk besteak baino
gehiago ateratzen dira, eta harri hauexek
eskailera funtzioa dute. Horrelako egiturei
harmaila edo maila izena ematen zaie. Ar-
maillak/Maillak. (JBA, 1999-08-03)

Armíarma, armíarmea: iz. Zool. Ar-
miarma./ JBA-k hitz hau darabilen arren,
bere amonak, Oñatikoa izanda, amarra-
tza hitza erabiltzen zuen. Gure amandrek
esaten zuen Oñati aldeko hitza. (JBA, 2000-
08-12)

� Etnog. Armiarma eta eguraldia: Ematen due-
nez, armiarmea edo antzeko mozorroren
bat hil ezkero, hurrengo egunean egural-
di txarra izaten da. (JBA, 2005-06-25)

› ARKUE. Olako arkua. (AA, 2005-04-23)

› ARMIARMEA. Armiarma, amaraunean. (AA, 2006-
09-30)

› ARKUE. Olako arkua, barrutik. (AA, 2006-10-28) › ARMIARMEA. Armiarma horman. (AA, 2007-08-26)
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ARMORA

Armóra, armórea: iz. Harmora, harri
pila./ Armórea. Harmora. (JBA, 2005-03-
26)/ (�)

� Etnog. Agirrezabalgo harmora: Agirrezabal
baserriren inguruan, bere IM aldera, ha-
rri pila bat zen izen hau zuena. Soroeta-
ko harriak-eta, bertara bota ohi ziren, eta
hortaz, azkenean harri pila zegoen bertan.
Berak han ezagutu du, eta hala bere au-
rrekoek hasitakoa izan behar du. Olazar
aldean ez da halakorik izan. (JBA, 2005-
03-26)/ Agirrezabalgo harmora honetan in-
txaurrondo batzuk sartuta zeuden, in-
txaurrek olako zea nai izaten do, hau da,
lur harritsua nahi izaten dute. Harmora ho-
rretan pilatzen ziren harriak, inguruko soro
eta zelaietatik ekartzen ziren. Harmora
bertan laharrak ere ateratzen ziren; inguru
hau oso egokia izaten zen arrautzak be-
rotzen ari ziren oilalokentzako ere. Ba-
tzutan, amandreari harmoran ateratako txi-
tak zituela agertzen zitzaion oilaloka
ere. (JBA, 2005-03-27)

Armúño: Topo. Armuño, Brinkolako mui-
noa./ Armuñoko puntan. Armuñoko pun-
tan. (JUA, 1999-08-19)

Arnása, arnásea: iz. Arnasa17./  Arnasea.
Arnasa. (JBA, 1998-08-06)/ Arnasa artu
ezinda. Arnasa hartu ezinda. (Gaixo ba-
ten gainean) (JUA, 2000-02-24)/ Arnasa-

estuka ibiltzen da. Arnas estuka ibiltzen
da. (JBA, 2003-08-09)/ Arnasa otsak. Ar-
nas hotsak. (Hontz batenak) (JBA, 2005-
08-15)

Arníka-bedar, arníka-bedarra: iz. Bot.

Arnika belarra, landare mota./ Arnika-
bedarra. Arnika belarra. (JBA, 1999-07-10)

➤ Grab. Arnika-bedarra (1): “Arnika-bedarra
da, gue baatzan badao maiña bat oain-
txe’re. Nunbaitt’e aziik zea in tzien, jal-
ki zien, ta bueno, zenbait zea bedar
daon. Ori da, iodo, iodoa eukitzen don be-
darra... Iodoa eukitzen do orrek, ta orrek
erremediotako asko balio do. Eta baita

karatxo bat daonen, orrekiñ eunero eu-
nero iñ ezkeo, jun eitten da” (JBA, 2002-
03-02)

➤ Grab. Arnika-bedarra (2): “Arnika-bedarra,
ori’re emen asko irtetzen don bedar bat
ta, eta ori’re erremediotako asko ebaltzen
dana. Eridan gaiñen jartzeko-ta, orren
udekiñ’e o zeakiñ, farmazitako’re-o, zeak
itte ittue... Eukitzen do gaztea danen, o zea
danen beintzet, puskau ta ud ori-ori bat
botatzen do. Eta karatxondako-ta’re oso
ona da ori. Orrekiñ’e nik ez tait danai zea
itten tzaten baiño, segido iñ ezkeo baita
kendu’re garatxoa o zea, irtetzen don ori...
Iodo” (JBA, 2003-02-15)

› ARNIKA-BEDARRA. Baratzean datorren arnika-be-
larra. (AA, 2005-08-14)

› ARMOREA. Agirrezabal baserriko harmora. Harmorak leku egokiak dira intxaurrondoentzako. (AA, 2005-09-09)

17 Ematen duenez, forma mugagabeak alternantzia du arnasa/arnasea artean.

› ARMUÑO. Armuño gaina, bertan brinkolarrek jarri-
tako oroigarria duela. (AA, 2005-04-30)

› ARMUÑO. Armuño mendia Kortaburu ingurutik. (AA, 2005-11-06)
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Áro, ároa: iz. Tre. Uztaia, zarearen egurrezko
uztaia adierazteko./ Arok-eta. Uztaiak-
eta. (JBA, 2004-05-29)

Arótz, arótza: (ik. Aotz)

Aróz, arótza: (ik. Aoka)

Aróz, aróza: (ik. Aoka)

Aróztegi, aróztegie: iz. Aroztegia./ Aroz-
tegie. Aroztegia. (Brinkolan Cuevas de-
lako batek izan zuena) (JBA, 2008-01-05)

Arpégi, arpégie: iz. Aurpegia./ Arpegi.
Aurpegi. (JBA, 1999-06-05)/ Arpegiko illek.
Aurpegiko ileak. (Txakurraren gainean esa-
na) (JBA, 2002-06-08)/ Aurpegiñ. Aurpegian.
(JUA, 2004-03-13)/ (aldaera Aurpegi)

Arráglau: ad. Konpondu./ Arraglatzea.
Konpontzea. (JBA, 2003-03-01)

Arrai-zopa, arrai-zopea: iz. Arrain
zopa./ Arrai-zopea. Arrain zopa. (JBA,
2000-05-06)

Arráill, arraille: (ik. Raill)

Arraioa!: interj. Arraioa, haserrea adie-
razteko18./ Arraioa. Arraioa. (JBA, 2002-
01-06)

Arraizale, arraizalea: iz. Arrainzalea,
arraina jateako zaletasuna duena./ Arrai-
zalea. Arrainzalea. (JUA, 2002-10-06)

Arraize, arraizea: iz. Meteorol. Harrai-
zea./ Arraizea. Harraizea./ Haize indar-
tsua da; zuhaitzak ere bota ditzake. Bere
ibilbidea Eguzkitza  aldetik Ormakio al-
derakoa da. (JUA)/ Arraizea fuertea da.
Harraizea fuertea da. (JBA, 1999-08-08)/ (�)

Arrakára, arrakárea: iz. Arrastada,
urratua./ Arrakáran bat. Arrastadaren bat.
(Hesiko alanbrearekin egindako urra-
tuaz) (JBA, 2001-08-25)/ Arrakarea. Arras-
tada. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-11-
01)/ (ik. Arraskara)

Arráma, arrámea: iz. Bot. Adarra, zuhaitz
adarra./ Arramatxo. Adartxo. (Lizar adar-
txoen gainean esana) (JBA, 2002-03-21)/
Ramak. Adarrak. (Pinu adarren gainean
ari da) (JBA, 1999-07-10)/ (aldaera Rama) (si-
nonimoa Adar)

Arránaitz: Topo. Arranoaitza, Brinkolako
mendia./ Arranaitz. Arranoaitza. (Gudu-
ko kontakizunak) (JUA, 1999-02-12)/ Arre-
naitzen. Arranoaitzen. (JBA, 2000-08-29)/
(aldaera Arrenaitz) (ik. Ormakio)

➤ Grab. Guda garaian: 1936 urteko gudaren
lehen egunetan, frankistek Zegama har-
tua zuten eta aurrera egiteko pronto zeu-
den. Beste batzuk berriz Arranoaitz aldean
ziren euren zain: “Gerraan, gerra garaien.
Arranaitzen , an iru gau txandaka pasa-
tzen genduztan, da geo beera jatsi beste
urrengon tokatu arte. Manta bana euki-
tzen genduan. “Setienbre”-a zian, 19 de
“setienbre”-n sartu zittuan tropaak. Or-
dun otz aundik ez tzian itten, nik emezortzi
neuzken ordun San Juanetan kunpliuta.
Bestek San Mielgok zittuan aik19. Iru lau-
nek antxe eoten giñan guardiiñ, gauen ze-
amarrak o tropa nazionalak etorten ba-
zien, da-da-da! Lasai etorten bazien, bai’e
arrapau’e gu, ingo giñuztan. Gu jatsi gi-
ñan da, urrengo eunen etorteko zerela, eu-
rie. Goizen goizao zerean etorteko gu
arrapatzea, Ormakioko jentea arrapatzea.
Eurie goizen-da, geroxoo, beranduxo
etorri men zittuan. Artaa, jendek ikusi nola
zetortzen da ies in zian. Baiño “bastan-
te” jende zeoan Ormakion. An donos-
tiarrak baukie ba txabolea, ua itxita
zian paeta danakin, da an artaldea eoten
tzian. Ardi tropa aundie, andik beittu biz-
karrik onena o zeiñek zeuken, gizenena,
ekarri ta ta! Pikatxoiakin lepoa moztu. In-
duaba ta ardikie, gustoa jaten genduan,
tajada onak. Gastatze zanen, berriz’e bes-
ta at. “19 de setienbre”-n etorri zittuan
ona tropak. Eskopeta xarrak, ta moske-
toi bat, ta tar-tar-tar! asi ta enkaskillau-

ta geatu. Guk gendukean armamentue,
guk! Guk tirok itten genduztean an bera,
Zeama ta erak fizz! pasatzen zittuan ba-
lak. Ormakio pasau itten tzien, Zeamati
botata, fusillen balak” (JUA, 1999-02-
12)/ (�)

Arrántxero, arrántxeroa: (ik. Rantxero)

Arrántxerotza, arrántxerotzea: iz.
Arrantxerotza, arrantxeroaren lan mul-
tzoa./ Arrantxerotzea. Arrantxerotza.
(JUA, 2004-08-12)/ (ik. Rantxero)

Arrántza, arrántza: 1. iz. Zool. Arrantza,
astoaren arrantza./ Arrantza. Arrantza.
(JBA, 2002-03-09)/ Eunduko arrantzak.
Egundoko arrantzak. (Astoarenak) (JBA,
2004-10-15)/ 2. iz. Arrantza, negar zotinak./
Txiki orrek in dittu árrantza batzuk!
Txiki horrek egin ditu arrantza batzuk!
(Umearen negarraldiaz)20 (JBA, 2009-01-
31)

Arrántzale, arrántzalea: iz. Arran-
tzalea./ Arrantzale. Arrantzale. (Itsas
arrantzaleen gainean esana) (JBA, 2000-04-
25)

Arrápau: 1. ad. Harrapatu./ Deskuidon, ies
itten asten badie, zeiñek arrapau? Des-
kuiduan, ihes egiten hasten badira, zeinek
harrapatu? (Katu txikien inguruan) (JUA,
1998-06-20)/ Eziñ arrapauta. Ezin harra-
patuta. (JBA, 2004-07-17) 2. ad. Harrapatu,
heldu, zuhaitzetik hartzera iritsi./ Ok
arrapatzeko. Hauek harrapatzeko. (Zuhai-
tzean dauden sagarrez mintzo da) (JUA,
1998-10-31) 3. ad. Harrapatu, aurkitu./ Ura
arrapau nai lukela. Hura harrapatu nahi
lukeela. (Pertsona baten gainean) (JBA,

18 Sarrera hau ipuin batetik atera dugu, (ik. Denboaldi). Gauza jakina da ipuinetan agertzen diren zenbat hitz eta sarrera, tradizio literarioaren zati izatea, baina
eguneroko hizkeran ez agertzea. Horrela, Arraioa hitza ez dugu ipuin honetatik kanpora beste inoiz entzun gure berriemaileen artean.
19 San Migel Telleriarte auzoko baserria da. 
20 Adibidean erabilitako azentuera adierazkorra da.

› ARRANAITZ. Arranoaitz aldeko haitza. Atzeko herria Zegama da. Azken gerratean, Zegamatik frankistek tiro egi-
ten zuten Arranaitz aldera. (AA, 2007-12-23)

› ARRANAITZ. Mendi gaina, oroigarri eta guzti. (AA,
2005-10-07)
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2005-03-12) 4. ad. Harrapatu, lapurtu./
Arrapau. Harrapatu. (ik. Karraskillo)
(JBA, 1998-07-14)/ Arrapau itten men da-
tune. Harrapatu egiten omen diten. (Lore
batzuen lapurretaren gainean) (JBA, 1999-
06-05)/ Zeamarrak arrapauta. Zegama-
rrek harrapatuta. (JUA, 2004-08-29) 5. ad.

Harrapatu, gaixotasuna hartu./ Oaiñ arte
ez diñau arrapau-ta. Orain harte ez dinagu
harrapatu-eta. (Katarroaz) (JBA, 2004-
01-10)

Arráran ebai: ad. Arrarean ebaki. (Eskuz
oihala heldu eta urratzea)/ Arraran ebai-
ta. Arrarean ebakita. (Mariaje UB-k entzu-
na aurretik) (JBA, 2000-01-22)/ (ik. Arrasen
moztu)

➤ Grab. Arraran ebai: “Arraran ebaita, “por
ejenplo”, izan leike, tela bat. Tela bat
izan leike. Ba ola asten tza, goraizekin
pixkat ebaitzen, da geo trrrin...”. Eskuz:
“Bai, eskuz. Ta oiñ, zenbait, tela zea bear
do, arin juteko ta ola. Zenbait tela
igual gaizki jungo zatzu. O aldea dau-
kelako o zea, jenealen ondo juten die,
baiño tokau izan die geo, aldea euki ta
“zuzen, zuzen jungo da”, baiño aldea
nola zeuken, ba ez zuzen gelditzea.
Arráran, ba ori esan oi deu guk. Ori
esan oi deu” (JBA, 2004-01-04)

Arrás: adb. Arras, erabat./ Zikinduta dauket
arras. Zikinduta daukat arras. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2002-12-07 datan)

Arrásate: Topo. Arrasate, Gipuzkoako he-
rria./ Arrasate... Mondrágo aldea. Arra-
sate... Arrasate aldera. (JUA, 2004-06-24)

Arrásen móztu: ad. Arrasean moztu./
Arrasen moztutakoa. Arrasean moztu-
takoa. (Guraizeaz zuzen-zuzen ebakitzen
den hariaren gainean, inolako litxik
gabea) (JBA, 2003-09-06)/ (ik. Arraran
ebai)

Arráskada, arráskadea: (ik. Arras-
kara)

Arráskara, arráskarea: iz. Arrasta-
da, egindako arrastoa./ Arraskáran
bat itteko’re. Arrastadaren bat egiteko
ere. (JBA, 2000-01-22)/ Arraskada. Arras-
tada. (Enborraren tarte batean azala
kendua duela adieraziz) (JBA, 2001-09-
08)/ Arrastarea. Arrastada. (JBA, 1999-
01-09)/ (aldaerak Arraskada; Arrastara) (ik.
Arrakara)

Arrástara, arrástarea: (ik. Arraskara) 

Arrástau: ad. Arrastatu, arrastaka eraman./
Arrastau... arrastauta... arrastradero-
kin. Arrastatu... arrastatuta... arrastaria-
rekin. (JBA, 2000-01-22)

Arrásto, arrástoa: 1. iz. Arrastoa./
Arrastok. Arrastoak. (Pinuari tximistak
egindako arrastoen gainean) (JUA, 1999-
07-26)/ Arrastoa. Arrastoa. (Eraikuntza ba-
ten arrastoa) (JBA, 2002-08-25)/ 2. iz. Nekaz.

Arrastoa, soroko arrastoa./ Arrastok.
Arrastoak. (Indiaba aleak nahiz artaleak,
markoaren bidez egindako arrastoetan
ezartzen dira) (JBA, 2000-05-06)/ Beatzi
arrasto. Bederatzi arrasto. (Jorratu be-
harreko arrasto kopuruaz) (JBA, 2003-06-
07)/ 3. iz. Bot. Arrastoa, artaburuaren
arrastoa./ Arrastok. Arrastoak. (Artabu-
ruan artalea ilara luze batzuetan antola-
tzen da. Hemengo ohiko artoaren arta-
buruak zortzi arrasto izaten ditu. Mota hi-
bridoak gehiago; hemengo mota eta
mota hibridoaren arteko nahasketetan sor-
tutako artoak ere zortzi arrasto baino
gehiago ditu) (JBA, 2001-12-29)/ 4. iz.

Arrastoa, irudizko adieran./ Ez tau kon-
fiantzaik ezta arrastoik’e. Ez dago kon-
fidantzarik ezta arrastorik ere. (JBA,
2008-08-23)/ 5. iz. Arrastoa, seinalea./ Oik
arrastok uzte ittue. Horiek arrastoak uz-
ten dituzte. (Azeriek oiloei erasotzean
luma eta odol tantak utzi ohi dituzte) (JBA,
2009-01-31)

Arratoi, arratoia: iz. Zool. Arratoia./
Dana arratoia ta arratoi zuloa. Dena
arratoia eta arratoi zuloa. (JBA, 2000-04-
06)/ Arratoi bat. Arratoi bat. (JBA, 2001-
10-06)/ Arratoiak. Arratoiak. (JBA, 2008-
07-20)

� Etnog. Arratoiak ganbaran: JUA haurra zela,
bere amandrekin lo egiten zuenean, go-
goratzen da nola arratoiak hotsa ateratzen
zuten ganbaran oholak zulatzean eta bere
amona haserretu egiten zen. Ganbarako

oolak zulatzen zatuan izan ere, ohola zu-
latu eta bertan zen artoa jaten tzuen. Ho-
rrelako laneterako, arratoiak atzapar
goorrak datuk. Inoiz berak ere harrapa-
tu omen zituen arratoiak, hauen zain
ganbaran egonda. (JUA, 2002-10-05)

Arrátola: Topo. Arratola, Brinkolako mui-
noa./  Arratola. Arratola. (JBA)/ Arrato-
lan. Arratolan. (JUA, 2003-08-31)

Arrautza, arrautzea: iz. Zool. Arrautza./
Aittendako arrautza bat eunen ta bestek
saldu. Aitarentzako arrautza bat egune-
an eta besteak saldu. (Agirrezabaleko jan
ohituren gainean) (JBA, 2000-12-02)/
Arrautza gorrik. Arrautza gorriak. (JUA,
2002-10-26)/ Arrautzea itten. Arrautza
egiten. (Postura horretan dagoen oilo bati
buruz) (JBA, 1998-12-19)/ Arrautzak eta-
tzeko. Arrautzak ateratzeko. (Oilalokaren
lanaren gainean) (JBA, 2004-02-15)/ Gaur
arrautzea. Gaur arrautza. (JBA, 2004-02-
15)/ Arrautza bat eosita. Arrautza bat ego-
sita. (JBA, 2004-03-27)

� Etnog. Arrautza handiak: Arrautza oso han-
diak egiten dituen oilo baten gainean zera
dio: erdie ingo balo. Izan ere, arrautzak
handiegiak egiteak oiloari kalteak ekarri
ohi dizkio. (JBA, 2006-01-14)

Arrautza-loka, arrautza-lokea: iz.

Zool. Arrautza loka./ Arrautza-loka. Arrau-
tza loka./ Frogarako oilalokari jartzen
zaion arrautza da. Oilalokak arrautza
hori etengabe berotzen badu, bakarrik ura
edatera eta jatera altxatuz, orduan bene-
tako arrautzak berotzeko gai izango dela
adieraziko du honek. Froga hau batzutan
oilategitik aparteko tokietan burutzen
da, oiloen hotsak oilaloka nahastu egin de-
zake-eta. (JBA, 1998-02-11)

Arrautzaille, arrautzaillea: izond. Zool.

Arrautzagilea, arrautzak sarri eta egoki
egiten dituen hegaztia. Oiloekin erabiltzen

› ARRASTOA. Markoarekin soroan arrastoak egiten, artoa ereiteko. (AA, 2007-05-12)

› ARRAUTZEA. Oilo arrautza. (AA, 2007-09-29)
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da batez ere./ Arrautzaillea. Arrautzagi-
lea. (JBA, 2008-12-26)

Arráza, arrázea: iz. Arraza./ Arraza
ederra. Arraza ederra. (Txerrikumeen gai-
nean) (JUA, 2004-03-13)/ Raza ona. Arra-
za ona. (Txerrikumeen gainean) (JUA,
2004-03-13)/ (aldaera Raza)

Arrázkeo: adb. Harrezkero./ Arrazkeo. Ha-
rrezkero. (JBA, 1998-10-31)/ Arrazkeo.
Harrezkero. (JBA, 1999-05-21)/ Arrazke-
okoa. Harrezkerokoa. (JBA, 2000-12-16)/
Nik ez dakit arrazkeokoik. Nik ez dakit
harrezkerokorik. (JBA, 2002-10-06)/ Árraz-
keo’re jardun die. Harrezkero ere jardun
ditek. (JBA, 2005-05-07)/ Arrazkeo. Ha-
rrezkero. (JBA, 2007-03-03)

Arrázoi, arrázoia: iz. Arrazoia./ Oi
den arrazoia! Hori dun arrazoia! (Ego-
ki egindako gauza baten gainean) (JUA,
2000-07-08)/ Ori dek arrazoia! Hori duk
arrazoia! (JBA, 2003-10-10)/ Arrazoizko
gizonak. Arrazoizko gizonak. (JUA,
2002-07-27)

Arrázola: Arrazola, Oñatiko teila fabrika./
Oñatiñ Arrazolan inda. Oñatin Arrazo-
lan eginda. (Eskuz egindako teila batzuen
gainean) (JBA, 2007-07-28)

Árre: interj. Arre, asto, behor eta mandoei la-
nean hasteko esaten zaien hitza./ Astoa-
ri, arre eta só esaten zitzaion. (JBA, 2004-
01-10)

Arréba, arrébea: iz. Arreba./ Arrebea.
Arreba. (JUA, 1999-11-06)/ Arrebek. Arre-
bak. (JBA, 1999-03-06)/ Anai ta arrebea.
Anaia eta arreba. (JUA, 1999-05-15)/ Arre-
bea. Arreba. (JBA, 2006-02-25)

Arréglu, arréglue: iz. Konponketa./ Arre-
gluk. (Etxeari egin beharreko konponketen
gainean) (JUA, 2004-07-24)/ Arreglu bat.
Konponketa bat. (JUA, 2004-08-13)

Arrémetu: ad. Arremetu, motak nahastu./
Artok arremetuko zien. Artoak arremetuko
ziren. (Mota ezberdineko artoak hibri-
datzeaz ari da) (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2001-11-02)

Arrénaitz: (ik. Arranaitz)

Árrenaizko aitze: Topo. Arrondoko Hai-
tza./ Leku hau Muñotxo eta Aitzegi pa-
rajeen artean kokatua dago. Bertan bi zati
nabarmentzen dira, bata otea eta beste sail
bat dau dana aitze... arbel beréa bezela.
Beeti ikusten die arri bera orik. (JBA, 2006-
01-07)

Arréo, arréoa: iz. Arrioa, edonora ez-
kondutakoan eramandako gauzen mul-
tzoa./ Arreoa. Arrioa. (Emakume bat
beste baserri batetarako ezkontzaren gai-
nean. Ematen duenez arrioa jai giroan egin
zen) (JUA, 1998-07-17)

Arrétu: ad. Arretu, arre kolorea hartu./ Ude
arretuta dator. Ura arretuta dator. (Euri
jasa handiko egun batzuk eta gero, erre-
ka nola datorren esanez) (JBA, 2002-05-11)

➤ Grab. Arretu: ““Por ejenplo”, ure, be ko-
lorea galduta, arretuta, o lurrekatio, o...
Jenealen lurrekatio izango da emen.
Pintura zeakiñ’e arretuko da, baiño oixe.
Lurre... ude ba arretuta. Amen’e, len eto-
rri izan tzan arretuta, ta izaten tzan ba
pantanon zeozer ebali zuelako-o, ola. Bai-
ño aspaldiñ garbie etorri izan da. Arre-
tuta ori esaten da, ni... Kolorea galduta,
bee kolorea ez beintzet. O lurre naasten
tzakolako...” (JBA, 2004-01-04)

Arretxabaléta: Topo. Aretxabaleta, Gi-
puzkoako herria./ Arretxabaletan. Are-
txabaletan. (JUA, 2003-12-26)

Árrezal: Agirrezabal, Brinkolako base-
rria./ Arrezala. Agirrezabalera. (JBA,
2000-09-02)/ Arrezaldarrak. Agirrezabal-
darrak. (JUA, 2000-12-24)/ Arrezalgo mei-
kue. Agirrezabalgo medikua. (JBA, 2007-
10-26)/ (�)

� Etnog. Bizitzak: Agirrezabal baserrian bi bi-
zitza dira. Beaindarrak besteen gauzak
esateko aldeko hitza darabilte: Aldeko illo-
rra. Aldeko egilehorra. (Ondoko bizi-
tzakoen egilehorraz) (JBA, 2002-01-06)

� Etnog. Baratza: Agirrezabal baserrian, beko
baatzea deitzen zen baratza ere bazen.
Hau, etxearen azpia eta harmoraren
artean kokatua zegoen. (Anjel BA, 2005-
09-09)

� Etnog. Lizarrak:Agirrezabal baserriko atarian
bi lizar ziren. (Anjel BA, 2005-09-09)

� Etnog. Etxabola txikia: Agirrezabal baserri-
tik gora, etxabola txikie izeneko eraikuntza
txikia dago. Honen gainean zera dio: le-
nau zotalakin zan oi. (JBA, 2005-09-09)

� Etnog. Oñatira: Bertako amandrea Oñatira
joaten zen arrautzak saltzera. (JBA,
2004-09-18)

� Etnog. Sagardoa: Agirrezabalen sagardo ba-
rrika bat egiteko, ganbarakada sagar
bete behar izaten zen. (JBA, 2002-07-27)

� Etnog. Eskekoak: Esken ibiltzen tzien lenao
monjak eta frailek. Eta eske aldi hauetan,
Agirrezabal baserrian apopilo ere izan zi-
ren, Beain sendiaren bizitzan. Kontu
hauek JBA-k baserritik alde egin eta ge-
rokoak dira. Halako batean, etxean denak
arrosarioa errezatzen ari ziren, eta nor-
baitek ixilik eon ai txakurre! esan omen
zuen, hau zaunka egiten ari zelako. (JBA,
2005-08-06)

� Etnog. Amandrea: JBA bere amandrekin
Arantzazu eta Amezketara ere joan ohi
zen, bere osaba-izebak bisitatzera. Amez-
ketara joateko, Beasaina trenez joatez zen
eta handik Amezketara autobusez. Behin
Amezketara poltsa gorrie hartuta joan
zen. Autobusera igo eta poltsa bere osa-
baren etxean zuela ohartu zen, baina au-
tobus txoferra zain egon eta gero jaso ahal
izan zuen. (JBA, 2008-12-26)

➤ Grab. Agirrezabalera joan: “Lenau emen
Arrezala, gure guraso-ta, gurason... Bue-
no, aitte ta familie, ba Oiñatin men tzeu-

› ARREZAL. Manuela Barrena, Agirrezabalgo aman-
drea. (Ines Urzelaik emana)

› ARREZAL. Agirrezabal baserria. (AA, 2005-03-12)

› ARRETU. Erreka arretuta uraldi batean. (AA, 2008-
02-02)
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kien, baserri baten errentero men tzeren.
Da errentea pau bear izaten men tzuen,
zea, laboretan, da eman laborek eta
eandako bate baik gelditzen men tzien, da
ala’re ezin ba zea iñ. Da ona etorri men
tzien. Da au eosi iñik izango zuen”21 (JBA,
2002-06-15)

Arrí, arríe: 1. iz. Harria./ Arri koskorrak
bezela patatak. Harri koskorrak bezala pa-
tatak. (Izotzak erabat gogortu zituen pa-
tata batzuen gainean) (JBA, 2001-12-15)/
Arri tontorrak. Harri tontorrak. (Erreka-
ko harrien gainean) (JBA, 2004-01-03)/ Arri
puntak. Harri puntak. (Leku harritsu ba-
teko harrien ertz zorrotzez) (JBA, 1999-05-
29)/ Arrie. Harria. (Lur sail bat oso ha-
rritsua dela adieraziz) (ik. Arrittu, bigarren
adiera) (JUA, 1999-10-23)/ Kanteran arrie
eta. Harrobian harria atera. (JUA, 2004-04-
10)/ Árri au. Harri hau. (JBA, 2004-06-12)/
2. iz. Tre. Harria, errotarria./ Arrikin buel-
taka... udek bi arri ola bueltaka ebaltze
zatuan. Harriarekin biraka... urak bi ha-
rri horrela biraka erabiltzen zitian. (JUA,
2004-08-10) 3. iz. Meteorol. Harria, txingorra./
Arrie. Harria. (JBA, 1999-06-19)/ Zenbait
arri-jo dauken. Zenbat harri jo daukan.
(Kazkabar ekaitza izan zenekoaz; zuhai-
tzean zen sagar batek izan zituen kolpe
arrastoz) (JBA, 2004-12-04)/ (sinonimoa
Txingor)

ARRIN JO: ad. Harrian jo, garia harrian jo./
Arrin jo. Harrian jo. (Garai batean garia
harri zabaletan jotzen zen) (JUA, 1999-02-
06)/ O makinaz-o, bestela arriñ, joka-joka.
Edo makinaz-edo, bestela harrian, joka-
joka. (JBA, 2002-08-24)/ Garia harria jotzen
zenean aleak askatzen ziren, baina ba-
tzutan galburuk soltau ere egiten ziren,
osorik. (JBA, 2005-03-05)/ (ik. Arri-zabal)

� Etnog. Harrika: Brinkolako mutilak Zegama
aldera ere joaten omen ziren neska la-
guntzak egitera. Halako batetan, Zega-
mako mutilek harrika hartu zituzten
Brinkolakoak. Hurrengoan, Brinkolako
mutil batzuk etxean zituzten pistolak
hartu, eta zegamarrak harrika egiteko prest
zirenean, tiro egin zuten. Geroztik ez zen
sekula harrikadarik izan brinkolarren
aurka: Arrikaik ez. (JUA, 2000-11-01)

� Etnog. Pinua eta behorrak: Batzutan, pinu ba-
soetan ere behor bideak izaten dira. Pi-
nudiak bota eta pinudi berria aldatzean,

gerta daiteke behor bideetan sartzea pinu
landareak. Horrela, behorrek pinu lan-
darea zapaltzeko arriskua izaten da. Hau
ez gertatzeko, pinuaren ondoan harri
koskor batzuk jartzen dira, eta han ez dute
hankarik jarriko. (JBA, 2008-03-13)

Arrí-zabal, arrí-zabala: iz. Tre. Harri za-
bala, garia harrian jotzeko harri berezia./
Arri-zabalak. Harri zabalak. (JBA, 1998-
02-12)

� Etnog. Harri zabalak: Garia jotzeko era bat da
hau. Harri zabalak era diagonalean eza-
rritako harri handi lau batzuei deritze. Es-
kuetan lasta azaroak hartuta galburuak ha-
rriaren aurka kolpatzen dira, horrela gal-
buruak behera eroriz. JBA-k aspaldi eza-
gutu zituen harri zabalak Agirrezabalen;
gerora baztertua izan bazen ere. Olazarrera
ezkontzean oraindik ere harri zabalak ze-
rabiltzaten bertan. (JBA, 1998-02-12)

Arriantxo: Arriantxo, Zabaleta baserrian
bizi izan zen sasi medikua./ (�)

� Etnog. Arriantxo: JUA-k dio, Arriangoa ze-
lako izango zuela halako ezizena. Bera,
behiak eta beste ganaduek gaitzak zituz-
tenean beraiek sendatzen ibili ohi zen.
Arriantxok zaldi bat zuen eta horrela, ba-
tera eta bestera joaten zen (Arrasatera,
Aretxabaletara). Gizakiaren hezurdura oso
ongi ezagutzen omen zuen. (JUA, 1999-01-
23)/ Bere heriotzaren gainean zera dio
JBA-k: zaldin eroita il Oñati aldetik ze-
torrela. (Baina JBA bera ere ez da oso ziur
agertzen adierazpen honen gainean, JUA-
k ez du ezagutzen)22 (JBA, 1999-01-23)

� Etnog. Amandreari: Aulkitik erori, eta esku-
muturra hautsi zuen JUA-ren amonak:
Amandrei’e arek ipini zioan. (JUA, 1999-
01-23)/ JUA-ren amonari eskumuturra
hautsi zitzaionean, zera esan omen zion
Arriantxok: Oi ez don ezer, oi ez don ezer,

bealaxe jarriko iñau. (JUA, 1999-08-19)/
Arriantxo ezur-konpontzaillea. Arriantxo,
hezur konpontzailea. (JUA, 2004-08-11)

➤ Grab. Arriantxo eta atza: Agirrezabal ba-
serrian, “atza” izeneko gaitza izan zuten
eta Arriantxok lagundu zien: “Geu’re go-
zau zikun, geu’re gozau zikun gaitz bat...
Bai. Ez takit ze gaitz zan ura. Esaten tzi-
kon “atza”. Ta otan danak granok ta ika-
ragarrizko azkurea... Eskutan da górpu-
tzen’e bai. Ba guk, Arrezalen geianok gen-
duken. Eta orrek eitten tzon, uentu batzuk
eitten tzittun. Arrautzea puskau, puntatxo
baten, barrun sartzen zittun nik ez dakit
zer gauza, an barrun. Ta gero ura itxi itten
tzon, atzea ba ez irtetzeko moun gauzak.
Eta ein gendun, ólioa ta azufrea ipini,
esan tzikuna, ipini, bik, epela, eta gorputz
guzin iurtzi. Iortzi gorputz guzin. Ori eun
baten iru aldiz. Geo azkenen ondo gar-
bittu eta ala jun tzikun gaitz ori guri. Eta
ori ekarri zuen, Klaudiak eta ok, Benito
ta ezkondu zienen, beajatzeti ekarri”.
Etxean gaitza denek izan zuten: “Danok.
Aittek... Amak beintzet bai-ta... Ola
arrautzea, pixkat puskau, ta or barrun

21 Osagarri bezala: Beain sendiak Arrezalgo bere bizitza erosteko dirua Errautegikoek utzi zieten. (JBA, 2008-05-31)
22 Ematen duenez, hemen Petrikiloren heriotza ari da deskribatzen, eta ez Arriantxorena. Petrikilo fama handiko saso-medikua izan zen, Zumalakarregi senda-
tzen saiatu zena.

› ARREZAL. Agirrezabal baserria. (AA, 2008-11-08)

› ARRI-ZABALA. Garia harrian jotzen. (Maria Jesus Ugalde)

› ARRI-ZABALA. Harri zabalak, garia jotzeko gertu.
Segurako Erdi Aroko azoka. (AA, 2008-07-13)
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sartzen tzion zeozer, eta gero itxi itten tzon
au, ogi iriñekiñ indako masa batekiñ, ola
itxi. Arrautzak, baikotzandako bat. Da ola
epini olioa ta azufrea, ba al dakizu zer dan
azufrea? Bai, auts ori bat. Da olioa. Ta
ola, zea. “Ligero” (...) ta an sartu-ta,
arrautzea ola. Ta puskatzeaiño, arrauz-
tea puskau in bear tzan barruko zea eta-
tzeko, ola gorpuz guziñ eiñ. Ta iru aldiz,
akordatzen naiz nola, gu umek giñen. Eta
oiñ ez det aitzen ori, nik ez dakit zer, or-
dun izan zan bolaran bat o zer” (JBA,
2002-04-12)/ (ik. Atz)

➤ Grab. Arriantxo eta amandrea:Arriantxo za-
harra ez zuen ezagutu JUA-k: “Ezz. Nik
Arriantxoik ez, aittuerea bai, Arriantxo-
na. Árriantxo, orrek gaitz askoi antze-
maten tziela-ta, eridaak-eta, reuma gau-
zak eta beste nik ez dakiat zer-da, Árrian-
txona zee ittea, gauzak arraglatzea-ta,
Árriantxok. Nik ez dakiat ori or, Gabiri ero
nik ez dakiat nungoa zan ori, Gabiri, Or-
maztei aldekoa-ero... Euko, euko atuk li-
buruk igual, aren kontuk-eo”. Aman-
dreari eskumuturra beronek jarri zion:
“Bazian zerbaitt’e orrek’e, eskutturre, gue,
eskutturre ausi o zeoze in tzion ari. Bai.
Bazian zerbaitt’e” (JUA, 2003-03-01)

Árriaundi: Topo. Arriaundi, Brinkolako

mendia./ Honela deitzen zioten JBA-k-
eta, bestela Otañu bezala ezagutzen den
mendiari./ Arriaundi. Arriaundi. (JBA,
2002-03-02)/ Árriaundi. Arriaundi. (JBA,
2003-10-10)/ (�)

� Etnog. Guda garaikoak: Arranoaitzen beza-
la, Otañu mendian ere jendea egon zen ze-
latan guduko lehen egunetan. Franco-ren
aldekoak Segura eta Zegama euren es-
kuetan zituztela eta, haiek zelatatzeko he-
rritarrak bidali zituzten errepublikarrek.
Otañu mendian zelatan ari zirenei Tiburzio
Beainek esan zieten errepublikarrek Le-
gazpitik alde egin zutela, eta hauek men-
ditik jaitsi ziren. (JBA, 2003-01-11)

➤ Grab. Arriaundi eta inguruko parajeak:
“Ba ori, terreno ori, Zepari, eta bestea,
bestaldea, errekaz bestaldea da, ba ordun
Urliakoa23 zana, Urliana. Enda gure ai-
tte zanak ba Zepari ori eosi in tzion, In-
tzai eosi zion. Enda klaro, an mugaak
izango zien da bi urki beintzet men tzen,
da aik gureen zerela. Eta eunduko dis-
kusiok eta men tzittuen gue aitte zan orrek
eta Urlia zan orrek. Enda ordun ba, klao,
Intzai esango zion gure aittek erabaitze-
ko da beintzet juteko ara, leku orta, Ur-
liai esango zien alako eunetan da ordu-
tan, da ola, ta ez men tzan azaldu. Da or-
dun ba seiñalea gure aittena, o Intza za-
nana zala, muga zee ori, muga bai”. Esan-
dakoa Muñotxo parajea da: “Bai, Mu-
ñotxo, Muñotxo. Lenao zelaie’re bazan
an, illorra’re badao an da ura zan gue
bestekoa, Tomaxana ta oina. An beda-
rra’re ekartzen tzuen andi. Da geo utzi
zuen, da piñu sartu zuen, askotan an ar-
dik jaitsi’re bai. Arriaundi aldea-o...
Arriaundi esaten gendiun guk, mendi ori
nola da?”. Otañu alegia: “Otaño. Arriaun-
di esaten gendiun, da araiño juten giñen
ardik billatzea eta ola, ta punta aldea eta
ola. Geo, bestaldea berriz Artatxikizelaita
esaten tziena. Ura Aizti aldeko partea-
o, oi ta danen ibiltzen tzien ardik eta or
ibiltzen giñen gu’re”. Ardiak nora jaregiten
ziren: “Ba oita, Muñotxo aldea-ta, Arta-
txikizelaita-ta, ta juten tzien zeeraiño Ota-
ñoaiño o Arriaundi esaten gendiun men-
di ortaiño, orti etzien pasatzen andikal-
dea. Oiñ, oiñ, bueno oiñ’e etxen eukiko

ttue, etxe aldeti eukiko ttue,  esparrutan
da ola baiño, len’e zea itten tzien bes-
taldea’re. Zuen...”. Larrasorain: “Larro-
sain aldea’re. Baiño gu giñen garaien ez,
baiño gu giñen garaien Arriaunditi etzien
zea itten”. Ardi jaregitea udan zen noski:
“Bai, udaan klaro. Negun ba etxealdeti
o an etxe ingurun ebiltzen tzien zelaietan
da ola, geo jareitten tziten antzutzen
tzienen eta ordun bai, goia, gora juten
tziela. Da eitten gendiun, noizik beiñetan
beajea ein bear nun te zeren-o, nundi noa
te zeiltzen ardi oik, zean’e, udan’e. Oiñ
etxe aldeti ebaltze ttue baiño”. Non zen
ura: “Ude... Or, Zepari... Zepari alden ure
ta beste aldeti’re bai. Artatxikizelaita o
aldeti’re bai, an’e bai. An’e bai, ude.
Emen Muñotxo alden ez da eongo baiño,
beera, beera bajau bear bai alde bata ta
bai bestea”. Mendibil non den: “Mendi-
bil dao, da, Aizti Goikoa, ta goora ekus-
ten dan, atzen, gooran ekusten dan men-
di  ua dana da Mendibil. Mendibil esa-
ten tzako ari”. Eta Ariznabarreta: “Ax-
narreta ba baita Otaño ta bestaldea, “o
sea” Aizti aldeko mendik die oik, Aiztia
aldeko mendik, Axnarreta, an illor bat ba-
dao ta an, ara etzien gue ardik’e asko ju-
ten. An Aizti aldekok eta ola izaten tzien
an” (JBA, 2002-03-02)

Arríkatz, arríkatza: iz. Harrikatza./
Arrikatza. Harrikatza. (Zeraingo labeetan
erabiltzen zen harrikatzaren gainean)
(JUA, 2001-11-17)

Arrímau: ad. Gerturatu./ Jendea ai ziñan
arrimatzen. Jendea ari zunan gerturatzen.
(JBA, 2000-07-15)

Arrióla: Topo. Arriola, Arabako herria./
Arriola. Arriola. (JUA, 2002-06-15)

Arrípilleta: Topo. Arripillaeta, Brinkolako
mendia./ Arripilleta. Arripillaeta. (JBA,
2000-08-29)

Arrískau: ad. Arriskatu./ Nola arriskauko
zien... Etziela arriskatzen. Nola arriska-
tuko ziren... Ez zirela arriskatzen. (Elu-
rrarekin kaminoan gidatzen) (JBA, 2005-
01-29)

Arrískau, arrískaue: izond. Arriskatua./
Naikoa arriskaue zan. Nahiko arriskatua

23 Gertakari honetan izena ez emateko Urlia bezala izendatu dugu pertsona hau.

› ARRIPILLETA. Izena ondo jarria duenez, harri pila ederra da gain honetan. (AA, 2005-11-06)

› ARRIANTXO. Zabaleta baserrian bizi izan zen sasi-
mediku hau. (AA, 2009-02-01)

› ARRIAUNDI. Gaur egun Otañu bezela ezagunagoa
den gaina. (AA, 2004-04-14)
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zen. (Azeria zen zuloan sartzea) (JBA,
2004-05-29)

Arríttu: 1. ad. Harritu, harrituta geratu./ Arri-
ttu. Harritu. (JUA, 1999-12-25)/ Anjel arri-
ttuta geldittu da. Anjel harrituta gelditu da.
(JBA, 2004-03-04)/ Arrittuta. Harrituta.
(MUA, 2003-04-11)/ Arritzekoa. Harritze-
koa. (JBA, 2004-08-23)/ Oso arrittu’re. Oso
harritu ere. (JBA, 2005-05-07)/ Arritzeko
gauzak. Harritzeko gauzak. (JBA, 2006-02-
11)/ Arrittuta geldittu nitzen. Harrituta gel-
ditu nintzen. (JBA, 2006-08-12)/ 2. ad. Ha-
rria bota, harritu./ Arritzen. Harritzen.
(Bide batzuetan harria botatzen ari dire-
la adieraziz) (JBA, 2002-10-26)/ (ik. Arri)

Arríurdin: Topo. Arriurdin, Brinkolako sa-
roia./ Arriurdin. Arriurdin. (JBA)

Árrizurita: Topo.Albizurieta, Brinkolako pa-
rajea./ Sail hau urtegia eta Beain artean
dago, bee xamarren. Bere ondoan erro-
tako piñudie du./ Arrizurita. Albizurieta.
(JBA, 2005-04-24)

Árro: adb. Harro./ Arro-arro inda zeiltzela.
Harro-harro eginda zebiltzala. (JBA, 2004-
03-21)/ Bea arro jarri zalako. Bera harro
jarri zelako. (JBA, 2004-12-31)

Arró, arróa: 1. iz. Arroa, mendi arteko sa-
konunea./ Eundoko arroa. Egundoko
arroa. (Zaraia mendizerran den Deguri-
xa arroaren gainean) (JBA, 2000-08-05)/ 2.
iz./izond. Harroa, izaera harrokoa./ Pedro be-
a’re arro xamarra zan. Pedro bera ere ha-
rro samarra zen. (JBA, 2002-08-03)/ (sino-
nimoa Xinko)/ 3. iz./izond. Harroa, irudizko
adieran./ Katu zuri ta ille arro orik.
Katu zuri eta ile harro horiek. (JBA,
2008-08-13)

Arróbi: Topo. Arrobi, Brinkolako parajea./
Arrobin. Arrobin. (JUA, 1999-07-10)

� Etnog. Harria: Arrobi aldean hareharria oso
ugaria da. JBA-ren esanetan, lehen ber-
tatik ateratzen zen harria hormak-eta
egiteko. (JBA, 2000-07-30)

� Etnog. Argi indarra: JUA-ren esanetan, gure
Arrobiko zean ondon lau poste zeren, hau
da, Lizarratik Patrizioren lantegira inda-
rra ekartzeko lau poste jarri zituztela Arro-
bi inguruan, bideak toki hau harrapatzen
zuelako. (JUA, 2002-12-24)

� Etnog. Arrobi lehen: Olazarretik lehen joaten
ziren Arrobi aldera garoa ebakitzera,
gurdikada bat ekartzen omen zuten. Pi-
nua sartu baina lehenago, pagadia omen
zen eta ikatza ere egiten zen. (JUA, 2002-
12-24)/ Kaxeta aldetik Arrobi aldera,
mendiaren zeharrean pista bat zen. (Jo-
xemari UB, 2004-05-22)

Arróka, arrókea: izond. Bot. Arroka, hu-
tsuneak dituen zuhaitza./ Gaztaiña arro-
katan. Gaztainondo arroketan./ Gaztai-
nondoa zahartzean, beste zuhaitzetan
bezala, barnean zati batzuk usteldu egi-
ten dira eta hauts bihurtu. Orduan, barnean
halako hutsuneak geratzen dira. Hori da
gaztaina arroka. (Halako zuhaitza oro-
korrean kipolea deitu ohi da) (JBA, 2000-
10-21)

➤ Grab. Gaztaiña arrokea: “Gaztaiña arroka
da ba, zartu ezkeo, gaztaiñea’re ba arro-
kau eitten da, ezta, gaztetasun zee ura...
Azalak arrotu, da librau, da ari esaten tza-
ko gaztaiña arrokea-o. Askotan dana zu-
latzeaiño, barru guzie zulatzeaiño, zea
itten die. Ta ala’re ba goora, goiko zean,
adartxok dauzken tokiñ ba ondio, adarrak
zea in da, freskau-ta, gaztaiñak ematen
tzittuen, arrokea bakarrik eukiatio’re.
Bueno, pixkaat, sustantzi pixka mat eu-
kiko zon arten’e, arrokea bakarrik etzon
eukiko baiño... Brinkolazargo ori beze-
la, ez takit orrek etatzen ttun ostok o ze
itte ttun, etako ttu igual”. Gaztainak ote
dira arrokatzen diren zuhaitz bakarrak?:
“Ez  geiau’re bai. Geiau’re bai. Asko ta
asko, págok’e, adarrak ondigik, ondik
bota ezkeo, ba aik’e geo ez due eukitzen

sustantzik, “o sea” berrik, fuertek eta-
tzeko. Ordun, aik’e arrokatzen die pus-
katen. Beeraiño pasatzen tzate, adar
ondi ura bota, ta beeraiño pasatzen tza-
te ta arroka zee ori” (JBA, 2002-08-24)

Arrókau: ad. Bot. Arrokatu, zuhaitzari ba-
rruan ustelak sortu./ Arrokatzen ai men
die. Arrokatzen ari omen dira. (Arrobiko
pinuen gainean esana) (JBA, 2002-02-09)

Arróla: 1. Arrola, Legazpiko baserria./ Arro-
la. Arrola. (Arrolako ezkontzaren gaine-
an) (JBA, 1999-02-12)/ 2. Arrola, Oñatiko
baserria./ Arrola. Arrola. (Arantzazuko ba-
serria: bertan bizi da bere lehengusina
Ines) (JBA, 2008-05-31)

� Etnog. Legazpiko Arrolako elurtea: Elurte han-
di batean Legazpiko Arrola baserria era-
bat estalia geratu omen zen. Barruan ge-
ratu zirenak, behiak hiltzeko-edo egon
omen ziren, goseak. Su egurra ere buka-
tu, eta aulkik’e erre egin zituzten. Kon-
tu hauek nonbait entzunak ditu JBA-k,
baina gehiegi ez dituela ezagutzen dio.
(JBA, 2003-12-06)

Arrósinka: adb. Arrosinka, logureaz aho za-
balka./ Arrosinka. Arrosinka. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2004-10-11)

Arróska, arróskea: iz./izond. Harroska, ha-
rro samarra./ Arroska antzekoa. Harros-
ka antzekoa. (Pertsona baten izaeraz)
(JBA, 2008-05-31)

Arrótu: 1. ad. Harrotu, harrokeria agertu./
Arrotu. Harrotu. (JUA, 2000-08-30)/ Euz-
kie etorten dan garaien erlek arrotu ei-
tte ttuk. Eguzkia etortzen den garaian er-
leak harrotu egiten dituk. (JUA, 1999-07-
26)/ 2. ad. Zabaldu, mugitu, tamaina han-
diagoa hartu./ Arrotuko a. Harrotuko
da. (Ebaki gabe zapaldua izan den bela-
rra berriz ere altxatuko dela) (JUA, 2004-
05-12)/ Arrotu. Harrotu. (Erretzen ari

› ARROKEA. Brinkolazar ondoko gaztainondo arroka
ezaguna. (AA, 2005-07-31)

› ARRIURDIN. Arriurdin saroiaren atala. (AA, 2003-07-31)
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den belar pila pixka bat harrotu egin be-
har da, bestela pilaren barne aldeko be-
larrak erre gabe geratzen direlako) (JUA,
2004-07-17)/ Arrotu. Harrotu. (Haizeak tei-
latuko elurra mugitu eta harrotzeaz)
(MUA, 2005-02-04)/ Ok arrotu ingo die ba.
Hauek harrotu egingo dira ba. (Ogiaren
gainean esana) (JBA, 2007-01-05)

Arróz, arróza: iz. Bot. Arroza./ Arroza.
Arroza. (JUA, 2004-08-29)

Artá-bizar, artá-bizarra: iz. Bot. Arta bi-
zarra. Artaburuaren gaineko zatiak izan
ohi duen ile antzekoen multzoa./ Arta-bi-
zarra. Arta bizarra. (JBA, 1998-12-12)

➤ Grab. Arto-bizarra: “Arto-bizarra, artook ba
lorea eukitzen do, ta geo burue’re etatzen
do, ezta?, Eta burun, burun puntan gel-
ditzen tzako ura, bizar ura, nik ez dakit,
beetik gora o, nola zea itten da. Beintzet,
azkenen, burun, puntan, izaten do ba, nik
uste det “protejitzeko” izango dola, ar-
toa bea, arekin lenengo ta geo, maluta-
kin batuta eoten da. Geo ia eltzea juten
danen, ba aik’e zabaldu-o, arrotu eitten
die, ta antxe eoten da zea, arta-bizarra”
(JBA, 2003-02-15)

Artá-punta, artá-puntea: iz. Bot. Arta
punta./ Arta-puntak. Arta puntak. (JBA,
1998-09-05)/ Arta punta artoaren zati ga-
raiena da. Artoa hobekiago hazi dadin,
kendu egiten dira. (JBA, 1998-12-12)

Artá-saré, artá-saréa: iz. Tre. Arto sa-
rea, tresna mota./ Artá-sarea. Arto sarea.
(JBA, 2005-04-02)/ Artaburuak jotzeko
tresna izaten da. Mahai erakoa izaten da,
erdian zulo batzuk dituena. Mahaiaren al-
boak, artxara deitutako zarba gurutzatuz
ixten da. Mahai horretan artaburuak jar-
tzen ziren eta mazoarekin jo egiten ziren.
Aletutako aleak, mahaiaren zulo hauetatik
erori egiten ziren lurrera. Agirrezabal ba-
serrian bazen halako tresna. Olazar ba-
serrian berriz, artaburuak zakun jotzen
tzien. (JBA, 2005-04-16)

Artáa: adb. Hartara, horrela./ Da artaa ba
konformego etortzen tzan. Eta hartara ba
konformeago etortzen zen. (JBA, 2002-
03-21)

Artáale, artáalea: iz. Bot. Artalea, artoa-
ren alea./ Artaalea. Artalea. (JBA, 1998-12-
22)/ Artale gutxi daukie. Artale gutxi dau-
kate. (JUA, 2001-05-08)/ Artalea. Artalea.
(JBA, 1998-08-29)/ (aldaera Artale)

� Etnog. Artalea erein: Ereiterakoan, artalea asko
samar sartu behar da. Izan ere ernetakon,

zozok arto puntak jan egiten dituzte eta ho-
rrela landarea ez da irteten. (JBA, 2000-05-
06)/ Hala ere, ale gehiegi ere ez dira sar-
tu behar: Ugarigi ez, bere distantzitxo ba-
tea. (JUA, 2000-05-06)/ Artalea axal tapau
behar  da, hau da, lurrez ez da gehiegi es-
tali behar. Izan ere, lurrez gehiegi estali
eta ondoren euria egiten badu ez da
etortzen. (JUA, 2000-05-06)

Artáberde, artáberdea: iz. Bot. Arta-
berdea, pentsua egiteko erabiltzen den arto
mota./ Artaberdea. Artaberdea. (Pentsu
bezala erabilia) (JBA, 2008-08-21)

Artáburu, artáburue: iz. Bot. Artaburua./
Artaburue. Artaburua. (JBA, 1998-09-12)

Artájorra, artájorrea: iz. Nekaz. Artajorra,
artoari egiten zaion jorraketa lana./ Bos
laun ai zien artajorran. Bost lagun ari zi-
ren artajorran. (JUA, 2002-04-13)/ (ik. Jo-
rrau)

Artálandara, artálandarea: iz. Bot. Arto
landarea./ Artalandara. Arto landarea.
(JBA, 2000-10-28)

Artálasto, artálastoa: iz. Bot. Arto lastoa./
Artalastok. Arta lastoak. (JUA, 1999-11-28)

Artálde, artáldea: iz. Zool. Artaldea./ Ar-
talde bat. Artalde bat. (JUA, 2000-12-16)/
Ardi taldea. Ardi taldea. (JUA, 2003-05-10)/
Ardi talde aundie. Ardi talde handia. (JUA,
2003-10-18)/ (aldaera Ardi-talde)

Artále, artálea: (ik. Artaale)

Artásoro, artásoroa: iz. Bot. Artasoroa./
Artasorotan. Artasoroetan. (Basurdeak ar-
tasoroak kaltetu ditzake) (JUA, 1999-10-30)

Artátxikizelaita: Topo. Artatxikizelaieta,
Brinkolako parajea./ Artatxikizelaita.
Artatxikizelaieta. (JBA, 2002-03-02)

Arté:Arte./ Arten, gaztegoa’re bai. Artean,
gazteagoa ere bai. (JUA, 2001-12-15)/ Or-
dun arten ez. Ordura arte ez. (JBA, 2002-
01-06)/ Pensau non nee arten. Pentsatu
nuen nire artean. (JBA, 1998-07-10)/ Mu-
tikotxoa zan arte. Mutikotxoa zen arte-
an. (Gizon bati mutikotan gertatu zitzaion
gauza baten gainean) (JBA, 2004-03-21)/
Oin arte ona gora. Orain arte hona gora.
(JBA, 2004-05-08)/ Ni bizi naizene arte or
eongo ttuk. Ni bizi naizenera arte hor
egongo dituk. (San Joan lorea noiz arte
jartzeko asmoa duen) (JUA, 2004-06-19)/
Lenau ez gendunan ezautzen oandi den-
bora asko arte. Lehenago ez geninan eza-
gutzen oraindik denbora asko arte. (Gaitz
baten gainean) (JBA, 2004-06-26)

Arté, artéa: iz. Bot. Artea, zuhaitz mota./ Ar-
téa. Artea. (Arizti Goikoa baserritik gora
ba omen da halako bat) (JBA, 2005-08-15)

Artei, arteie: iz. Artegia, ardiak babeste-
ko eraikuntza./ Illorren o artein. Egile-
horrean edo artegian. (Eraikuntzaz ari da)
(JBA, 2000-02-08)

Artétsu, artétsue: izond. Artetsua, abila./
Artetsue. Artetsua. (JUA, 1999-03-06)/ Ar-
tetsue. Artetsua. (JBA, 1999-08-19)/ Arte-
tsue, bizie zan...Artetsua, bizia zen... (Bere
osaba nolakoa zen adieraziz) (JUA, 2000-
12-16)

Árti-Sasieta: Topo. Artegisasieta, Brinko-
lako parajea./ Arti-Sasieta. Artegisasieta.
(JBA)

Artílle, artíllea: (ik. Ardille)

Artíriñ, artíriñe: iz. Artirina, arto irina./
Artiriñ ona. Artirin ona. (Txerriari ema-
ten zitzaiona) (JUA, 2004-08-10)

Artó, artóa: 1. iz. Bot. Artoa, landare
mota./ Arto orik batuko ttu? Arto horiek

› ARTEA. Biurrain baserrien ondoko arteak, Legazpi barrutiko bakanetakoak. (AA, 2009-02-01)

› ARTABURUE. Batzeko moduan dagoen artaburua.
(AA, 2003-10-18)
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bilduko ditugu? (JBA, 1998-12-12)/ Artoa
erre ere egiten da: Arto pixkat erreta.
(JBA, 1999-04-10)/ Artoa itteko giro ea-
rra. Artoa egiteko giro ederra. (Artoa sar-
tzearen gainean ari da) (JUA, 2000-05-06)/
Arta kaskar. Arto kaskar. (Haizete batean
aurten hainbat arto landare makurtuak
geratu ziren eta ez dute bururik ere eman,
hauei deitzen die arto kaskar) (JBA,
2002-10-19)/ Arto utsek. Arto hutsak.
(Ale txarren gainean) (JBA, 1999-04-
17)/ Arto itten ibili die. Arto egiten ibi-
li dira. (JBA, 2004-05-20)/ Arto arte ai-
tan’e. Arto arte haietan ere. (Jorran ibi-
li den lekua adieraziz) (JBA, 2004-06-12)/
Arto-txikutue izaten zen pentsua, kon-
puestoik-eta ez zenean. (JBA, 2003-04-04)/
Arto arten. Arto artean. (Indiaba batzuk
nola ereiten diren adieraziz) (JBA, 2004-
10-02)/ (ik. Kutxa)/ 2. iz. Artoa, arto irinaz
eginda, labean prestatzen zen jakia./ Txa-
la errotik aldatzeko egokia izaten zen ar-
toa. (MUA, 2005-02-04)/ Artoa labean
prestatzeko ere legamia behar izaten da,
ogiarekin bezalaxe. (JBA, 2005-03-26)/ (si-
nonimoa Ogi-gorri)

ARTOA ZUITTU: ad. Nekaz. Artoa zuritu./ Arto
zuitzea. Arto zuritzea./ Agirrezabal ba-
serrian, arto zuitzea bertan egiten zuten,
eta gero bestekoi launtzea ere joaten zi-

ren. Arta zuitzen ari zirela, artaburuei ma-
lutak kentzen zizkioten. Lanean ari zire-
la, umeen artean zeiñek pintaníllo geio in
izaten zen kontua, oixe dibertiméntue.
Bestekoei laguntzen zieten, euren arto zu-
riketa lanak bukatzean, baina bestekoen
laguntzarik ez zuten izaten. Izan ere, eu-
rak ume asko ziren lanerako, eta beste-
an berriz, gurasoak zaharrak ziren eta se-
meak berriz lanera joanda izaten ziren.
Gurasoak hain zaharrak ere ez ziren, 60
urte ingurukoak, baina erreuma zela-eta
egunaren zati handi bat ohean igaro be-
harrean ziren. Hortaz, bearren ikusten
genduzten eta lagundu egiten zieten./ Ber-
tako amonari laguntza gehiago ere ema-
ten zioten: bera garbitu, bere gela garbi-
tu... Etxeko hiru semeak lantegira joaten
ziren. Janari kontua berriz, semeen ardura
zen. (ik. Pintanillo) (JBA, 2004-03-21)/ Ele-
na Ugaldek dio gogoratzen duela artoa
nola zuritzen zuten Olazargo ukuiluan
gauez. (Elena UB, 2003-10-18)

� Etnog. Arto motak: Arto mota bat baino gehia-
go da. Len klase bat zan amen, gero ibri-
doa ebali gendun, guk bezela beste ba-
tzuk’e bai. Garai batean, ohiko arto mota
lantzen zen, betikoa. Gero hibridoarekin
frogak egiten hasi ziren baserritarrak. Az-
kenean bi motak nahastu egin ziren eta ar-
toa degenerauta gelditu zen./ Ohiko arto
motaren ezaugarriak: zortzi arrasto eki-
tze ttula eta bestea baino txikiagoa dela.
(ik. Arrasto)/ Arto ibridoa zurigoa izaten
da, hau da, artaburu zuriagoa du besteak
baino. Hibridoak handiagoak dira ohikoak
baino, artaburua ere handiagoa dute eta
arto makila ere bai: arto makillea oso lo-
die. Itxura denez, arto mota hau pen-
tsuetarako-eta erabiltzen zen aspaldi sa-
marretik, baina baserritarren frogak ge-
roagokoak dira: azitan-da amar urte-edo
izango dira. (JBA, 2001-12-29)

� Etnog. Abereak: Lehen artoa zozoak jan ohi
zuen gehienbat. Orain gainera, beleak eta
basa-txerri orik ibiltzen dira. (Honekin ba-
surdea adierazi nahi du) (JBA, 2004-05-15)

� Etnog. Artoa Olazarren: Garai batean, la-
rogei zare aundi arto biltzen zituztela
dio JUA-k. Izan ere, artoz landatutako
lurrak hedadura handia zuen. (JUA,
1998-12-12)

➤ Grab. Artoa: Artoa sartzen da maiatzen,
Santikutze da eokiena... Lenao api-
llen’e in oi gendun, goizago’re bai, bai-
ño Santikutz garaie da garaiik onena.
(JBA, 1996-09-07)

➤ Grab. Egaztik:Artoa jaten duten hegaztiak:
“Zozook, beintzet. Olako arto bat irten,
eta ra, etá, eta igual barruko artalea jan’e
igual. Bistan balin badau, bistan o ger-
tu xamarren baldin badao. Arto punta ura
bota ta oiñ’e bai. Bueno, ori zozon lana
izaten da, ori. Nik uste et zozona, ez tait
eskillasok-eta ibiltzen dien baiño. Zozo-
na beintzet” (JBA, 2004-02-01)

Artójale, artójalea: iz./izond. Artojalea, ar-
toa deritzan opila jateko zaletasuna due-
na./ Artojalea. Artojalea. (JBA, 2005-01-15)

Ártu: 1. ad. Hartu./ Artu. Hartu. (JUA, 1998-
08-01)/ Eunen iru pastilla artzeeko. Egu-
nean hiru pastilla hartzeko. (JUA, 1999-
07-10)/ 2. ad. Hartu, lursail bat alokairuan
hartua./ Inguruko zelaiek artuta dauzke.
Inguruko zelaiak hartuta dauzka. (Zelaiak
errentan hartzen dituen artzain baten
gainean) (JUA, 1999-10-30)/ 3. ad. Hartu,
uzta jaso./ Ez dau ezer artzeik. Ez dago
ezer hartzerik. (Uzta jasotzeaz) (JBA,
2008-04-04)/ 4. ad. Hartu, nahia adieraz-
teko./ Leazpia jutea artuko nuke. Le-
gazpira joatea hartuko nuke. (Zer nahi
duen adieraziz) (JBA, 2008-08-21)

› ARTOA. Artalandarea. (AA, 2003-08-09)

› ARTOA. Arto oskola, aletu eta gero. (AA, 2005-04-
23)

› ARTXAREA. Agirrezabal baserriko ardien artxarea. (AA, 2005-09-09)
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Artxára, artxárea: iz. Tre. Artxara. Egu-
rrezko tresna, batzutan halako hanka
txiki batzuez hornitua, bestetan hormaren
kontra ezarria, ardiei eta ganaduari jana
emateko balio duena. Orokorrean egile-
horretan egon arren, Agirrezabal baserrian
ere bazen honelakoa./ Artxarea. Artxara.
(JBA, 1997-09-02)

➤ Grab. Artxara: “Artxarea da, lenau izaten
tzan oiñ ez takit nola... Bueno oaiñ bes-
talako zeak ingo ttue, baiño lenau izaten
tzan, ba ardik jateko, bedarra-ta jateko
tresna bat. Da lenau eitten tzan ba, lenau
eitten tzan ba azpiti egurre, eta gero, ar-
dik jan bear tzuen aldeti, ba egur batzuk
sartuta eukitzen tzittun or emenetan
enda gero ura, egur urritzekiñ zea itten
tzan, ola sestoa bezela, zea iñ, ipintzen tzi-
kon. Eta ala nai dan mun, nai dan zean
altxatzen zan, egurre ola zea inda. Egur,
urritzek, zean zerenen, freskok zerenen o
bota berrik. Ondo zea itten tzienen, do-
minatzen tzien garaien, ezta? Ola izaten
tzan” (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Artxaratako jakik: “Ba bedar ondue-
ta, geo... ola, lenau jartzen tziten, oaiñ
etzate emango baiño... ostoa, lizar ostoa
ta ola. Bee garaien zeola botatzen tzien
da, eitten tzien lotu ola fardok o bezela,
eta jasotzen tzien ba ganbara, zurriñetan-
o ipintzen tzien. Geo negun ba aik bota-
tzen tziten, kanpoa etatzen etzienen-da.
Bedarraz gaiñea alakok’e bota, alako sor-
tak, enda ba aik’e jan itten tzittuen ordun”
(JBA, 2002-01-20)

Artzai, artzaie: iz. Artzaina./ Artzaie.
Artzaina. (JUA, 1999-07-03)/ Damaxo ar-
tzaie. Damaso artzaina. (Saletxeko Mar-
tin Ugarteren aitaz) (JUA, 2003-05-10)/ (�)

� Etnog. Alejandro artzaina: Alejandro artzai-
nak berriz, honek Luzianori larreak es-
katzen zizkion bere ardientzako:

-Zelaiak eman bear diazu...

-Zelaie ik baukek neikoa!

Artzain hau batzuetan ardik ikustea joa-
ten zen, zaldiz eta atzea kaballon gaiñen
etorri.24 (JUA, 2003-10-18)

➤ Grab. Artzainen estualdiak: “Artzaiek’e es-
tualdie pasatzen tzuen, ba arkumak jaio-
tzen tzitenen-da, amendi Bizkaira jun
bear-da, amen larreik etzeolako-ta”
(JBA, 1999-08-23)

➤ Grab. Artaldeen tamaina: “Emengo ar-
tzairik aundiena eun ardiko artzaie, bue-
no! Artzai aundie! Ta gaur berreun-da,
irureun’e igual-da, ola kanpoa juteko.
Emen’e eun zeuzkienak’e, eun zeuzkie-
nak’e,  pixkat Bergara aldea-o, ola Or-
maztei aldea ero ola, irtetzen tzien, emen
bertan negu goorxegoa da oitan edur gu-
txixo’re bai, da ola, baiño urdun ezerrez,
zer ba?” (JUA, 1999-08-23)

➤ Grab. Martin “Pipas”: “Martiñ artzaiek’e,
tabakoa pipan erretzen tzian, emen goien
bizi zana, Martin “Pipas”, da tabakon-
dako laiñ diru geatu zikola orratio, ta-
bakondako laiñ diru geatu zikola. Da ardi
zarren bat-eo jan-da, bat eo bi-o, ta ia erdi
gaixo daenak-eo, zarren batzuk’e bai jan
da, olaxe. Arto puskan bat-eo, jan-da,
bizi.” (JUA, 1999-08-23)

Artzaienea: Artzaienea, Arabaolatza,
Brinkolako baserria./ Artzaienekoa. Ar-
tzaieneakoa. (JBA, 2001-11-17)/ Artzaie-
nekok. Artzaieneakoak. (Brinkolako ba-
serria) (JBA, 2007-12-25)

Artzanbúru: Topo. Antzanburu, Aizkorri
mendizerrako gailurra./ Artzanburu. Ar-
tzanburu. (JUA, 1999-08-29)/ Artzanburu.
Artzanburu. (JUA, 1999-11-21)

Asáarre: adb. Haserre./ Asaarre etortzen
tzian. Haserre etortzen zuan. (JUA, 2002-
06-15)/ Asarre daela. Haserre daudela.
(JBA, 2004-02-15)

Asálkuma, asálkumea: iz. Zool. Hazar-
kumea, arditarako uzten den arkumea./
Asalkumak. Hazarkumeak. (JBA, 2004-12-
03)

Asárrau: ad. Haserretu./ Asarrau. Haserretu.
(JBA, 1998-07-13)/ Asarrau in die. Hase-
rretu egin dira. (JBA, 2004-02-07)

ASARRE KONPONDU: ad. Haserre kon-
pondu, haserre moldatu beste batekin./
Batzutan asarre konpontzen die. Batzu-
tan haserre konpotzen dira. (Txakurra eta
katuaren gainean esana, haserretu egiten
direla) (JBA, 2002-12-14)/ Asarre kon-
pontzen die. Haserre konpontzen dira.
(Gaizki moldatzen diren bi familien ar-
tean) (JBA, 2008-08-31)

Asárre, asárrea: iz. Haserrea./ Asarrea.
Haserrea. (JBA, 1999-10-23)

Asé, aséa: iz. Asea./ Ez do ase aundik eu-
kiko. Ez du ase handirik edukiko. (Jan
eske dabilen txakurraren gainean) (JBA,
2005-05-21)

Aséntau: ad. Asentatu, pertsona edo aberea
dagokion inguruari ohitzea./ Etzien ze-
laietan-da asko asentatzen. Ez ziren ze-
laietan-eta asko asentatzen. (Ahuntzei bu-
ruz) (JBA, 2002-03-21)

Aséntzio: (ik. Azentzio) 

Asétu: ad. Asetu./ Asetuta. Asetuta. (Heze-
tasunaz bustia adierazteko. Asetuta zegoen
ikatzaren gainean) (JUA, 1999-01-23)/ (ik.
Urasetu)

Ási: ad. Hasi./ Asi berrie. Hasi berria. (Lanean
hasi berria den baten gainean) (JBA,
1999-08-23)/ Asita ez. Hasita ez. (JBA, 1999-
05-08)/ Berriz asitzeko. Berriz hasteko./

Asitzeko die. Hasteko dira. (JUA, 1999-07-
10)/ Ni asitzen banaun! Ni hasten banaun!
(JUA, 2000-11-11)/ Beeti asi baiñe. Behe-
tik hasi bagina. (JBA, 2004-10-02)/ Asitzen.
Hasten. (MUA, 2005-02-04)/ Asi! Hasi!
(JBA, 2007-12-25)

Asíera, asíerea: iz. Hasiera./ Asierea.
Hasiera. (JUA, 2002-06-15)

Áska, askéa: iz. Tre. Aska./ Askea. Aska.
(JBA)/ Askaak euki ezkeo. Askak eduki ez-
kero. (JBA, 2000-01-23)

Áskau: ad. Askatu./ Erdi askauta jun. Erdi
askatuta joan. (Berokia erdi askatua era-
manda joateaz) (JUA, 2003-02-01)

Askí, askíe: iz. Bot. Askia, baratzako belar
txarra./ Askie. Askia. (JBA, 2002-01-20)/
Honek zuztar txuri batzuk izaten ditu.
(JBA, 2004-06-12)

➤ Grab. Askie: “Askie da, bedar, bedar bat.
Apartau itten tzan lenau, oiñ nik ez da-
kit, erak galdu o ze in dien, oiñ asko ez
dao. Da askie ba, aien batzuk emate ttu
ta asko ugaritzen dan bedar klase bat. Ta
beti ba kalte eitten dio zeai, laborei... da
ura baiño txarragoa badao, barrabas-
bedarra dau berriz. Ez tait nik’e kalte ei-
tten dion, zeai, baiño beintzet’e, dana ber-
dauta gelditzen da, zea, laborea daun to-
kiñ. Bai, ba askie ori da, zaiñ, zaiñek ema-
te ttu ta ugarittu eitten dan zee bat, gau-
za bat” (JBA, 2003-02-15)

Ásko: 1. zenbtz. Asko./ Diru asko artu. Diru
asko hartu. (Diru asko eskuratu) (JUA,
1998-08-01)/ Asko daola bear. Asko da-
goela behar. (Asko egon behar duela ho-
rretarako) (JBA, 2004-01-03)/ Beak asko in
tziela. Berak asko egin ziela. (Gauza asko
oparitu ziela) (JBA, 2004-03-21)/ Eze asko
jan bae. Ezer asko jan gabe. (JBA, 2004-
03-21)/ Asko gutxigo ez diela eongo. As-
koz gutxiago ez direla egongo. (JBA, 2004-
03-21) 2. partik. Asko, esaldia indartzeko
partikula./ Eittea asko iñ pixkat. Egitea
asko din pixka bat. (JBA, 2004-08-11)

ASKOTZAAK: iz. Piloa, asko, mordoa./ As-
kotzaak zeuzken. Piloak zeuzkan. (Saga-
rrez betetako sagarrondo baten ale ko-
purua azaltzeko) (JBA, 2004-11-06)

› ASKEA. Harrizko askea. (AA, 2003-07-05)

24 Zelaia esaten zuen Zelaie esan beharrean, izatez nafarra zelako.

› ARTZANBURU. Artzanburu mendiaren gaina, oroi-
garriak eta geodesikoa dituela. (AA, 2003-08-22)
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Ásmau: ad. Asmatu./ Asmau. Asmatu.
(JBA)/ Asmau ezinda. Asmatu ezinda.
(JBA, 2005-03-26)/ Leor izan ezkeo jantzi
ta asmatzen da. Lehor izan ezkero jantzi
eta asmatzen da. (JBA, 2007-11-17)

Ásmo, asmóa: iz. Asmoa./ Asmotako.
Asmoetarako. (JBA, 2005-01-15)

Asnáarreta: (ik. Axnarreta)

Aspáldi: adb. Aspaldi./ Aspaldi. Aspaldi (JBA,
2000-06-17)/ Aspaldiñ. Aspaldian. (JBA,
2000-04-25)/ Aspaldiñ ez. Aspaldian ez.
(JBA, 2000-12-24)/ Aspalditxo. Aspalditxo.
(JBA, 1999-06-05)/ Aspaldiko urteotan. As-
paldiko urteotan. (JBA, 1996-09-07)/ As-
paldi etorri zittunan. Aspaldi etorri zitu-
nan. (JBA, 2004-07-03)/ Aspalditxokoa.
Aspalditxokoa. (JBA, 2007-08-26)

Aspértu: ad. Aspertu./ Oso aspertuta. Oso
aspertuta. (JBA, 2000-04-06)/ Eonen’e as-
pertu. Egonean ere aspertu. (JUA, 2000-09-
09)/ Aspertutakon jarri. Aspertutakoan ja-
rri. (JUA, 2002-09-14)/ Aspertu ein da. As-
pertu egin da. (JBA, 2004-06-12)/ Ez die
iñoiz aspertzen. Ez dira inoiz aspertzen.
(Txakurra eta katuak igurtziak jasotzen)
(JBA, 2005-02-19)

Aspíll, aspílle: iz. Tre. Azpila, masa egite-
ko egurrezko ontzia./ Aspille. Azpila.
(JBA, 2002-10-24)

➤ Grab. Aspille: “Masea eitteko kamela bat,
kamela aundi bat. Ba, o porlanakiñ o eo-
zein gauzakin, bueno, eozeiñ gauzakiñ or-
tako, “o sea”, paeta gauzak eitteko-ta.
Bestela, iriñe ta ebaltzeko ura eromaie
izaten da beste ze bat. Baiño aspille ba
morterok eitteko-ta... Olako gauzak itte-
ko esaten tzakona” (JBA, 2003-02-15)

Astá-sesto, astá-sestoa: iz. Tre. Asta-sas-
kia, astoak zama eramateko egindako sas-

kia./ Asta-sestok. Asta saskiak. (JBA,
2007-02-17)/ Asto-sestok. Asto saskiak.
(JBA, 2002-03-09)/ (aldaera Asto-sesto)

➤ Grab. Asto-sestoa: “Asto-sestok tie ba biz-
karren bi, bi bizkarren, alde banata jar-
tzen tzakon sestoa, ala eindako sesto ba-
tzuk, ala einda sesto batzuk. Geo erdiñ’e
zean matekiñ esarrita die orik, ualakiñ-
o, bizkar paren da bizkar pareti beera
gero, sestook, alaxe indakok, forma ar-
tan eindakok. Ta aik’e balio izaten tzuen
lenau ba, eozein gauza ebaltzeko, arku-
mak igual’e eaman, eozin gauza, ebal-
tzeko, sesto zee aitan. Eozin gauza”. Ez
ziren itxiak: “Ez, irikita oten tzien orik.
Irikita oten tzien orik, da irikik izaten tzien
oik, bai. Nik ez dakit, akaso itxin batzuk’e,
baiño ez, emen irikik ebaltzen tzien.
Kao, arkuma bat sartzeko’re irikie bea zu.
Eta beste gauza asko epintzeko’re, ba...
Arbik ekartzeko’re, irikie bea zu. Bi ses-
tok bete ta geo, gaiñen-o, pixkat epintzen
tzan da. Akaso izango zien itxin ba-
tzuk’e baiño emen ebaltzen tzienak irikik
beintzet” (JBA, 2003-02-15)

Astáar, astáarra: iz. Zool. Astarra, asto ha-
rra./ Astaarra. Astarra. (JUA, 1998-12-12)

➤ Grab. Astaarra: “Astaarra, esaten don be-
zela, asto arra, asto arra”. Agirrezabal ba-
serrian berriz emea izan ohi zuten:
“Emea, emea eoten tzan an, jenealen...
Kao, ba asta arrak ba ies, ies eitteko ze
geiau zeuken. Oiñ emeek’e ibiltzen tzien,
bai. Emen’e Euzkitzakoa-ta ibiltzen tzan.
Emea zan ura baiño iel zeonen, iel zeo-
nen, ba...”. Astoak bere tokia izan ohi zuen
ukuiluan: “Bai, bere askea ta be, beiek eu-
kitzen duen bezela, antxe daukien beze-
la” (JBA, 2004-01-04)

Astakéri, astakérie: iz. Astakeria./ As-
takérin, mandakérin. Astakerian, man-

dakerian. (Lan zakar baten gainean)
(JBA, 1999-08-23)

Astákuma, astákumea: iz. Zool. Asta-
kumea./ Astakumak. Astakumeak. (JBA,
2003-02-01)

Astálarrosa, astálarrosea: iz. Bot. Asta
arrosa, arrosa mota./ Astalarrosea. Asta
arrosa.

� Etnog. Astalarrosea: Lorategietatik kanpoko
mota da, berezkoa eta ugaria omen da.
Hauetakoa baratzean aldatu, eta bertan
bestelako larrosea txertau liteke. Izan ere,
lorategietakoa bezala, hau ere arrosa da,
ezberdiñe baiño. Mota honek pepittak eu-
kitze ttu. (JBA, 2004-06-12)/ Asta arrosa-
ren haziekin, tripako minaren kontrako
edari bat egiten dute batzuek. (JBA, 2005-
08-18)

Astaola: Astaburuaga, Telleriarteko ba-
serria./ Astaola. Astaburuaga. (JUA,
2002-02-23)

Astaola-basoa: Topo. Astaburuaga basoa,
Olabaso aldeko baso sail baten izena./ As-
taola-basoa. Astaburuaga basoa. (JBA,
2001-01-13)

Astaola-saar, astaola-saarra: 1. iz. Bot.

Astaburuaga sagarra, sagar mota./ Asta-
ola-saarra. Astaburuaga sagarra. (JBA,
1998-08-05)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

� Etnog. Astaola sagarra: Sagarrondo mota honi
hala deitzen zaio mentuak baserri hone-
tatik ekarri zituztelako. Horregatik dio izen
hau heurek jarria dela, eta sagarrondoa-
ren izen arrunta zein den ez dakitela. (JBA,
2002-10-26)/ Astaola sagarra sagardotarako
erabiltzen da; gordetzeko ere ona da:
iraun’e asko itten do. (JBA, 2006-09-23)

➤ Grab. Astaola sagarra: “Astaola sagarra da
ba, guk esaten diu saar bati aittek, As-
taolako motill batek, ango motil batek
eman men tzion ba mentuk eta sestrau zon
saar bat eta ari ba oaiñ Astaola saarra
esaten diou. Izen oixe dauke jarrita ta bue-
no, Astaola sagarrakiñ enteintzen gea”.
Nolakoa: “Ba, sagar ale aundik, ola
gorri... Gorri berde, oso itxura ederrekoa
da.  Oiñ jateko ez da aiñ ola... eukita, eu-
kita ganbaran eukita pixkaat zea itten da.
Bestela ez da aiñ gozoa’re. Konpota itte-
ko ta ola. Baiño sagar ale ederra izaten
da ta ola gorri berde barrak dittuna, go-
rri... dittuna”  (JBA, 2002-03-02)› ASTA-SESTOA. Astoa bere saski eta lokarriekin. Lizartzako inauterietako puska-biltzekoa. (AA, 2008-01-26)

› ASTALARROSEA. Astalarrosaren lorea. (AA, 2005-
06-19)
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Astápiku, astápikue: iz./izond. Astapikua,
zakarra./ Astapikue. Astapikua. (Txaku-
rraren zakartasuna adieraziz) (JBA, 2001-
10-27)

Astáputz, astáputze: iz. Bot. Astaputza,
perretxiko mota./ Astaputze. Astaputza.
(JBA, 1999-08-03)

➤ Grab. Astaputze: “Astaputze perretxiku
bat. Lenengo irtetzen do, perretxikue
bezelaxe, ta aziz-aziz-aziz juten da. Le-
nengo txuri-txurie izaten da eta gero, za-
artzea ia, zartzen danen, lertzen da eta or-
dun ba, beltza, auts beltz bat irtetzen tza-
ko. Arixe esaten tzako. Perretxiku klase
bat”. Ez da jatekoa: “Guk artu ostikokin
da botatzen, ikusten gendunen” (JBA,
2003-02-15)

Asté, astéa: iz. Astea./ Aste guziako ala?
Aste guztirako ala? (JBA, 2004-03-27)/ Aste
erdika. Aste erdika. (Lanbide baten gai-
nean) (JBA, 2008-08-21)

Asté-santu, asté-santue: iz. Erl. Aste San-
tua./ Aste Santun. Aste Santuan. (JBA,
2006-08-17)

➤ Grab. Aste Santue: Nolakoak izaten ziren
lehengo Aste Santuak: “U, aste santuk,
debozio aundikok izaten tzien, jope!
Debozio aundikok izaten tzien aste san-
tuk. Aste santue, bueno, emen izaten tzien
osteune ta ostialea, izaten tzien emen.
Gaiñeatikotan ba, geiao ze ingo zuen,
baiño or ekarri zittuen santu pillak ga-
rai baten! Nik ez dakit nun dien oiñ aik”.
Nora ekarri zituzten: “Leazpira. “Pa-
soko” esaten tzitenak. Eta gure aittek’e
ebali zittun. Aittona berriz kandelekiñ
ibiltzen tzan, “paso” oiñ ingurun. Emen
Brinkolako pasoa’re izaten tzan, da
emen Brinkolako aittonak-o ibiltzen
tzien, kandela lodi-lodikiñ prozesion. Os-
teunen da ostialan, da osteunen izaten
tzan emen goi aldea, Bikiña aldea etor-
tzen tzan. Da oin dana etxea inda dao
baiño ortxe zien iru gurutze, iru guru-
tze zien or. Ba zuk, ez takit aittu ziozun
Juani beiñ’e Bikiña, Bikiñako errotea...
Ba antxe, mendiñ zien iru. Oin dana
etxea dau inda, danak kendu zittuen. Ori
zan ostialan, ona gora etortzen tziena.
Da osteunen berriz beeti bueltea eitten
tzien. Goiko anbulatório aldeti, aurrea
jun da geo goiti bera bajatzen tzien an...
Gora itten-da zera, kamiñok’e eitten do,
andi jun bear izaten da, goiko barriora
juteko-ta. Geo andi beera bajatzen tzien

da kalen gora etortzen tzien. Eta jendea
zea inda, “espalda” guzik minduta-ta,
gorrittuta-ta, gelditzen tzan. Alakotxe
“paso” ze ondik zien, karga aundikok.
Nik ez dait zenbait “paso” zien’e. Bue-
no! Pilla bat eosi zittuen, nik ez dait aik
nun izango ittuen oiñ. O noa, noabaitt
bialduta, o prozesiok eitten dien lekua-
o. Baiño asko, “paso” asko zien-da zean,
oiñ etxe berrik inda dare. An zeukien al-
mazena’re. Eliza ondon, oiñ Gariñen ka-
fetérie-ta daen leku artantxe, zuen es-
talpe aundi bat-o, bueno, zea inda, ga-
raje aundi bat ortakotxe in tzuen. An eu-
kitzen tzittuen da oiñ bialduta izango die
noabaitt. Ta olakotxe debozioa. Jo, bue-
no! Bi eun oitan beintzet”. Garai bate-
ko Aste Santuetan zera esaten zen, de-
abrua ere aske ibiltzen zela egun haie-
tan: “Bai, ori sermolárik esaten tzittuen.
Olaxe, pulpitoa joz”. Horrekin zer adie-
razi nahi zuten: “Alaxe bildurre sartu.
Oiñ ez lioke sartuko iñoi alakok esan-
da’re. Baiño bueno, “que cosas”...”. Ser-
moilariak nongoak ziren: “Sermolarik ba
jenealen ona Arantzazuko frailek etor-
tze tzien, bat Agirretxe. Ez takit bizi dan,
Zarautzen zan. Guk aren mezak entzun
dittu, Agirretxe. Ola, “tenbleke” zea’re
bazeuken, ikarea’re, Agirretxe, Eujenio
Agirretxe”. Nongoa zen: “Errezilgoa o
ez dait, alderdi ortakoa, nunbaittekoa,
bai. Eta guk, Juan da biok, aren mezak
entzun genduzten zean... Badao ba,
franziskánok, Zarautzen. Antxe kale er-
diñ, bai. Ura zan bat, eta beste asko gai-
ñea. Baiño ura fuertea zan”. Aste San-
tuan nora etortzen ziren: “Ez, Brinkola’re
bai. Brinkola’re bai. Ba ekartzen tzittuen
mixiok izaten tzien, mixíok, ze ontan, ga-
rizuma ortan. Ta lenxeo o geroxeo-o. Da
kartzen tzittuen ba, izaten tzien asteiz-
kena, osteune, ostialea, zapatue ta jaien
bukatzen tzien. Ta azkenen ba konfesiok
iñ, eta jaune artzekiñ, bukatzen tzien

jaien. Bueno, zapatun-o, aurreti konfe-
sau bear. Etzan oin bezelako “confesion
comunitariaik” izaten. Banaka konfesau
bear. Geo penitentzik, zegun ze pekatu
dauzken”. Penitentzia nolakoa zen: “Ba
errosario bat errezau bear, o bi meza en-
tzun bear. Bueno, bestela’re entzun
bear izaten tzan mezea, zeatio bestela pe-
katu izaten tzan. Enda olako zeak”
(JBA, 2005-01-15)

Astearte, asteartea: iz. Asteartea./ As-
tearten. Asteartean. (JBA, 2000-11-04)

Astéburu, astéburue: iz. Asteburua./ As-
teburun. Asteburuan. (JBA, 1999-08-08)

Asteizken, asteizkena: iz. Asteazkena./
Asteizkenen. Asteazkenean. (JBA, 1999-
05-21)

Asteun, asteune: iz. Asteguna./ Asteunen.
Astegunean. (JUA, 1999-04-24)/ Asteune-
tan. Astegunetan. (JBA, 2000-11-18)

Astí, astíe: iz. Astia./ Ainbeste asti. Hain-
beste asti. (JUA, 2003-08-09)/ Astiik ez. As-
tirik ez. (JUA, 2002-09-14)/ Astie itten za-
tanen. Astia egiten zaidanean. (JBA, 2005-
08-19)

Astíndu: ad. Astindu./ Astindu. Astindu.
(Txakurrak busti eta gero, bere gorputza
alde batera eta bestera astintzen duela
adieraziz) (JBA, 2000-08-29)/ Ude astintzen.
Ura astintzen. (Txakur bustiak ura nola
kentzen duen adieraziz) (JBA, 2004-12-11)/
Astindu olioa. (Patata erreei olioa ken-
tzeko) (JBA, 2005-08-12)/ Ástiñ-ástiñ in. As-
tin-astin egin. (Txorizoak astindu olioa
kentzeko) (JBA, 2009-01-21)/ (ik. Astiñ in)

Ástiñ in: (ik. Astindu)

Astíro: 1 adb. Astiro, poliki./ Poliki-poliki,
astiro-astiro. Poliki-poliki, astiro-astiro.
(JBA, 2002-08-25)/ 2 adb. Astiro, astiaz, be-
har den denboraz./ Astiro naunen beittu-

› ASTAOLA-SAARRA. Etxeauzbaztarre saileko Astaola sagarrondo ederra. (AA, 2008-05-17)

› ASTAPUTZE. Astaputza lehertuta. Arriurdin aldean
ateratako argazkia. (AA, 2006-09-29)
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ko diot mapei. Astiro nagoenean begira-
tuko diot mapari. (JBA, 2008-08-21)

Astó, astóa: 1. iz. Zool. Astoa./ Asto batzuk,
talentuzkoak, tirea ona dutela dio JUA-
k. Hau da, tira egin behar duten laneta-
rako egokiak omen direla. Arbi jasotze-
ko ere balio dezaketela dio. (JUA, 1998-12-
12)/ Aston artuta. Astoan hartuta. (JBA,
1999-06-19)/ (�)  (ik. Arre)/ 2. iz. Tre. Astoa.
Elkar lotutako bi hanka paredun egurrezko
tresna; egurrak zerraz ebakitzean euska-
rri lanak egiten ditu./ Astoa. Astoa. (Jo-
xemari UB, 1998-03-20)

� Etnog. Astoak Agirrezabalen: JUA-k ez du as-
torik ezagutu Olazar bertan. Toki alda-
patsuetan komenigarriagoak dira; gauzak
beetik gora jaso bear duen lekutan, ale-
gia. Agirrezabal bezalakoetan ezagutu
ditu. Kargak ekartzeko balio omen du: ba-
razkiak, ganau janetako-ta... horrelako-
ak. Olazarren halako gauzak egiteko ka-
rretila batez moldatu ohi zirela dio.25 (JUA,
1999-05-29)/ Astoa txikitatik hazi behar da
lanetarako, bestela gero ezin izaten da.
(Benito BA, 1999-08-19)/ Agirrezabal ba-
serriko atariko hormetan astoak lotzeko

halako egitura batzuk baziren. (JBA,
2000-08-07)/ Baserri batzutan astoa izaten
zen. Mando eta behorrik ez zen baserri-
ko lanetarako. Inguruko zama behor ba-
karrenetakoa Argindegi artzainarena zen.
Mandoak mandazainek erabiltzen zituz-
ten./ Asto haragiak ez zen jaten, sekula ez,
ezta astakumak’e./ Agirrezabal base-
rrian astoak izan ziren, denpora asko ez
arte, harik eta traktorea ekarri arte. (JBA,
2003-02-01)

� Etnog. Hazi, hezi: Etxerako astoak bi erata-
ra lortzen ziren, etxeko astakumeak ha-
ziz, edo kanpoan erosita. Kanpoan eros-
ten zen astoa, pixka bat koskortua ego-
ten zen. Astoa hezi egin behar zen, zama
eramatera ohitu: gaztetati oittu bear.
Hasieran zama txikia jartzen zitzaion eta
aldiko pixkat gehiago. Agirrezabal base-
rrian astoa ukuiluan beste abereetatik be-
reizia egoten zen, astotegie izeneko le-
kuan. Baserrian aldiko asto bat izaten zen.
Astoen izaerak ere era guztietakoak iza-
ten ziren: ostikalarik beintzet izaten
tzien... besta batzuk txintxok berriz. As-
toen lanen artean, labore zakuak errote-
tara eramatea ere izaten zen. (JBA, 2003-
02-01)

� Etnog. Astoa garbitzeko: JUA-k astoak pi-
nudiak garbitzeko balio handikoak dire-
la dio, behorrak baino gehiago: Astok gar-
bitzen do piñurie. (JUA, 1998-12-12)/ As-
toak zelaiak garbitzeko balio du: larreen
itten men do astok. (JBA, 1999-08-19)

➤ Grab. Astoan elizara: Erramu egunetan ba-
tzuk elizara astoz joan ohi ziren: “Emen
bertako elizata-ta. Gure aittek etzian
nai izaten astoik euki”. Zergatik? “Etzian
astozalea, astozalea etzian. Nai izaten
tzian zaldi bat-eo, naiao izaten tzian. As-
toik ez, astoik etzian nai izaten. Guk as-
toik ez genduan sekula euki. Ni astoza-
lea nitzean”. Eta batzuk elizara astoz jo-
aten ziren: “Bai, eun artan. Astoa zeu-
kienak eta aston ingurun ibiltzen zienak,
erramilletekiñ-da. (...). Aurten’e jendea
ugari. Ez takit emen zeiñ juten tzan
erramukiñ. (...) aurten (...) Damaxo. Eta
erramillete bat ederragoa inda men
tzeukien, adar batekiñ inda. Enda ia za-
arra ori, ilusio guzikiñ eta uatxe ekarri
bear mezata. Enda aaztu zakok, aaztu.

Pena men tzian, erramilletea bere ada-
rrakin aaztea da ia beera aillau zian-da,
goora juteko ia’re zaarra. Ta gue zeak,
(...) eman men tzaoan adartxo bat eskun
eman da “eaman zuk au” (...) eman men
tzaoan. Gustoa jun men tzian beera, ein
tzola, kunpliu zola-ta. Gero etxea eman
men tzian andrei erakustea, zea ori,
adartxo ori. Ikustekoa izaten tzian. Sekula
juten etzianak’e juten zittuan ordun,
asko” (JUA, 2002-04-20)

➤ Grab. Astoa: Astoaren jana: “Astok onda-
rrak jaten tzittun, ondarrak. Bueno, be-
darra-ta, olaxe, ogi koskorre matzuk-eta,
ola. Aendako etzan pensu aundik’e iza-
ten”. Artorik-eta?: “Bueno, emango zikon
igual “aundante” zeonen, baiño, oin
bezela ez beintzet. Oiñ Anjelek esaten do
kendu in bearko ola asto ori. Oiñ urtebete
eosi zon Santa Lutzitan, da ónen oittu bai,
eta kanpoa eaman, da gaiñea lotuta
epini bear, bestela eunduko okerrak ei-
tte men die. Zuittu, gauzak zuittu ta ola.

› ASTINDU. Txakurra errekan ura astitzen. (AA, 2005-05-14)

› ASTOA. Atagoitti baserri inguruko astoak. (AA,
2005-12-24)

› ASTOA. Astoa eta astakumea, Ormaiztegiko azo-
kan. (AA, 2006-10-08)

25 Neuk ezagutu dut JBA-k belar moztu berria nola eramaten zuen sorbalda gainean, zare batetan.

› ASTOA. Astoa, Mutiloan. (AA, 2006-12-23)
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ASTOZALE

Eta lengon’e etxen zeukien, antxe irrin-
tzaka an tzeon. Ondo oittu bai, gauza ona-
kin da zean, da bate balio ez. Aor! Ta ken-
du in bear, gaiñea ostikarak ematen’e
igual, da arrotu, bakizu zer... Lenau ez
zuen olako zeaik eukitzen baiño, lenau on-
darre matzuk-o, nik esan’e eitten diot, “nik
ikuste or zean, baztarretan-da, astok, Za-
rautza gijotzenen-da, ola asto mordotxok.
Aik ez due eukitzen olako zeaik, antxe
saiatzen-da, bai. Baiño ori, ondogiñ zea
inda, lenengoti pensue’re emango zien da
zean-da, geo kanpon batez, okerrak eiñ-
da”. Astoa non egoten zen lanik ez zue-
nean: “Ez, kanpon bai, kanpon eukitzen
tzuen, bai. Ta itxazpin jenealen. Eta an
etzan eoten, ardik dana moztuta-ta, an-
txe. Etxeazpin jenealen, astoa. Antxe, itxi-
tako tokiñ, baiño antxe bedar motxen
izanda’re, antxe. Geo, lana’re asko erai-
tten tzikon ordun, érrota-ta, zeakiñ’e
bai, erremintea ebaltzen’e bai, alperra-
o zean ebaltzen’e baita, egur karreon’e
bai ta eozin gauzatan. Bai. Sis karreon’e
bai, zeak, sestók jarrita. Ta egurre, egu-
rre kartzen’e, kartolak-o izaten tzien. Ta
aik ipinita egurre kartzen’e bai-ta. Gero
errotaa beaje asko-ta... Oitako lan asko
eraitten tzikon astoi. Ta oin lanik’e batez
gaiñea, lanik’e batez gaiñea”. Agirreza-
balen egiten ziren lanak: “Arrezalen...
Arrezalen’e alperren da ola ibiltzen tzan.
Da arán’e bai, arán’e ibili izan zuen, pun-
tako... Puntako ez tait, bestela. Arán-da,
alperren-da, olako lanetan”. Astoa hezi
egin behar izaten zen: “Bai, ezi. Eta ezi
itten tzan ba lana erainda. Onek’e, iaz eosi
zon asto politte, asto txikie, ta lanik’e ba-
tez-da, jana berriz beorrek nai don aime-
ta, ikusi ze pasau zakon. Bai, bai, ezi, ezi
in bear men do astoa. Lana inda, lana
erainda” (JBA, 2004-12-03)

Astó-sesto, astó-sestoa: (ik. Asta-sesto)

Astóki, astókie: iz. Astokia, asto haragia./
Astokie. Astokia (JUA, 2002-03-09)

Astólan, astólana: iz. Astolana, lan oso go-
gorra./ Olako astolanik. Horrelako asto-
lanik. (Oso neketsua den lan baten gainean)
(JBA, 2004-05-22)

Astótegi, astótegie: iz. Astotegia, astoak
ukuiluan duen toki bereizia./ Astotegie. As-
totegia. (JBA, 2003-02-01)

Astózai, astózaie: iz. Astazaina. Zama era-
maten zuten astoak gidatzeaz arduratzen
zen pertsona./ Astozaie.Astozaina. (ik. Ikaz-
kiñ) (JUA, 1999-01-23)/ Brinkolan ibiltzen
zen astozai bat madarikazioak eta antze-
rakoak esaten aritzen zen, mekaguen San
Pedro eta halakoak. Pedro Monttei oso ka-
tolikoa omen zen eta zeharbideak-eta
hartzen omen zituen astazain harekin ez
topo egiteko. (JUA, 2002-04-13)/ (�)

➤ Grab. Asto kontuak: Biraoka aritzen zen as-
tazain nafar bat du gogoan. “Ura zean
zian... or’e astozaiek geiao’re ibili zittuan.
Ori naparra ero ola zian  gizon potolo...
Asto zar orik aurretik Oñatira ero mendira
zijozela... Maldezioka beti juten tzian ori,
astozai ori. Da ematen zaean makillekin-
da. Bear zon fuertena, astoik aundiena ta
gorrena pentsue’re asko ematen men tza-
ean, bea gorakon gaiñen juteko. Bai, da
napar orik bullosok zittuan... Urrengon
kantun igual jute ittuan”. Asto taldea iza-

ten zuen astazain bakoitzak: “Ez, oik ba-
koitzek bere astokiñ. Oik zortzi o beatzi asto
ero ola. Da ikatza ikatz zakuuk biña zaku
ekartzen zatuen, alde banatan. Ta mandok
lau, mando lau. Ta ariñe eon ezkeo, man-
doi bost’e botatzen zaean. Ariñe bear,
igualdi onakin-da, ondo zakura sartuta.
Astoi’re, asto goorrenai’re iru botatzen
zaen, iru  zaku, arin samarrak. Diferen-

tzi aundie zien o astune izan eo bustitakoa,
eo euzkitan denpora luzen ariñagoa izan.
Oi danak ortxe Ikaztuiñ ortxe boatzen zaen
ikatzak, aurreti Aizkorrondoti ekarrita”
(JUA, 2002-04-13)

Astózale, astózalea: iz. Astozalea, asto-
ekiko zaletasuna duena./ Astozalea. As-
tozalea. (JUA, 2002-04-20)

› ASTOA. Astoa eta astakumea, Segurako Erdi Aroko azokan. (AA, 2006-07-16)

› ASTOA. Astoa, Arantzazun. (AA, 2007-09-02)
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Astún, astúne: 1. izond. Astuna, pisu han-
dikoa./ 2. izond. Astuna, irudizko adieran./
Astune. Astuna. (Janari baten astuntasunaz)
(JBA, 1999-08-08)/ Neuken ikaragarrizko
buru astune. Neukan ikaragarrizko buru
astuna. (Jon AU-k entzuna: JBA, 2002-02-21)/
Goizen oso astun neon. Goiz ean oso as-
tun nengoen. (JBA, 2004-09-18)

Astúntasun, astúntasune: iz. Astunta-
suna./ Astuntasune. Astuntasuna. (Gaitz ba-
tek eragindako astuntasunaren gainean)
(JBA, 1999-10-09)

Asún, asúne: iz. Bot. Asuna, landare mota./
Asune. Asuna. (Ganaduak, asun zaharrak
jaterik ez omen du nahi izaten) (JBA,
1999-08-09)/ Asun punttak. Asun puntak.
(Gazta egiterakoan, iragaz ontzian asun be-
rri samarraren puntak jartzen ziren) (JBA,
1999-07-10)/ Asun aik. Asun haiek. (JBA,
2005-05-07)

Asún-falso, asún-falsoa: iz. Bot. Asun fal-
tsua, landare mota./ Asun-falsoa. Asun fal-
tsua. (JBA, 2004-05-15)

Asún-ori, asún-orie: iz. Bot. Asun horia,
landare mota./ Asun-orie. Asun horia.
(JBA, 2005-05-29)

Asún-zuri, asún-zurie: iz. Bot. Asun zu-
ria, landare mota./ Asun-zurie. Asun zu-
ria. (JBA, 2005-05-29)

Atágoitti: Atagoiti, Gabiriako baserria.
Bertako artzainaren ezizena ere hala da./
Atagoitti. Atagoiti. (JUA, 1999-11-28)

Atáju, atájue: iz. Bidezidorra./ Atajutati. Bi-
dezidorretatik. (Oñatira nola joaten ziren)
(JUA, 2002-04-12)/ (sinonimoa Bidetxor)

Atáka, atákea: iz. Tre. Ataka, ate txikia./
Ukuiluan dagoen ganaduari, eman beha-
rreko jana sartzeko leihatila erakoa. Leiha-
tila hau egur oholez egina dago eta erdian
helduleku bat du, ataka mugitzeko. Ataka
goitik eta behetik, bi egur zatiz enkajatua
dago eta bertan mugitzen da./ Atakea. Ata-
ka. (JBA, 1998-09-26)/ Ataka. Ataka. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2002-12-01)/ Atákea.
Ataka. (Ogia egiteko labeen atetxoari ere
hala esaten zaio) (JBA, 2004-02-01)/ Itxita
zeuken atakea. Itxita zeukan ataka. (Aze-
riak bere zulotik alde egiteko bideak itxi
nahian jarritako atetxoa) (JBA, 2004-05-29)/
An atakan. Han atakan. (Saloitako azeri zu-
loan jarritako atakaz) (JBA, 2007-02-17)/ (si-
nonimoa Bentana, bigarren adiera)

Atári, atárie: iz. Ataria, Olazar baserriko ata-
la./ Atarira. Atarira. (JUA, 1999-05-22)/ Uku-
llu atari alden. Ukuilu atari aldean. (Ola-
zar baserrian bi atari dira: bata ukullu ata-
rie deitua eta bestea andiko atarie) (JBA,
1999-08-18)/ Atariti irten. Ataritik irten.
(JUA, 2004-04-10)

Ataun: Topo. Ataun, Gipuzkoako herria./
Ataun. Ataun. (JUA, 2001-11-10)

� Etnog. Esaera: Hara zer dioen JUA-k ataun-

darren gainean: Eunez ikusi ta gauez ea-
man. (JUA, 2001-11-10)

Ataundar, ataundarra: iz./adj. Ataun-
darra, Ataun herrikoa./ Ataundarra.
Ataundarra. (JUA, 2003-06-28)

Até, atéa: iz. Atea./ Ate guzitan beak jartzen
men dittu. Ate guztietan berak jartzen
omen ditu. (Gurutzeak jartzeko ohitura
duen pertsona baten gainean) (JBA, 2003-
07-12)/ An’e atzeko ateti sartuko die. Han

› ASUNE. Asun saila. (AA, 2008-10-12)

› ATAGOITTI. Gabiriako Atagoitti baserria, Legazpiko mugatik gertu. (AA, 2005-12-24)

› ATAUN. San Gregorio auzoa. (AA, 2007-04-04)
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ere atzeko atetik sartuko dira. (JUA, 2001-
12-31)/ Ateek. Ateak. (JBA, 1999-07-26)/
Gauen ate-zuloa zea itteko. Gauean ate
zuloa zera egiteko. (JBA, 2005-01-23)

Até aundie: Ate handia, Olazargo atari
bateko atea./ Ate aundie. Ate handia.
(Atariko atearen gainean esana) (JUA,
1999-11-28)

Atéa: ad. Atera./ Atea. Atera. (JBA, 1998-07-
10)/ (ik. Eta, aditza)

Aténtzioa éman: ad. Atentzioa eman, arre-
ta piztu./ Atentzioa emateko moukok.
Atentzioa emateko modukoak. (JUA,
1999-11-28)

Atéri: adb. Ateri./ Ateri daun bittarten. Ateri
dagoen bitartean. (JBA, 1999-06-19)/ Aterie.
Ateria. (JBA, 1999-12-30)/ Ateri daok. Ate-
ri zagok. (Jon AU-k entzuna: JUA, 2002-02-21)

Atérpe, atérpea: iz. Aterpea./ Aterpera.
Aterpera. (JUA, 1999-07-10)/ Aterpeik
aterpe. Aterperik aterpe. (Euria ari zue-
lako) (JBA, 2007-04-08)

Atértu: ad. Atertu./ Gero atertzen bado. Gero
atertzen badu. (JBA, 1998-09-12)

Atrábesau: ad. Zeharkatu./ Atrabesau zuen.
Zeharkatu zuten. (JBA, 2008-03-13)

Átsalde, átsaldea: iz. Arratsaldea./ Atsal-
dea. Arratsaldea. (JBA, 1998-02-12)

Atsó, atsóa: iz. Atsoa./ Atso. Atso. (JUA,
1999-02-06)

Áttal, attála: izond. Atala, zabala, oineta-
koekin erabili ohi da hitz hau./ Attalak die.
Atalak dira. (Irekiak adierazteko. Oine-
tako batzuk, abarkak esaterako, irekiak
izan daitezke, oinaren zati bat estali
gabe utziz. Badira, bestetik, oina asko es-
taltzen duten abarkak ere) (JBA, 2006-10-
29)/ Oiñetako attalak. Oinetako atalak.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2008-05-31)

Attaun: Attaun, Ataungo ikazkin baten ezi-
zena./ Attaun. Attaun. (JUA, 2002-01-19)

Atún, atúne: iz. Zool. Hegaluzea, arrain
mota./ Atunek. Hegaluzeak. (JBA, 2002-
01-20)

Atxúr, atxúrre: iz. Tre. Aitzurra, nekazal
tresna./ Atxurre. Aitzurra. (JBA, 2003-07-
13)/ (�)

Atxúrtu: ad. Aitzurtu./ Atxurtu. Aitzurtu.
(JBA, 2004-03-21)

Atz, átza: iz. Hatza, gaixotasun mota./
Atza. Hatza. (JBA, 2002-04-12)/ (�) (ik.
Arriantxo)

Atz in: ad. Hatz egin, hazka egin./ Atzik ez
eitteko jarriko zon ola. Hatzik ez egite-
ko jarriko zuen horrela. (Hazka egitea
adieraziz) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2008-03-01)/ Atzik ez eitteko jarriko zuen
an ola. Hatzik ez egiteko jarriko zuten han
horrela. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2008-
05-01)

Atzámar, atzámarra: (ik. Atzapar)

Atzápar, atzáparra: iz. Zool. Atzaparra./
Atzaparrak. Atzaparrak. (Katuaren atza-
parren gainean esana) (JUA, 1999-11-21)/
(aldaera Atzamar)

ATZAMARKA IN: ad. Atzaparkada egin./
Orrek atzamarka itten do. Horrek atza-
parkada egiten du. (Katuaren gainean)
(JBA, 2004-04-10)

ATZAPARRA IN: ad. Atzaparra egin, atza-
parkada egin./ Arek atzaparra ingo ik.
Hark atzaparra egingo dik. (Katuak
atzapartu egingo diola esanez) (JUA,
2004-06-26)

Atzáparka, atzáparkarea: (ik. Atza-
parkada)

Atzáparkada, atzáparkadea: iz.

Atzaparkada./ Atzaparka earrak. Atza-
parkada ederrak. (Katuaren atzaparka-

den gainean) (JUA, 1999-12-18)/ Atza-
parkada. Atzaparkada. (Katuaren atza-
parkaden gainean) (JBA, 1999-12-11)/
Atzaparkarea. Atzaparkada. (Katuak)
(JUA, 2000-12-23)/ Atzaparka bat. Atza-
parkada bat. (Katuak) (JBA, 2002-11-09)/
Atzaparkarea. Atzaparkada. (JBA, 2006-
01-14)/ (aldaerak Atzaparka; Atzaparkara)
(sinonimoa Zarpazo)

ATZAPARKA IN: ad. Atzaparkada egin./
Atzaparka ingo balik! Atzaparka egingo
balik! (Katuak) (JUA, 2004-07-10)/ Lur ar-
ten olaxe atzaparka. Lur artean horrela-
xe atzaparka. (Txakurra sator bila) (JBA,
2006-06-09)

Atzáparkara, atzáparkarea: (ik.
Atzaparkada)

Atzápartu: ad. Atzapartu./ Atzapartzen.
Atzapartzen. (JBA, 1999-11-28)/ Dana
atzapartuta daulako. Dena hatzapartuta
dagoelako. (Katuak) (JBA, 2006-05-27)

Átze, átzea: iz. Atzea./ Atzeaka. Atzeraka.
(JUA, 2000-01-04)

ATZEA BEIRA EON: ad. Atzera begira, kon-
turatu gabe egotea./ Ez dek eongo atzea
beira. Ez duk egongo atzera begira.
(JUA, 2004-01-03)

ATZEA BOTA: ad. Atzera bota, baztertu./ Atzea
bota bearrekok. Atzera bota beharreko-
ak. (JUA, 1998-10-31)

ATZEA EMAN: ad. Nazka eragin./ Atzea
emate izu, ala?Atzera ematen dizu, ala?
(Karramarro prestatu batzuen gainean.
Itxura denez, Brinkola aldean karrama-
rro ohitura handirik ez da izan) (JBA, 2005-
08-06)

ATZEA EON: ad. Atzera egon, gauza batean
ez esku hartzea adieraziz./ Ez da atzea eo-
teko. Ez da atzera egoteko. (JBA, 2000-06-
10)/ Ez dao atzea geatzeko Brinkola. Ez

› ATZAPARRA. Katua sagua hatzaparrez erasotzen. (AA, 2005-03-27)

› ATE AUNDIE. Olazar baserriko Ate Aundie. Etxea-
ren bestaldean antzerako beste ate bat da. (AA,
2008-03-15)
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dago atzera geratzeko Brinkola. (JUA,
2001-08-25)

ATZEA ERAIÑ: ad. Atzera eragin, higuina sor-
tu./ Sugek atzea eraitten do. Sugeak
atzera eragiten du. (JUA, 2000-08-27)

ATZEA IN: ad. Atzera egin, hasierako ideia
baztertu./ Atzea bezela zea inda zeon.
Atzera bezala zera eginda zegoen. (JBA,
2006-01-14)

Átzea: adb. Atzera, berriro./ Atzea etortzen
da. Atzera etortzen da. (JBA, 1998-10-31)/
Iru ikusi nittun, baiño izan zeiken bat
atzea bueltan. Hiru ikusi nituen, baina
izan zitekeen bat atzera bueltan. (JBA,
2007-11-17)

Atzéatu: 1. ad. Atzeratu, geroagorako suer-
tatu./  Atzeatu. Atzeratu. (Jesusa BA, 1999-
02-10)/ Aurten sagarrak illabete atzeago.
Aurten sagarrak hilabete atzerago. (Uda-
ko giroaren eraginez) (JUA, 2002-10-05) 2.
ad. Atzeratu, atzera egin, gai edo kontu ba-
tean indarra galdu./ Atzeatu Leazpiko
errie. Atzeratu Legazpiko herria. (JUA,
2003-06-07)/ 3. ad. Atzeratu, atzera pausoa
egin./ Manokada bat emango balio atze-
atuko luke. Manokada bat emango balio
atzeratuko luke. (Katuak txakurra) (JBA,
2003-02-15)

Atzéatu, atzéatue: iz./izond. Atzeratua, buru
gaitasun gutxiagokoa./ Atzeatu xamarra.
Atzeratu samarra. (JBA, 2002-07-26)

Atzénengo, atzénengoa: izlag. Azke-
nekoa./ Igual atzenengo bat zea izango
en. Igual azkeneko bat zera izango den.
(JBA, 2006-10-21)

Átzo: adb. Atzo./ Atzo ipiñita dauzket. Atzo
ipinita dauzkat. (Jaki baten gainean)
(JBA, 2003-03-21)/ Atzoako. Atzorako.
(JBA, 2000-05-06)/ Atzó’re. Atzo ere. (JBA,
2004-05-22) 

Au: 1. izord. Hau./ Au aberatsa ek. Hau aberatsa
duk. (Sagartxoz jositako sagarrondo baten
gainean) (JUA, 2004-06-26)/ Ona itteko.
Hona egiteko. (Hona etortzeko) (JBA,
2007-12-15)/ 2. erak. Hau./ Guk otsek, ma-
dari otsek. Guk hauexek, madari hauexek.
(JBA, 2006-08-19)

Audo: (ik. Aguro)

Auka, aukea: (ik. Aoka)

Aukéra, aukérea: iz. Aukera./ Nik euki ez
dauket aukera aundik. Nik eduki ez dau-
kat aukera handirik. (JBA, 1999-12-30)/

Aukérea badao. Aukera badago. (JBA, 2005-
03-26)/ Aukérea euki ezkeo. Aukera eduki
ezkero. (JBA, 2007-12-02)/ (sinonimoa Oka-
sio)

Aukérau: ad. Aukeratu./ Aukerau ttuela.
Aukeratu dituztela. (JBA, 2000-07-22)/ (si-
nonimoa Eskojittu)

Aúlde: Agirreburualde, Brinkolako baserria./
Aulde. Agirreburualde. (JBA)

Aúldu: ad. Ahuldu./ Auldu. Ahuldu. (Sagar-
doa edateak geroko lanetarako ahuldu egi-
ten du) (JBA, 2007-07-28)

Aulkí, aulkíe: iz. Tre. Aulkia./ Aulkie. Aul-
kia. (JBA, 2004-08-23)

Auméntau: ad. Ugaritu./ Aumentau. Ugari-
tu. (JBA, 2004-12-03)/ (sinonimoa Ugarittu)

Aundí, aundíe: izond. Handia./ Aundie. Han-
dia. (JUA, 1999-11-29)/ Lan andie. Lan han-
dia. (JUA, 1999-08-03)/ Ainpide andigikoa.
Aginpide handiegikoa. (JUA, 2003-06-
07)/ Aundianok... Aundiantxoenak. Han-
dienok... Handientxoenak. (JUA, 1998-
07-10)/ Egur aundienak. Egur handienak.
(JBA, 1998-07-07)/ Ama ia aundigo! Ama
ia handiago! (JUA, 1998-08-11)/ JBA-k aun-
die bezala ondie erabiltzen du: Ebai oik
ondo, zeatio onditzen die... Ebaki horiek
ondo, zergatik handitzen dira... (JBA,
2002-04-20)/ Sail oondie. Sail handia.
(JBA, 2002-11-09)/ Adar ondikin. Adar
handiekin. (Ardi batzuk deskribatzen)
(JBA, 2003-04-26)/ Beroik ondianen. Be-
rorik handienean. (JBA, 2003-08-09)/ Da-
nak aundinai. Denak handienari. (JUA,
1998-10-31)/ Aundina. Handiena. (JUA,
1999-06-26)/ Andigie. Handiegia. (JBA,
2004-02-28)/ Otz ondik ez dao ba. Hotz
handirik ez dago ba. (JBA, 2004-05-01)/
Aurtengo aundienetakoa bai. Aurtengo
handienetakoa bai. (JUA, 2004-06-26)/ On-
digoa. Handiagoa. (JBA, 2003-03-21)/ Mu-
till ondi ori. Mutil handi hori. (JBA, 2004-
11-14)/ Ondienetako bat. Handienetako bat.
(JBA, 2006-09-23)/ (aldaerak Andi; Ondi)

AUNDIE IN: ad. Handia egin, hazi./ Mutiko ori
ia aundie inda. Mutiko hori ia handia egin-
da. (JUA, 1998-02-12)/ Berriz’e aundie
ingo zea ola jan ezkeo. Berriz ere handia
egingo zara horrela jan ezkero. (JUA,
2004-05-08)/ (sinonimoa Aundittu)

AUNDIE IZAN: ad. Handia izan, esapide be-
zala erabiliz harridura edo ezustea adie-
razteko./ Aundie da ola azaltzea. Handia
da horrela azaltzea. (JBA, 2001-02-03)/
Aundie da ba. Handia da ba. (Harridura
adieraziz) (JBA, 2004-09-04)

Aundínai, aundínaie: iz. Handinahia./
Aundinaie. Handinahia. (JBA, 2000-08-08)

Aundíttu: ad. Handitu./ Aundittu. Handitu.
(JBA, 1999-08-23)/ Aundittu. Handitu. (Ka-
tua handitu) (JBA, 2003-01-18)/ (sinonimoa
Aundi sarrera, Aundie in atala)

Aundíxki, aundíxkie: iz./izond. Handizkia./
Jende aundixki. Jende handizki. (?) (Ez da-
kit hitz hau ongi jaso dudan) (JBA, 2003-
09-06)

Auntz, auntze: iz. Zool. Ahuntza./ Hainbeste
urte ez dela ere izan zuten auntze Ola-
zarren. Laharrak jateko ekarri zuten,
baina okerra besteik itten ez. Gainera, ha-

rrak oso usain txarra duela dio. (JBA, 1998-
08-06)/ Ahuntzaren jakiez mintzo da
JUA: auntzek piñue jaten do. Ahuntzari
pinu txikien puntak jatea gustatzen zaio,
baina pinuen azala ere jan dezake. Bes-
talde, toki itxietan egotea ez dute nahi iza-
ten, horregatik dio JUA-k ezezko keinua
eginez: auntzek itxiñ, e! (JUA, 1998-11-07)/
Ahuntzak gainera bere lanak ditu: Aun-
tzek zee aundie bear do. (JBA, 1998-11-07)/
Ahuntzek Antxardiko laizioa ere jan
omen zuten. (JUA, 1998-11-07)/ Ahuntzak
nahiago du laharra jan belarra baino. (JUA,
1998-11-07)

➤ Grab. Ahuntza: Ahuntzak Agirrezabalen:
“Ez. Ezta sekula’re. Sekula’re ez. Ez, ni
neon garaien ba, amalau urte-o... ardik.
Geo kendu in tzittuen. Geo kendu zittuen,
garai bat iza zuen kenduta euki zittuena.
Ta gero atzea jarri zittuen, Anjelek-o, gus-
tatzen tzinkola-ta jarri zittuen. Baiño ez,
auntzik ez, e! Ardik, ardi batzuk”. Ahun-
tzak Olazarren: “Ezta. Amen’e ez. Geo ja-
rri genduzten ba terrenok garbitzeatio, o
zea itteatio. Baiño gaizto utsek zien... Ze-
laien etzuen nai izaten oik larra ta nai iza-
ten due-ta... Geo ito’re in tzikun, bi-o, be-
rriz. Da nei gogo guzik jun tzitan bein-
tzet zea itteko”. Eta Brinkolan: “Amen bai,
emen euki zittuen Turbinan-da... Turbi-
nan da zean’e bai, Alejandrok eta oik’e
bai. Ok peintzet bai, Alejandrok-eta,
beintzet bai. Oik segido eukitzen tzi-
ttuen. Oik ondio kendu berrik ttue, zean,
Alejandron famili orrek beintzet. Orik se-
gido eukitzen tzittuen”. Haragitarako
izan ohi ziren ahuntzak: “Bai. Antxuman
bat etxen jan-da, bueno bat o bi bakarrik
eukitzen tzittuen, auntzek. Gero Joxek as-
palditi dauzke or goien, ia aspalditxoti
dauzke, baiño leenao ez. Lanen ibili zan
garaien-da ez. Gerogo jarritako-o, bai.
Amen Barrendiolan’e, oik’e ez dakit le-
nao zuen bate. Ta amen beste iñok’e. Eka-
rri genduzten orreatio, zeozer garbitze-
atio baiño etzuen, etzien zelaietan-da asko
asentatzen. Larra-ta nai izaten due
geiao” (JBA, 2002-03-21)

Auntz, auntze: iz. Bot. Ahuntza, gaztaina
mota./ Auntze.Ahuntza. (JBA, 2001-12-29)/
(ik. Gaztaiña)

Aúntzola: Auntzola, Oñatiko baserria./
Auntzola. Auntzola. (JUA)/ (�)

� Etnog. Auntzolan morroi: Luziano Ugalde,
JUA-ren aita, bertan egon zen morroi. Le-
hen urteko soldata 12 duro izan ziren, bi-
garrenekoa berriz, 13 duro./ Bere nagu-

› AUNTZE. Ahuntzak Olazar baserrian. (AA, 2008-10-31)

› AULKIE. Elizako aulkiak Brinkolako elizan. (AA,
2005-03-27)
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siak esan omen zion Olazarren izan zela,
beste urtebeterako morrontza luzatzeko
eta Luxianok esan omen zion; ezta pen-
tsatu ere! Prestatua omen zeukan maki-
la etxera etortzeko-eta! (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JUA, 1999-11-21)/ Baserri ho-
netan, kriadea ta morroia ziren. (JUA,
1999-12-25)/ Baserri hau gain batean ko-
katua dago, goien egiin. Beherago bazen
beste baserri bat, gaurko errepidetik be-
gira ez da ainbesteaiño ikusten. Baserri
honen izenaz gogoratzen ez bada ere, zera
dio soroetan ateratako gurdikada bat
gari saldu egiten zutela eta artoa erosi eta
diru diferentzia etxeratu egiten zutela.
(JUA, 1999-12-25)/ Auntzolako nagusiak
zera abesten zion Luzianori, bertan mo-
rroi izan zenean: Martin, Jose, Pedro Goi-
koa, ateratzeko errota zakua. Abesti hau
Luzianok ikasi eta bere seme-alabei era-
kutsi zien. Luziano Ugaldek Auntzolan
izan zuen nagusiak ez omen zuen edaten
eta hortaz, edan gabe izaten zen kantari.
Aúntzolako nausik. (JUA, 2001-04-07)

Aupa: interj. Aupa./ Aupa.Aupa. (Eserita da-
goenari zutitzeko animatuz) (JBA, 2003-
07-26)/ Aupa!Aupa! (Jaikitzeko esanda ja-
rrita dagoenari) (JBA, 2004-08-11)

Aur, aurre: iz. Haurra./ Aurre izateko.
Haurra izateko. (JBA, 2003-11-25)/ Behin
edo beste erabilita ere, garbi du hitz hau
ez dela bere hizkerakoa. Berea, “ume” da.
(JBA, 2006-12-16)

Aurdun, aurdune: iz./adj. Haurduna./
Aurdun. Haurdun. (Txakurraren gainean)26

(JBA, 2002-06-01)/ Aurdun. Haurdun. (Ka-
tuaren gainean esana) (JBA, 2004-02-14)

Aurki: adb. Aurki./ Bedarrak batuko ttu aur-
ki? Belarrak bilduko ditugu aurki? (JBA,
1998-08-05)

Aurlaun, aurlaune: iz. Zool. Karena, er-
ditzerakoan ateratzen dena./ Aurlaune.
Karena. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-
02-14)/ (ik. Kaena)

Auro: (ik. Aguro)

Aurpegi, aurpegie: (ik. Arpegi)

Aurre, aurrea: 1. iz. Aurrea, espazio adie-
ran./ Aurreaxegon. Aurreraxeagoan. (JBA,
1999-08-03)/ Aurreaxeo. Aurreraxeago.
(JUA, 2000-06-17)/ Aurrea ezin jungo

gea. Aurrera ezin joango gara. (JBA,
2004-05-20)/ 2. iz. Aurrea, denbora adieran./
Aurreakok. Aurreragokoak. (Aurretik zi-
renak, lehengo belaunaldietako jendea)
(JBA, 2004-03-21)/ Ezkondu baiño aurtxon.
Ezkondu baina aurreraxeagoan. (Ez-
kondu baina pixka bat lehentxeago)
(JBA, 2003-06-07)/ Aurtxon eaman zon. Au-
rreragotik eraman zuen. (Denbora adie-
raziz) (JBA, 2003-12-31)/ Aurreko urtekoa.
Aurreko urtekoa. (Iazkoa) (JUA, 2004-03-
04)/ Aurreakon. Aurreragokoan, aurreko
egun batean. (JBA, 1998-12-19)/ Aurruko
eunen. Aurreko egunean. (JUA, 1999-12-
25)/ 3. iz. Aurrea, irudizko adieran./ Iru tan-
to aurreagotik. (Pilotari batek besteari zion
aldea adieraziz) (JUA, 2001-11-10)

AURREAKO UTZI: ad. Aurreragorako utzi.
Etorkizun batetan erabiltzeko mantendu
nahi diren abereen gainean esan ohi da./
Aurreako uzten die. Aurrerako uzten
dira. (Amatarako uzten diren behorrez)
(JBA, 2007-05-01)

Aurréapen, aurréapena: iz. Aurrera-
pena, aurrera egindakoa./ Aurreapenik ez.
Aurrerapenik ez. (Osasun egoerak) (JBA,
2006-08-17)

Aurréatu: 1. ad. Aurreratu, aurrera egin./
Oandi aurreatu leizke. Oraindik aurreratu
litezke. (Galtzen ari diren pilotariak)
(JBA, 2006-01-07)/ 2. ad. Aurreratu, dirua
aurreztu. Aitxek aurreatzen. Haiexek au-
rreratzen. (Diruaren gainean ari da) (JBA,
2002-06-08)/ (sinonimoa Aorrau)

Aurréatu, aurréatue: iz./izond. Aurrera-
tua, aurrera egin duena, irudizko adieran./
Aurreatue. Aurerratua. (Honekin gizarte
mailan aurrera egin zuela adierazi nahi du;
pertsona batek eliza barruan aurrera egin
zuela adieraziz) (JUA, 2002-01-19)/ Pa-

riente aurreatu bat. Senitarteko aurrera-
tu bat. (JUA, 2004-08-12)

Aurten: adb. Aurten./ Aurten batutakoa. Aur-
ten bildutakoa. (JBA, 1999-08-12)/ Aur-
tengo urtea. Aurtengo urtea. (JUA, 2000-
10-21)/ Aurten’e saarrak baakarre lorea.
Aurten ere sagarrak badakar lorea. (JUA,
2003-03-21)/ Ze kaltek in dittun aurten. Ze
kalteak egin dituen aurten. (JBA)

Ausi: ad. Hautsi./ Ezurrek ausita. Hezurrak
hautsita. (Pertsona baten gainean esana)
(JBA, 2000-06-17)/ Aranak artzen ai dala

26 Erabilera oso murritzeko hitza da. Ez dakigu berrikuntza ote den edo arkaismoa, baina oso-oso bakana da.

› AUNTZOLA. Oñatiko Auntzola baserria. 

› AURDUNE. Behorra haurdun. (AA, 2006-07-13)

› AUSI. Aranondoa adar nagusia hausia duela. (AA,
2004-08-11)
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zea ausi. Aranak hartzen ari dela zera hau-
tsi. (JBA, 2004-08-11)

Auskalo: interj. Auskalo./ Auskalo noa.
Auskalo nora. (JBA, 2000-02-26)/ Auska-
lo zenbait. Auskalo zenbat. (JBA, 2004-05-
29)/ Auskalo zer. Auskalo zer. (JBA, 2004-
06-05)/ Auskalo noa jun bear. Auskalo
nora joan behar. (JBA, 2005-08-06)

Ausna, ausnea: (ik. Usna)

Ausnártu: ad. Hausnartu./ Ausnartu, ar-
dik-eta, beiek-eta, egiten dute. (JBA, 2006-
12-16)

Auspez: adb. Ahuspez, ahoz behera./ Auspez
jarriko ittu. Ahuspez jarriko ditugu. (Oi-
netakoak lehortzeko) (JBA, 2006-07-15)/
Auspez, lenau’re auspez... Lenau ez zan
beiñ’e buruz bera jartzen umea, alborau.
Bestela desformau burue egin zitekeen.
(Ume jaio berriak nola mugitzen ziren)
(JBA, 2007-12-02)

Auspo, auspoa: 1. iz. Tre. Hauspoa. Suta-
rako hauspoa./ Auspoa. Hauspoa. (JBA,
1998-12-05)/ 2. iz. Tre. Hauspoa. Erleei kea
botatzeko hauspoa./ Erleei eztia kentze-
ko auspoa erabiltzen zen. Honek kea era-
giten zuen erleak zeuden kaxa barrura eta
keak uxatze atuk erleak. Kea gootik, ez-
tie etatzeko-ta, panala atatzeko... (JUA,
1999-07-26)

Austér: iz. Erl. Hausterre eguna./ Garizuma
honekin hasten zen, eta bertan austér-ba-
rau-bijilie zikloa izaten zen. Bijilia bete
beharrekoa izaten zen 21 eta 60 urteko-
en artean, gaixo egon ezean. Barau egi-
tean berriz egun guztian janaldi bakarra
egitea zen. Hausterre egunean halako
hauts batekin gurutzea egiten da elizki-
zunean. Garai batean hauts hura ezurre-
kin egina zela ere esaten omen zen. Bai-
na bere denbora guztian Klaudia ezagu-

tu du hauts hau egiten, erramu bedein-
katuaren errautsaz. (JBA, 2005-01-14)

Austu: ad. Haustu, hautsez bete./ Austu. Haus-
tu. (JBA, 2000-02-16)

Automoill, automoille: iz. Automobila,
autoa./ Automoilleko. Automobileko.27

(JBA, 1999-05-08)

Auts, autse: 1. iz. Hautsa./ Auts antzik ba-
daukie. Hauts antzik badaukate. (Karda
delakoan pasa aurreko artilearen gaine-
an) (JBA, 1999-02-10)/ Sutarako egurra oso
luzaroan gordea izanda, barnean hautsa
egiten hasten da. Gero egur hau mozte-
rakoan, hautsa kanpora ateratzen da, eta
batzutan egurrari ura bota ere egiten
zaio. Honelako egurrak erretzean tximi-
niak kaltetu egiten omen dira. (Joxemari
UB, 1999-12-06)/ Autxe onixe’re bota.
Hautsa honixe ere bota. (Zorrien kontrako
hautsa landareari) (JBA, 2004-05-29)/
Zuhaitz zaharrak ebakitzean ere, autxe
agertzen da, ustelarena. Hau oso egokia
izaten da beste landare batzuen ongarri be-
zala: lorandako, landarandako, pipa-
rrandako... (JBA, 2004-06-12)/ Auts. Hauts.
(Astaputzari darion hautsa) (JBA, 2003-02-
15)/ Sutako autxe. Sutako hautsa. (Soro-
an botatzen da bare eta barraskiloen aur-
ka) (JBA, 2006-08-12)/ (aldaera Autx)/ 2. iz.

Zool. Eltxarraren gainean mintzatzean,
autse hitza darabil JBA-k. (JBA, 1999-04-
17)/ (ik. Eltxar)

Autúbus, autúbuse: iz. Autobusa./ Au-
tubus. Autobus. (JUA, 2003-07-16)

Autx, autxe: (ik. Auts)

Auxe zea!: interj. Hauxe zera. (Harriduraz-
ko esaera)/ Auxe zea... ain gazteik. Hau-
xe zera... hain gazterik. (JBA, 1998-10-31)

Auzo, auzóa: iz. Auzoa./ Auzok etatzen diñ.
Auzoak ateratzen din. (Auzoak ateratzen
duen hil meza baten gainean) (JBA, 2004-
10-15)

AUZO IN: ad. Auzo egin, baserri jakin batzuk
auzoa osatzea. Auzoa osatzen zuten etxe-
etako jendeak urtean zehar lan jakin ba-
tzuk elkarrekin egiten zituen./ Auzo in.
Auzo egin. (JUA, 1999-08-08)/ Olazar eta
beste baserri hauek auzo bat egiten zuten:
Euzkitza bekoa, bi Olazarrak (hau da, bi
bizitzak), eta Barrendiolak auzoa egiten
zuten. Hauek juntaizioa, lana eta bestela-
ko zereginak egiten zituzten, eta Munte-
gi berriz ez zen sartzen. (Azken puntu hau
azpimarratu egiten du) (JUA, 2004-07-24)

➤ Grab. Auzoak: Korta auzoa: “Kortaauzoa,
auzo une, auzo une, auzo una, auzo une
bati, da dare bi Kortak, Errautei, Aizti goi-
ko-beekok ta Arrezalak, eta Bergaetxe.
Kortaauzoa ori zan”. Olazar auzoa eta Ga-
rro auzoa: “Ba Monttei, Barrendiola ta
Euzkitzak. Olazarrekiñ bai. Eta gero,
Aulde ta orik berriz, Paxkual-da, Garro
ta alderdi arta. Ta emen goien’e goikok.
Goiko auzoa-o” (JBA, 2003-03-21)

Auzó-una, auzó-unea: iz. Auzogunea./

Auzo una, auzo une. Auzogune, auzogune.
(Brinkolako auzoguneak aipatuz) (JBA,
2002-03-21)/ (aldaera Auzo-une)

Auzó-une, auzó-unea: (ik. Auzo-una)

Axál, axála: (ik. Azal)

Axál-buztan, axál-buztana: iz. Bot.

Azeri buztana, landare mota./ Ta erreme-
diotako gaiñea izaten da. (JBA, 2004-05-15)/
Axal-buztanan ude sendagaia da. (JBA,
2005-07-09)

➤ Grab. Axal-buztana: “Axal-buztana... Gue so-
ron maiña at irtetzen do. Erremediotan
ebaltzen duen zea, ori diuretiko o ez tait
zer dan, txixa asko itteko-ta, geo tension-
dako’re izango da, ta asko ebaltzen dan be-
darra. Zeatan eoten da, bedar-dendatan’e,
ta ointxe dao batzeko sasoi ederrenen.
Batu, sekau da pusketak ein da zorron sar-
tu ta. Ori ba erremediotako, axal-buzta-
na” (JBA, 2004-05-29)

Axálkeri, axálkerie: iz. Azalkeria, tranpa
edo jokabide txarra./ Bere axalkerik eittea.
Bere azalkeriak egitea. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2003-08-19)/ Haizekeriak, jo-
kabide txarrak dira azalkeriak. (JBA, 2003-
08-31)

Axálko, axálkoa: izond. Axelkoa, gaiztoa,
bihurria, maltzurra./ Axalkoa... gaiztoa.
Axelkoa... gaitzoa. (Pertsonen gainean
esana) (JUA, 2003-06-07) / Axalkoa da ori.
Axelkoa da hori. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2004-09-25)/ (sinonimoa Axari, bigarren
adiera)

Axálkokeri, axálkokerie: iz. Axelkokeria,
gaiztakeria./ Axalkokerik eitten. Axelko-
keriak egiten. (JBA, 2004-09-25)

› AXAL-BUZTANA. Azeri buztan ederrak trenbidea-
ren ondoan. (AA, 2008-11-08)

27 Elena UB-ren esanetan, Brinkolan Antumuille esaten da eta Ormaiztegin Automoille. (2003-05-05)/ Ines Urzelai-ren arabera, bere Brinkolako amandreak
ántomoille esaten zuen. (Ines Urzelai, 2008-12-26)/ Gauza interesgarria da hau. Amandre hau, Brinkolan bizi bazen ere, jatorriz Oñati aldekoa zen. Hortaz,
bere hizkera nolabait aldatu egin zuen goierrierara, kasu batzuetan behintzat. Eta horixe deigarria egiten zen Ines Urzelai-ren belarrietan, oñatiera hiztuna
bera./ Amandrearekin Sorandietan izan zen behin bisitan JBA. JBA eta Ines-i baserriko txakurkume berak gustatu zitzaizkien eta amandreak Ines lasaitu zuen
esanez txakurkumeak ez zituztela Brinkolara eramango. (Ines Urzelai, 2008-12-26)

› AXALZULOA. Aierdi aldeko azeri zuloa. (AA, 2005-
02-20)
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Axálzulo, axálzuloa: iz. Azeri zuloa./ Axal-
zulo barrun. Azeri zuloaren barnean.
(Azeria non gordea zen adieraziz)28 (JBA,
2004-05-29)/ Saloitakoak kenduta azeri
zuloak Olabaso aldean ere badira. (JUA,
2002-01-06)

� Etnog. Beste axalzuloak: Saloitako azeri zu-
loaz gainera, badira Brinkola aldean aze-
ri zulo gehiago ere. Hauetako batzuk
Ubieta mendiaren hegal batean aurkitzen
dira, Aierdi errekaren bailaran.  Behorre-
tan eta perretxikotan handik ibilia zelako,
oso aspalditik ezagutzen zituen zulo hauek
Joxemari UB-k. Geroago jakin zuen, bere
eskolako maisu Bernardo han ere ibiltzen
zela, azeriak, azkonarrak eta basakatuak ha-
rrapatzen. (Joxemari UB, 2005-02-20)

Axálzulota: Topo. Axarizuloeta, Saloita al-
deko parajea, Saloitako haitzaren barre-
nean kokatua.

� Etnog. Jexuxaren abentura: Inguru horretan
azeri zuloak izaten ziren. Oiloak harrapatu
zituelakoan, Jexuxa Beain Arrizabalagak,
JBA-ren ahizpak, behin haietako zulo ba-
tean haragi zati pozondu bat jarri zuen eta
zuloa itxi egin zuen. Bazekien an zeona
azeria eta egun batean, linterna eta guz-
ti, Jexuxak sartzea erabaki zuen: sartu zan
zulo arta ta eta zon akauta azeria. (JBA,
1998-10-31)/ Leku honen gainean: an
axarik gordetzen tzien./ Azeria harrapa-
tu zuten hartan, sarrera ixteko atakea ja-
rri zioten. Azkenean barrutik usai txarra
zegoela-eta barnera sartu zen Jexuxa. Zu-
loan ez zuen toki handirik baina argala
izan eta lortu zuen nolabait sartzea eta aze-
ri ateratzea. (JBA, 2001-12-29)

➤ Grab. Axalzulota: “Axalzulota dau, Saloi-
tan, Saloitati, Saloitako bideti, zearka jun,
ba Zeraiñ bista-o, eta dare, pendiz bat
dau, ola, goiti bera, o ze batzuk. Arri ton-
tor batzuk, eta goiti bera, zea dau, pen-

dize-o, ta aixe esaten tzikon, Axalzulota...
Bai, or izkutatze men tzien axarik-eta. Eta
or jartzen tzittuen zepook-eta. Zepok-eta
jartzen tzittuen or. Da Aiztiko Felipek asko
lenau, bee garaien da zean. Klao, lenau
oillok-eta jaten tzittuen ba orik. Da “pe-
lea” aundie izaten tzuen da eai’re kon-
tra in bear izaten tziten. Oiñ ez dait ze itten
duen, oiñ”. Azerien oraingo kopuruaz:
“Nik ez diet aitzen. Bueno, amen’e etor-
tzen men tzien lenau, ta geuri’re eaman
tzikuen zeeti, andiko illorreti, ez tait nik
zek eaman tzikuen. Oillo pilla bat, bea-
tzi-o, gau baten. Da olako, ola muzko zea
matek eamango zittun. Nik, ju nitzen, “o
sea”, arraston ju nitzen, eta zean, An-
txerdiñ, alde orta inda zeon. Ta biden, nik
ez takit ze, ainbeste oillo nola eaman zi-
ttun, o ze ingo zittun. Da biden, ola, igual
pusketaatxok. Ta lumaak-eta, ola gáldu-
ta. Nik ez dait ze, ze in tzon, ainbeste oi-
llo, “no comprendo””. Azeriak ez ziren
oilategietan sartzen ziren bakarrak: “Bai.
Lenau geiau izaten tzan olako zea, lenau
geiau izaten tzan. Erbiñúrak-eta, nik ez
dait oiñ eoten dien o ze itten duen. Oiñ
ez tait ze itten duen. Guri illorreti aman
tzikuen, ez tait akordatzen tza zu? An gen-
duzken, ta bueno, batzuk sapaiti etata, ta
besta atzuk an’e saieterea’re badau, ta
andi beste batzuk eta bueno, beatzi oillo”.
Azeri eskeak ere baziren: “Axari, bueno
gizon bat etortzen zan... A bueno, bai, bai,
axari eskea bai, Aiztiko Felipek, ola
bialdu izan tzittun, ipini makilla bat ola
ta axarin ankak lotu emen, makillan, axa-
rie ola txintxiliska, ola, zean dala, biz-
karrez bera dao. Axari esken bai”. Nor bi-
daltzen zuen: “Motikok bialtze zittun
arek. Zeiñ?, Teillartekok. Zeiñ, zeiñ ez di-
zut esango, ez naiz akordatzen o ez naiz,
zea eitten, baiño ola, kanpoko motikok
bialtze tzittun. Eo biltzen tzuena erandako
igual izango zan-eo, ez tait nik nola itten
tzuen, nola itten tzon, baiño...”. Ez zen
azeriak harrapatzen zebilen bakarra:

“Bueno lazokin, gue tio Gregoriok arra-
pa, epini oi zittun lazok. Ni beiñ baiño
geiaotan jun nitzen beitzea... Ba jartzen
tzittun lazok eta jakiñe, goizen bea lanea
juten tzan seietako juten tzan. Enda beak
ezin ba kendu ordun da nei esaten tzian,
eakusten tzian nun zeuzken, da “beittu izu
ari goizen. “Aber”, goizen o goi xamar,
oillok ze iñ baiño len”. Beiñ amandrei oi-
lloa arrapau zion ba, lazon, lazon. Eta aek
epini oi zittun. Eta gerogo, ni etorrita gero,
emen’e epini oi zittuen emen.  Emen, gure
Gontzial, Gontzial ez, zea, kamiñoz az-
piti. Ba lenau, erbik’e asko izaten tzan le-
nao. Ola, alpapa puntak irtetzen due
oiñ’e, ezta, ta aik janda ezaun-ezaun iza-
ten tzuen. Erbi, erbi janda, ta kaka’re bai,
ta ola. Eta emen’e jartzen tzittuen, emen
Langarikaneko Kostan o orrek, igual ja-
rriko zittun. Da ez tait nik, zeiñek jartzen
zittuen ez dait. Baiño ni ikusita nao
amen, pantanoa-ta iñ aurreti, lazok ja-
rrita. Jun’e bai goizen, beitzea ta “aber”
(...) te zeon da”. Batzutan JBA bera ere
joaten zen osabaren lazoak ikustera. “Ez.
Beiñ’e etzitan tokau, ez, etzitan beiñ’e to-
kau, ola... Baiño kuriosoa izaten tzan la-
zoa, zuk bakizu nolakoa dan, jakingo zu.
Korraizon ipini ta antxe, pasatzeko zulon
ipini ta, antxe. Ankea-o, burue-o, pasau
ta geo korraizoa zea in, tirau, ta antxe”.
Lazoak non jartzen zituen: “Bai, etxeti
autz. Ba emen bezelako esik-eta bazien
an’e, eta olaxe, esitan jartzen zittun. Da
oillo nola danen ibiltzen tzien, lenau’re.
Ta orreatio ba peligrue eukitzen tzuen, zea
itteko. An goizen, oillok eta baiño lenoo,
irten baiño len zea in bear. Lazo ori ken-
du o ola pixkat jaso-ta”. Oiloak beste sai-
letara ere sartzen ziren: “Bai, bai. Orre-
atio, orreatio ba, oillok len zea izaten
tzien, amendi auskalo noaiño juten tzien,
eta besten sailletan, ba beti. Eta Arreza-
len’e, ba itxitúrak einda dauzkie, bai ba-
ten da bai besten. Irte izu, ta aldeko so-
roa. Bestaldea zea izu-ta... Bestekok

› AXALZULOTA. Saloitako haitzaren azpiko Axalzulota parajeko azeri zulo bat. (AA, 2005-03-25)

› AXALZULOTA. Axalzulota parajeko haitz handia,
azerien gordeleku. (AA, 2005-03-25)

28 Gehienbat toki zehatz batzuei izendatzeko erabiltzen da, toponimo bezala jokatuz. Baina hemen ikusten dugunez, hitz hau izen arruntaren moduan erabil-
tzen da baita ere./ Ikus hurrengo sarrera.
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berdiñ, “o sea”, azpikalden, bestekon so-
roa-ta... Ordun ba, okasioik ez izateko,
asarreik ez izateko, “pues” zean, itxitu-
rak ein bear” (JBA, 2004-02-01)

Axári, axárie: 1. iz. Zool. Azeria, abere
mota./ Axarie. Azeria. (JBA, 1998-05-12)/
Azeriek buztan illetsue dute. (JBA, 2001-
12-29)/ 2. izond. Azeria, malezia duen per-
tsona./ Axarie. Azeria. (JUA, 2002-02-23)
(sinonimoa Axalko)

� Etnog. Kalteak: Axarik eaman itten do, hau
da, azeriak berak harrapaturiko abereak,
kasu honetan oiloa, eraman egiten ditu.
Gainera azeriak gauez erasotzen du.
(JBA, 1998-10-31)/ Azeriak antxumeak
ere erasotu ohi ditu, batez ere jaio ondo-
rengo lehen egunetan. Brinkolako batzuei
antxumeak axarik eaman tzien. Eunez ne-
kez, baiño gauez: azeriak gauez ehizatzen
du. (JUA, 1998-11-07)/ Azeriak batez ere

oillok eaman ditzake, bestetan arkumak-
ta eaman ere bai. Olazar ondoko egile-
horrera azeri bat sartu eta bederatzi oilo
eraman zituen. Sapaiti-edo sartuko zen.
Ateratzeko saietera-edo aukeratuko zuen,
oiloen aztarnak han ere bazirelako. (JBA,
2001-12-29)

� Etnog. Ehiza: Azeria abere zaila da harra-
patzeko. Gizakiaren usaina desagertu ar-
tean ez da tranpa den tokira gerturatu-
ko. Beste abere batzuk berriz, azkona-
rrak adibidez, erraz asko sartzen dira aze-
rientzako jarritako lazoetan ere. (Anjel
BA, 2005-09-09)

Axári-arrapatzaille, axári-arra-
patzaillea: iz. Azeri harrapatzailea.
Azeriak ehizatzen aritzen den pertsona./
(�)

� Etnog. Zaldibiako azeri harrapatzailea: Bazen
lanbide hau zuen gizon zaldibiar bat. Ba-

tera eta bestera ibili ohi zen azeriak ha-
rrapatzen. Axarik zerenen abixau itten zien
ari eta Brinkola aldean zenean Patxiña jo-
aten zen eta han egoten zen, apopillo. Bere
zerbitzuak artzain eta baserritarrak es-
katzen zituzten. Orduan, eunero juten zan
mendira, inguruko mendi denetan ibili ohi
zen. Azeriak harrapatu eta narruk era-
maten zittun. (JBA, 1998-10-31)/ Gizon ho-
nek, azeriak harrapatzeko, zopak edo aze-
ri zopak jartzen zituen. Beste inork ez
omen zekien hauek zer ziren: etzon nai
jakittea. (JBA, 1998-12-22)/ Gizon honek
ez zuen azeri eskerik egiten bere lana egin
ondoren. Hori bai, azerien larruak bere-

kin hartzen zituen. Narruuk saltzen tzittun
arek behin azeria narrutu eta gero. Brin-
kola aldean azeriak harrapatzen zituela az-
pimarratzen da, beste basapiztien gaine-
tik. Deitzen ziotenean aste bat o zazpi eun
egoten zen Patxiñen. Bere izaeraren gai-
neko berriak ere baditu: Oso gizon isille
ta zea zan. Kontu hauek denak 1950 ha-
markadakoak direla dio. (JBA, 2002-10-06)

� Etnog. Bernardo maisua:Azeriak harrapatzen
ibili zen beste bat, eskólatako Bernardo
izan zen, Brinkolakoa eskolako maisua
izandakoa, alegia. Honek azeriak eta
azkonarrak harrapatzen zituen, eta azken
hauek behintzat jan egiten zituen. (Joxe-

› AXARIE. Hil eta lotutako azeria. Leitzako inauterie-
tan ateratako argazkia. (AA, 2009-01-25)

› AXARIE. Trenak jota hildako azeria, Brinkolan. (AA, 2005-06-18)

› AXARI-ESKEA. Bi lagun azeri eskean, harrapatutako azeria makilan daramatela. (Maria Jesus Ugalde)
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mari UB, 2005-02-19)/ Irakasle honek ba-
sakatuak ere harrapatzen zituen. (Joxemari
UB, 2005-02-20)

➤ Grab. Azeri harrapatzailea: “Jenealen eo-
ten tzian Arrondonen, Arrondo Agerre
Goikon ta arek benenoa itten tzian. Be-
nenokin ba, illuntzan ipini ta goizen goi-
zao bittu. Txakurdunek-eta, kuidau euki
bear. Ta berak indako benenoa ipintzen
tzien puntutan. Arek garbizio aundie
itten tzian, mendiko katuk eta etxe-
kok’e bai, arek deskuiratu ezkeo. Bai-
ño bazekian jendek ze itten tzon” (JUA,
1999-02-12)

Axári-eske, axári-eskea: iz. Azeri eskea./
Ariztiko Felipe azeriak harrapatzen oso tre-
bea omen zen, lazoz harrapatu ohi zituen:
Len sarri, arrazkeo’re ots aundie izan zon,
orrek zepon. Horrela, azeria harrapatzen
zuenean, hau mutilei eman ohi zien, bi laun
jenealen, hauek azeri hilaren hankak ma-
kila batera lotu eta, baserriz baserri dirua
eska zezaten. Izan ere, baserritarrandako
bentaja zen azeria harrapatu izana. JBA-
k ez daki diru hori banatzen ote zuten, ha-
rrapatzaileak eta mutilek. Duela hogei bat
urteko kontuak dira. (JBA, 1998-10-31)/ Ba-
tzutan azeria bizirik harrapatu izan zuten,
eta honekin eskea egiten zen. Ahoan jar-
tzen zitzaion, egurre, ta geo lotu egiten zi-
tzaion muturra. (JBA, 2004-05-29)/ Astao-
lakoa zen mutil bat ere ibiltzen zen Ariz-
tiko Felipek harrapatutako azeriekin es-
kean. (JBA, 2005-02-04)

➤ Grab. Azeri eskea: “Baten batek arrapatzen
bazon, artu bizkarren axarie makillan, ola
ipinita axari eskea. Urdun oillok’e, oilla-
teik’e etxetik kanpora eoten tzittuan, da or-
dun jentek’e, axari esken etorri ezkeo, beti
ematen zikoan zerbait” (JUA, 1999-02-12)

Axéntxi:Azentzia, emakume izena./ Axén-
txi. Azentzia. (MUA, 2005-02-04)

Áxi, axíe: (ik. Azi, izena, lehen adiera)

Axnárreta: Topo. Ariznabarreta, Brinkola-
ko parajea./ Axnarreta. Ariznabarreta.
(JBA, 2002-03-02)/ Oik Asnáarretak-eta.
Horiek Ariznabarretak-eta.29 (Gain ba-
tzuen izena azalduz) (JBA, 2004-02-29)/ (al-
daera Asnaarreta)

Áza, ázea: iz. Bot. Aza, barazki mota./ Azea,
gozoa. Aza, gozoa. (JUA, 1998-07-15)/ Aza

pixkat’e bauket. Aza pixka bat ere ba-
daukat. (JBA, 1998-07-16) / Áza batzuk. Aza
batzuk. (JBA, 2005-10-29)/ (ik. Aza-zuri) (ik.
Azaburu)

Azá-olki, azá-olkie: iz. Aza odolkia./ Brin-
kolatik Arantzazura joatean, aza odolkiak
jaten omen zituzten bertako taberna ba-
tetan./  Aza-olkie. Aza odolkia. (JUA)

Azá-zuri, azá-zurie: iz. Bot. Aza zuria, aza
mota./ Aza-zurie. Aza zuria. (JBA, 2001-
12-29)/ (ik. Uda-aza)

➤ Grab. Aza zurie: “Aza zurie?, Ba aza kla-
sek izaten die, ezta? Azak izaten die ri-
zauek, besta batzuk izaten die aza zurik,
zuri asko duenak, besta atzuk izaten die
morauek’e bai. Eta klase bat, landara, aza
klase bat, aza zurie esaten tzakona. Ura
izaten da, buru aundik izate ttu arek je-
neralen, aza zuri orrek. Beste rizaue ta
orik, txikigok izaten die” (JBA, 2002-03-15)

Azáburu, azáburue: iz. Bot. Azaburua./
Azaburuk. Azaburuak. (JUA, 1999-11-28)

Azál, azála: iz. Azala./  Axala. Azala.
(JBA, 1998-12-28)/ Axal meea nola dau-
kien. Azal mehea nola daukaten. (Intxaur
mota baten gainean) (ik. Azala mamie)
(JBA, 1999-01-23) / Azala. Azala. (JBA,
1998-12-28)/ Pinuen gainazalari azala
esaten zaio. (JUA, 1999-07-10)/ Azalekoa
den baiño, ondo barrua sartuta. Azale-
koa dun baino, ondo barrura sartuta.
(Giza gaixotasun baten gainean) (JBA,
2002-01-12)/ Sagar azal danak itte atunau
ola. Sagar azal denak egiten ditinago ho-
rrela. (JBA, 2004-08-11)/ Azal da guzi. Azal
eta guzti. (Sagarrak) (JBA, 2004-08-13)/ (al-
daera Axal)

AXAL-AXAL: adb. Azal-azal, azaletik./ Nekaz.

Belarra eskuareaz pilatzean, JUA-k axal-
axal biltzeko dio, hau da eskuarea bar-
neraino ezarri gabe, beheko belar heze-
enak ez biltzeko. Honela bildu behar da
belarra erabat lehor ez dagoenean. (JUA,
1999-08-10)

AZALA EUKI: ad. Azala edukitzea, lotsaga-
bea izatea da./ Azala daukela. Azala
daukala. (Elena UB, 1999-06-23)

AZALA JUN: ad. Azala joan./ Sute batean ha-
ritz bati azala pixka bat erre egin zitzaion
eta azala junda zuen. (JBA, 1998-12-28)

AZALA MAMIE: Azala mamia./ Intxaurra-
ren kasuan ere hitz hauek erabili ohi dira
barnekoa eta kanpokoa adierazteko./
Azala mamie. Azala mamia. (JBA, 1999-
03-13)/ (ik. Azalki)

Azáldita: Topo. Azaldita, Oñati eta An-
tzuolako mugan dagoen parajea./ Azaldita.
Azaldita. (JUA, 1999-01-23)

Azáldu: ad. Azaldu./ Ez da azaldu. Ez da
azaldu. (JUA, 1998-11-07)/ Ez dola azaltzen.
Ez duela azaltzen. (Bere sentipenak gar-
bi azaltzen ez dituen bati buruz) (JBA,
2008-05-31)

Azálki, azálkie: iz. Azalkia, ogiaren eta
beste gauza batzuen gainazala./ Azalkie.
Azalkia. (JUA, 1998-08-04)/ (ik. Azal sarrera,
Azala mamie atala)

Azáro, azároa: iz. Nekaz. Azaoa./ Gari aza-
roa. Gari azaoa. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2002-11-20)/ Lasta azarok. Lasta
azaoak. (Galburua duen lasta sorta, so-
kaz lotua. Lasta azaotik gari alea ate-
ratzeko, bi bide erabiltzen dira: maki-
na bidezkoa eta harri zabalena) (JBA,
1998-02-12)/ Lastazaroa. Lasta azaoa.
(JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Azaroa, metea eta mutxurioa: “Ba ga-
rie ebaitzen danen, esku-takára aundi xa-
mar bat, ipintzen da eta gero lotu itten da,
bere gari batzukin lotu. Ta ari esaten tza-
ko azaroa. Ari esaten tzako, garie”. Aza-
roak bildu eta meta egin: “Geo meta. Bai,
mutxuriok’e bai, mutxuriok izaten die txi-
kigok. Ta metak perriz ba geiao, azaro
geiao jarrita. “O sea”, denbora txarra
izan ezkeo ba, aik’e obeto ze itten die ba,
konserbatzen die ba, mutxurioa baiño.
Mutxurioa ba errezago zabaltzeko’re
bai, gutxi eukitzen dolako, ta ola. Ola iza-
ten da garin kontue”. Azaro baten mu-
txurio kopurua: “Zenbait mutxurio,
“pues”, oetamar igual, nik... O oetabost...
Ogeiti gora beintzet, nik uste, bai. Eta
meta batek pa, meta batek ba bérrogei
igual, o ola. Oiñ ez deu ebaltzen da ez,
baiño bestela kontatzen ez, sekula ez det
kontau, baiño dezente bai. Dezente bai”
(JBA, 2004-02-01)

Azáro, azároa: (ik. Azill)

Azeitúna, azeitúnea: iz. Bot. Oliba, frui-
tu mota./ Azeitúnak. Olibak. (JBA, 2004-
05-15)

Azélga, azélgea: iz. Bot. Zerba, landare
mota./ Azelga. Zerba. (JBA, 2003-04-04)

Azéntzio: iz. Erl. Azentzio, Azentzio eguna./
Asentzio.Azentzio. (Elizkizun batzuk ai-
patzean) (JUA, 2003-08-09)/ Atzo zan
Asentzio. Atzo zen Azentzio. (JBA, 2006-
05-29)/ (aldaera Asentzio)

29 Ariznabarreta gain bakarraren izena da, baina bere ondoko beste gainak-eta azaldu nahi ditu eta hortaz pluralean jartzen du.

› AZEA. Azak baratzan. (AA, 2008-04-04)

› AZAROA. Zikirio laborearen azaroa. (AA, 2008-07-19)
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➤ Grab. Azentzioko berrogei kredok: “Ba le-
nau, izaten tzan Azéntzio, ba jai aundie
izaten tzan, osteune gaiñea izaten tzan
beti. Eta ordun ba bérrogei kredo erre-
zatzeko, errezau bear tziela-ta, gure gu-
rasongandio-ta aittu gendun, aitze gen-
dun. Enda ibiltze giñen errezatzen, enda
oiñ oso aztuta dau baiño. Da zea, os-
teunen zala bai ta jaien, jai ontan’e bai.
Enda nik an, apaiz bati aittu nion, bérroei
kredo errezatzea baiño bat ondo erreza-
tzea obe. Oiñ’e, bate igual ez deu erre-
zauko, o ez takit nik zer”. Non errezatzen
ziren: “Ba eozein lekutan. Lanen zeiltzela,
oian zendela, eozin lekutan errezatzen
tzien. O deskansu (...) baten zendela-o...”.
Egun guztian errezatzen ziren: “Eun gu-
ziñ, eun guziñ. Ala esaten tzuen” (JBA,
2004-05-29)

Ázi: 1. ad. Hazi, izakia haztea denboraren jo-
anean./ Txerrik azitze ittu. Txerriak haz-
ten ditu. (JUA, 2000-12-02)/ Azitzeko.
Hazteko. (JUA, 1998-07-08)/ Aundik ez di-
ttuk azitzen. Handiak ez dituk hazten.
(Hau da, ez direla handiak izaten, suge-
gorrien inguruan) (JUA, 1998-08-13)/ Txa-
lak’e azitzen genduztan. Txahalak ere haz-
ten genitian. (JUA, 2001-12-01)/ Alaxe
utzi azten. Halaxe utzi hazten. (JBA,
1998-08-05)/ Geo aziz-aziz juten tzate. Gero
haziz-haziz joaten zaie. (JBA, 2003-03-21)/
Azittuta dare. Hazita daude. (Landare ba-
tzuen gainean) (JBA, 2005-05-14)/ 2. ad.

Hazi, gaitz edo kolpe baten erruz, gor-
putzeko atal jakin bat handitzea./ Pertsona
batek erleen hozkada jaso eta gero, hoz-
kada tokia hazi egin ohi da. Ez zatan azi.
Ez zaidanan hazi. (Erleak hozka eginda-
ko zatia ez zaiola hazi adieraziz) (JBA,
2000-05-01)

Ázi, azíe: 1. iz. Bot. Hazia, landare hazia./ Azie
ereiñ. Hazia erein. (Barazkien haziaz)
(JBA, 2000-10-14)/ Axik, artaburu axik. Ha-
ziak, artaburu haziak. (Paseko txoriek ar-
taburu ale eta haziak jaten dituztela adie-
raziz) (JUA, 2000-11-11)/ Azie ematea
ijok ori. Hazia ematera zihoak hori.
(Gehiegi hazi den letxuga baten gainean)
(JUA, 2004-06-26)/ Azitako neukena. Ha-
zietarako neukana. (Landare batzuk be-
rriz ere soroan edo baratzean hazietara-
ko erabiltzen dira) (JBA, 2004-12-18)/
Azitako nai natunan. Hazietarako nahi ni-
tinan. (Hazietarako nahi dituen landare ba-
tzuen gainean) (JBA, 2000-05-20)/ Patata
azie. Patata hazia. (JBA, 2008-02-16)/ (al-
daera Axi)/ 2. izond. Hazia, hazi dena./
Aziik. Haziak. (Jada haziak zeuden mu-
til batzuen gainean) (JUA, 1999-12-24)

Azí-muga, azí-mugea: iz. Bot. Hazi
muga. Zehar aldatzen diren landareetan,
landarea soroan edo baratzan sartzeko adi-
na hazia noiz dagoen adierazten duen haz-
kuntza maila./ Azi-mugea. Hazi muga.
(JBA, 2005-08-15)

Azíaldi, azíaldie: iz. Hazi aldia./ Azialdi bat.
Hazi aldi bat. (Hazi aldi batetan asko hazi
den katu baten gainean) (JUA, 1999-12-18)

Azídun, azídune: adj. Haziduna, haziak
dituen landarea./ Azidune. Haziduna.
(JBA, 2007-12-02)

Azienda, aziendea: iz. Azienda, ganadu
multzoa./ Beorrak ikustea, aziendea
ikustea. Behorrak ikustera, azienda ikus-
tera. (JUA, 2004-05-12)

Azíll, azílle: iz. Hazila, azaroa, hilabetea./
Azaroa, azille. Azaroa, hazila. (JBA,
1999-11-27)/ (�) (aldaera Azaro)

Azío, azíoa: iz. Akzioa, ekintza./ Azio. Ak-
zio. (JBA, 1999-01-01)

Ázka in: ad. Hazka, hazka egitea./ Azka itten
do. Hazka egiten du. (Arkakusoak dituen
txakurraren gainean) (JBA, 1999-08-08)

Ázkaka: adb. Hazkaka./ Azkaka. Hazkaka.
(Txakurrak) (JBA, 2002-06-29)

Ázkar, azkárra: 1. izond. Abiadura han-
dia duena./ 2. izond. Burutsua, adimen
handikoa./ Azkarra. Azkarra. (JUA,
1999-02-12)

Azkázal, azkázala: iz. Azkazala./ Azka-
zalak ortzakin moztu. Azkazalak hortze-
kin moztu. (JBA, 2001-04-14)/ Azkazal kon-
tra guzie ebaita... Azkazala baxtarren. Az-
kazal kontra guztia ebakita... Azkazala
bazterrean. (JBA, 2004-08-23)/ Ganadua-
ren oinen zati bati ere, ferratzen direnei,
azkazalak esaten zaie. (JBA, 2004-09-18)

Azkén, azkéna: Azkena./ Azkena. Azkena.
(JBA, 2002-03-21)/ Ia azkenetan. Ia azke-

› AZELGEA. Zerba baratzan. (AA, 2008-10-12)

› AZKOITTI. Azkoitiako jauregia. (AA, 2008-05-25)

› AZKONARRA. Saloita aldeko azkonar zuloa. Giza-
kiak egindako zulo hau baliatu dute azkonarrek euren
bideak egiteko. (AA, 2005-03-25)

› AZPEITI. Azpeitia herria, atzean Izarraitz mendizerra duela. (AA, 2008-12-21)
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netan (JBA, 2000-08-12)/ Azken xama-
rren. Azken samarrean. (JBA, 2002-11-09)/
Aizkenen. Azkenean. (JUA, 1998-11-07)/
Aizkenen. Azkenean. (JUA, 1999-08-29)/
Aizkenengo. Azkeneko. (JUA, 2001-11-03)/
Aitzenen. Azkenean. (Benito BA, 1999-08-
19)/ Azkenengo ordun. Azken orduan.
(JBA, 2004-03-07)/ (aldaerak Aitzen; Aizken)

Azkén-igurtzi, azkén-igurtzie: iz.

Erl. Azken igurtzia, apaizak hiltzera do-
anari emandakoa./ Azken-igurtzie. Azken
igurtzia. (JBA, 2003-11-25)/ Hiltzear zenari
ematen zion apaizak. Garai batean ekin-
tza hau hitz honekin adierazten zen, oiñ
oliodura esaten die berriz. (ik. Oliodura)
(JBA, 2004-07-24)/ Orain gauza hauei ez
zaie hainbeste garrantzia ematen, garaie
danen il da kito. (JBA, 2004-07-24)

Azkoitti: Topo. Azkoitia, Gipuzkoako herria./
Azkoitti. Azkoitia. (JUA, 2002-07-21)

Azkónar, azkónarra: iz. Zool. Azkonarra,
ugaztun mota./ Azkonarra. Azkonarra.
(JBA, 1999-01-16)/ Azkonarra, azpi txurie.
Azkonarra, azpi zuria. (Azkonarraren
gainean esana) (JBA, 2000-10-21)

� Etnog. Azkonar ehiza: JBA-ren osaba Beni-
tok azkonarrak ere harrapatzen omen zi-
tuen. (JBA, 2000-10-21)/ Azkonar uxartzeak
ere izaten dira sailetan. (JBA, 2005-03-27)/
Saloita aldeko mehatze frogak egiteko
zulo asko ireki ziren. Hauetako batean, ge-
rora azkonarrak ibili izan dira. Behin zulo
honetan Anjel BA-k kea eragin zuen, ba-
rruko azkonarrak atera zitezen. Baina zu-
loak ematen duena baino luzeagoak dira
eta adarkatuak, eta orduan ez zen azko-
narrik atera handik. Behin edo beste, aze-
riarentzat jarritako lazoetan erori izan dira,
gauza horretarako nahiko abere tontoak
direlako. Askatu nahi denean izaten dira
komeriak, abere indartsua delako eta
hozka egiten badakielako. Mozorroak ja-
ten dituzte eta oiloentzako ez dute bate-
re kalterik. (Anjel BA, 2005-09-09)

Azkúra, azkúrea: iz. Azkurea./  Azkurea.
Hazkura. (JBA, 1998-08-06)/ Azkure-miñe.
Hazkura-mina. (JBA, 2002-03-02)/ Txa-
kurrak ere postura jakin batzuk hartzen
ditu azkurea itteko. (JBA, 2005-04-16)/ Az-
kura. Hazkure. (JBA, 2006-12-16)

Azkúreka: adb. Azkureka./ Azkureka aitzen
da. Hazkuraka aritzen da. (Txakurraren
gainean) (JBA, 2004-10-19)

Azpeiti: Topo. Azpeitia, Gipuzkoako he-

rria./ Azpeiti. Azpeitia. (JBA, 2003-08-16)

Azpí, azpíe: iz. Azpia./ Azpiti artu. Azpi-
tik hartu. (JBA, 1998-08-04)/ Zeron azpiti
sei. Zeroren azpitik sei. (Tenperaturaren
gainean) (JUA, 2001-12-22)/ Etxe azpie.
Etxe azpia. (Agirrezabal aldeko paraje bat
adierazteko) (JBA, 2005-03-26)

AZPIÑ ARTU: ad. Azpian hartu, zerbaitek az-
pian harrapatzea./ Bat puskatzen badek
danak azpiñ artu. Bat puskatzen baduk
denak azpian hartu. (JUA, 2004-09-04)/ Tra-
torrak azpiñ artu zon. Traktoreak azpian
hartu zuen. (Azpian harrapatu zuen. Hala
hil zen pertsona baten gainean) (JUA, 1999-
08-08)

Azpí, azpíe: iz. Azpia, ganaduak ukuiluan
edo leku itxian egindako gorozkia eta ga-
roa batera./ Azpi berrik. Azpi berriak.
(Ukuiluan azpigaiaren gainean behiak si-
maurra egin berritan esaten da. Kortalaioa
osatzeko erabiltzen zen azpi berria) (ik.
Azpigei) (JBA, 2002-06-08) / Oillon azpik.
Oiloen azpiak. (JBA, 2003-07-26)/ Oilloi az-
pik etatzen. Oiloei azpiak ateratzen. (JBA,
2005-08-12)

AZPIK IÑ: ad. Ganadua itxita dagoen lekuan,
zoruan garoa-eta zabaltzea, beharrak
bertan egin ditzaten./ Azpik iñ. Azpiak
egin. (Ganaduari) (JBA, 2003-07-26)/ Ga-
roa azpie itteko. Garoa azpia egiteko.
(JBA, 2009-01-21)

Azpígei, azpígeie: iz. Azpigaia, ganaduari
azpian jartzen zaiona ukuiluan./ Azpigeie.
Azpigaia. (JBA, 2002-06-08)/ (ik. Azpi)

Azpíurdiñ, azpíurdiñe: iz. Zool. Azpi ur-
dina, hegazti mota./ Azpi urdiñek. Azpi ur-
dinak. (Txori mota baten gainean esana)
(JBA, 2000-11-04)

Azpízuri, azpízurie: 1. iz. Zool. Azpizu-
ria, buztanzuria, hegazti mota./ Azpizurie.

Azpizuria. (JBA, 1998-12-22) 2. iz. Zool. Az-
pizuria./ Azpizuria esaten duenean, ugaz-
tun abere multzo baten gainean ari da,
mustelidoen gainean alegia./ Azpizurie.
Azpizuria. (JBA, 2002-03-02)

Aztárka: adb. Haztaka. Oiloa lurra bere han-
kez harrotzen./ Aztarka... billatzeko arren
bat-o. Haztaka... bilatzeko harren bat-edo.
(JBA, 1999-07-26)/ Txorik aztarka iñ.
Txoriak haztaka egin. (Lurrean) (JBA,
2004-11-28)

Aztárran, aztárrana: iz. Aztarna./ Az-
tarrana (?). Aztarna. (Ez dakit ondo ja-
soa ote dagoen) (JUA, 2000-09-16)

Aztártu: ad. Haztatu./ Dana aztartzen.
Dena haztatzen. (Lur harrotzearen gai-
nean) (JBA, 2000-02-12)/ Aztartze atun.
Haztatze ditin. (JBA, 2001-10-27)/ Danak
aztartuta. Denak haztatuta. (Baratzan
oiloek) (JBA, 2007-01-05)

Aztíri: Topo. Aztiria, Gabiriako auzoa./ Brin-
kola aldean, auzo hartaz mintzatzean
Santa Mañe esan ohi bada ere, Aztiria ize-
na ere esaten da./ Aztiriñ. Aztirian. (JUA,
1999-01-01)/ Agirrezabaletik Aztiriako
festetara joaten ziren. Horretarako gaur
handik den bidea hartzen zuten, orduan
lur bidea zena. (JBA, 2004-07-24)

Aztórau: iz. Aztoratu./ Beittu nola aztora-
tzen dan. Begiratu nola aztoratzen den.
(Ahuntzaren gainean) (JBA, 2005-03-12)

Azúfre, azúfrea: iz. Sufrea./ Azufrea ipi-
ni. Sufrea ipini. (JBA, 2002-04-12)

› AZTARTU. Oiloek egindako lur harrotzea. (AA, 2008-06-28)

› AZPIGEI. Azpigai bezala erabili litezkeen garo ihar-
tuak, Oltza aldean. (AA, 2008-10-12)
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Ba: lok. Ba./ Nun die ba neskak? Non dira ba

neskak? (JUA, 1998-07-14)/ Gustauko
etziten ba! Gustatuko ez zitzaien ba!
(JBA, 2001-05-08)/ Ez dait pa nik. Ez da-
kit ba nik. (JUA, 2001-08-26)/ Nik ze
esango iñat pa? Nik zer esango dinat ba?
(JBA, 2004-01-04)/ Oi dau ba! Hori dago
ba! (Egoera halakoa dela adieraziz)
(JBA, 2004-02-15)/ Jakingo ez te pa! Ja-
kingo ez dut ba! (JBA, 2004-02-01)/ Artu
izak pa Koka-Kola bat. Hartu ezak ba
Koka-Kola bat. (JBA, 2004-02-07)/ Nola
ez diku ba esan? Nola ez digu ba esan?
(JBA, 2004-06-12)/ Ze in bear de pa? Zer
egin behar dut ba? (JBA, 2005-01-15)/ Ze
pasau zako ba? Ze pasatu zaio ba?
(JBA, 2005-06-25)/ Artuko ez dezu ba!
Hartuko ez duzu ba! (JBA, 2005-08-19)/
Nola esango nion ba? Nola esango nion
ba? (JBA, 2006-05-29)/ (aldaera Pa)

Baásare, baásarea: iz. Sabeleko orga-
no inguru guztia estaltzen duen gantz ge-
ruza./ Ola, baasarea, da persona batek
etena o zea izaten danen’e, ura puskatzen
da, geo andi tripea irtetzen do. (Etena iza-
tea hemen, hesteak eusten dituen gantz
gainazala etetea izango litzateke) (JBA,
2003-02-15)

➤ Grab. Baasarea: “Baasarea da danak eu-
kitzen deuna, personak, animalik, danak.
Ura da, tripea lotzeko eukitzen dan sare
bat. Manteka, o segozko sare bat. Ola, ba-
asarea, da persona batek etena o zea iza-
ten donen’e, ura puskatzen da, geo andi
tripea irtetzen do. Oixe da baasarea. Ta

danak eukitzen duena. Tripea lotzeko”.
Txerria hil eta irekitzean ikusi ohi da:
“Baai, ta arkumea ta danak. Ai!, ez dezu
ikusi, “pues”, amen’e arkuma, nik danak
bota ttut, katui-o, baasare oik. Geo ura,
lenao ondo aprobetxauko zan baiño, ar-
kumea ildakon-da garbittutakon, ba txin-
txilis jarritakon ba, tripen gaiñen ola jar-
tzen tzako, tripa paren, ta lenau aprobe-
txauko zan baiño oiñ...”. Ez da jaten: “Ez,
jan lenau’re ez. Koipea o zea itten tzan,
erretzeko, enteintzen? Da oiñ nola, ez den
ba koipe askokiñ zea itten, ba nik bein-
tzet bota itten det” (JBA, 2003-02-15)

Baátza, baátzea: iz. Nekaz. Baratza./  Ba-
atza. Baratza. (JUA, 1998-06-20)/ Baa-
tzea. Baratza. (JBA, 1999-07-10)/ Baa-
tzan. Baratzean. (JBA, 1998-12-28)/ Ba-
atzan. Baratzean. (JBA, 1999-05-29)/ Ba-
atzea’re bai ederra. Baratza ere bai ede-
rra. (JBA, 2004-02-15)/ Baatza aundi bat.
Baratza handi bat. (JBA, 2007-12-15)

� Etnog. Umetako baratzak: Garai batean ba-
ratzan ibiltzea jolas moduan ere hartzen
zen. Agirrezabal baserrian, ume baiko-
tzak bee batzea zeukan. Baratza hauek
Paariondo eremuan ziren. Izan ere,
umetan baatzak eukitzen genduzten.
Bertan lenteja eta garbatzuak ere ereiten
zuten eta etorri egiten ziren. (JBA, 2008-
08-21)

� Etnog. Baratzako hormak: Etxe aurreko ba-
ratzen horma galiziar hargin batek eta JUA
berak egin zuten. Harea errekatik ekarri
zuten, eta masa ona ez zuten egin. (JBA,
2005-08-12)

Bába, babéa: 1. iz. Bot. Baba, barazki
mota./  Baba. Baba. (JUA, 1998-04-11)/
Babea, induabea eunero. Baba, indaba
egunero. (JUA, 1998-07-14)/ Babak oiñ
itte ittun. Babak orain egiten ditun. (JBA,
2004-10-02)/ 2. iz. Baba, eskuetan ate-
ratzen dena./ Babak. Babak. (JBA, 1999-
12-30)

Baba-aundi, baba-aundie: iz. Bot.
Baba handia, baba mota./ Baba-aundie
itten da ba oktubre eta nobienbren’e bai.
Oitako ilberritan. Baba handia egiten da
ba urrian eta azaroan ere bai. Horietako
ilberrietan. (JBA, 1996-09-07)/ Ba-
baundik. Baba handiak. (JBA, 2001-11-
02)/ Baba-aundik... aik jaten die aza ori-

kin, udaberriko azakin. Baba handiak....
Haiek jaten dira aza horiekin, udaberri-
ko azekin. (JBA, 2001-12-29)/ (ik. Baba)

Babá-beltz, babá-beltza: iz. Bot. Baba
beltza, baba mota./  Baba beltza. Baba bel-
tza. (JUA, 1999-01-23)/ (ik. Baba) (si-
nonimoa Induaba)

➤ Grab. Baba beltza eta beste babak: Baba
beltza zer den: “Baba beltza, ba oiñ erei-
tten da, oiñtxe dare érneta. Baba beltza,
pensú-babea-o esaten zakona’re, igual.
Oiñ, goxoa izaten da ba, zea itten, lekak
itten dienen, induabei nastuta-ta jaten da,
zea daola, berdea daola ondio. Beiñ ze
iñ ezkeo, leortu ezkeo, ba pensutako-o,
esaten zakona da baba beltza. Baba bel-
tzak’e klase asko izaten die. Oiñ oten die

› BABEA. Baba zuria. (AA, 2006-02-25)

› BABEA. Baba pintaska. (AA, 2006-02-25)

› BABA-AUNDIE. Baba handi landareak baratzan.
(AA, 2008-04-04)
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ba ereitteko zeak’e bai, klasek’e bai. Eta
lenau ereitten gendun ba zakuti, pensu ze-
ati artu ta ereitte gendun lenau. Eta gari
arten’e bai, enda oiñ, oiñ klase geiau eo-
ten da. Ortako bakarrik, jateko dan kla-
sea’re bai. Berdetan jateko klasea’re. Ta
geo beste klase bat eoten da berriz,
baba txikie. “O sea”, berez txikie dana.
Ura’re batzan artzen da o soron artzen
da, lenau eiñ izan gendun. Leka txikie, ta
ura ia sekauta jaten dan zea da. Ta “ali-
mentu” aundikoa-ta, azala kenduta’re
bai, oso ederra eoten da, saltzen’e. Ta
baba beltzak klase asko eoten die ola”.
Baba txikia non lehortzen zen: “Ba se-
kau... “Bastante” sekauta artzen, artzen
tzan. Eta gero, ba lekak kendu, lekak ken-
du o alaxe iartu’re bai. Izaten tzan, mo-
txa izaten tzan, landara motx xamarra
izaten tzan, da leka txiki asko eukitzen
tzon. Eta geo, ia “bastante” iartuta, moz-
tu’re itten tzan, o jasotzen tzan. Ta gero,
idaurrekiñ jo itten tzan, sekatzen tzanen.
Óbeto sekau, etxen euzkitan-o, leku ba-
besen-o, eurik arrapauko ez don lekun
beintzet, barrun. Da geo, idaurrekiñ-o jo-
tzen tzan, da geo lastoa apartatzen tzan.
O zea maten, galbaien maten ola puxkat
eta eskuz geo. Urrengo urten’e ereitte-
ko’re andi-ta, játeko’re bai. Lenau oso
gustoa jaten tzan. Baita induabei naas-
tuta’re bai. Oitxek baba, baba aundi kla-
se, baba beltza-o, esaten tzikona”. Hau
ze ganaduk jaten zuen: “Ba beiei-ta, beiei-
ta. Gari arten izaten tzana’re ba jasotze
gendun ola mouz, ia iartu xamartuta eo-
ten tzan, geo geiau iartzen tzan. Jo, idau-
rrekin jo ta apartau lastoa, ta ura pixkat,
pixka-pixkat ondixoa izaten tzan, baba txi-
ki ori baiño. Ta ganadui...”. Gariarekin
batera ere egiten zen baba: “Gari arteko
babea. Ereiñ eiñ itten tzan, garikiñ ba-
tea itten tzan, ola itten tzan, arrastotan
itten tzan. Bai, arrastotan. Azkenea etzan
zea itten baiño lenau, ola arrastotan. Ba,
ez takit pa, metro pare bat-o, ta ua
ezaun-ezaun eoten tzan gero, garie ta an
arrastok berdek nola zea itten tzien. O geo
eldutakon beltz berriz-ta”. Hau noiz
heltzen zen: “Ba garikin batea xamar, bai.
Garikin batea xamar zea itten tzan.
Gero, esate izuana, pixkat euki in bear,
geixo zea itteko, iartzeko” (JBA, 2004-
02-01)

Babá-gorri, babá-gorrie: iz. Bot. Baba
gorria, indaba, baba mota./ Baba-go-

rrie. Baba gorria. (JUA, 2004-03-13)/ (ik.
Induaba)

Babá-lapiko, babá-lapikoa: iz. Tre.
Baba lapikoa, lapiko mota berezia./
Baba-lapikoa. Baba lapikoa./ Agirreza-
bal baserrian gordetzen dira. (JBA, 2004-
08-23)

Babá-txiki, babá-txikie: iz. Bot. Baba
txikia, baba mota./ Baba-txikie. Baba txi-
kia. (JBA, 2004-02-01)

Babále, babálea: iz. Bot. Baba alea./ Ba-
balek asko gustatzen zikola. Baba ale-
ak asko gustatzen zitzaizkiola. (Txe-
rriari) (JUA, 2004-03-13)

Babés, babésa: iz. Babesa./ Babesa bi-
llatzen duela orik. Babesa bilatzen dute-
la horiek. (Behorrek elur ekaitzen aurre-
an) (JBA, 2003-12-28)/ Oso babesen zeon
or. Oso babesean zegoen hor. (JBA,
2002-08-25)

Badúrrik: adb. Baraurik./ Badurrik eraman.
Baraurik eraman. (JBA, 2002-04-12)/
Balurrik. Baraurik. (JBA, 2003-09-06)/ (al-
daera Balurrik) (ik. Barau) 

➤ Grab. Badurrik: “Badurrik eotea, jan baik
eotea. Badurrik eotea, jan baik eotea, ba
segun ze... Lenao, jaune artzeakon, ba jau-
ne artzeakon, esaten tzuen, esaten tzikuen,
ba badurrik eon bear zala gaberditi30, bai.
Ta ola eote giñen, ezta ur tanto mat artu
baik eta ola. Oiñ beste modu batea da bai-
ño, badurrik ba uaxe, badurrik eotea. Eta
analis ba eitteko’re eon bea zu badurrik.
Zenbait denbora, ez tait zenbait denbora
dien baiño badurrik eotea ba ori da. Jan
baik eotea ainbeste ordun”. Meza hori ze
ordutan izaten zen: “Ba zortziek-beatzik.
Ola. Eta goizao’re izango zan igual, zaz-
pietan da seietan’e eoten tzien lenau me-
zak eta bueno. Baiño komulgau giñenen,
“por ejenplo”. Ba ordun, goizeko zor-
tzietan-o, mezea, ta bittarten, udik’e etze-
ola artzeik eta ola, esaten tzikuen. Oin be-
rriz kanbiauta dare oik-eta, beste modu ba-
tea-ta” (JBA, 2004-02-01)

Baé: Gabe./ Bae. Gabe (JBA, 1998-02-12)/
Ori bae.  Hori gabe. (JUA, 1999-04-24)/
Ogie jan bae. Ogia jan gabe. (JUA, 1999-
05-21)/ Ori bae itteko berriz. Hori gabe
egiteko berriz. (JBA, 2002-11-09)/ Paé.
Gabe. (JUA, 1998-07-17)/ Puntaik paea.
Puntarik gabea. (Punta gabeko parra ba-
ten gainean esana) (JUA, 2000-06-06)/ Pe.
Gabe. (JBA, 1999-01-23)/ Loik in baeko
zea. Lorik egin gabeko zera. (JBA, 2004-
03-27)/ Gaur asko jan be dare ok. Gaur
asko jan gabe daude hauek. (Katuen gai-
nean) (JBA, 2007-09-29)/ (aldaerak Be;
Pae; Pe) (ik. Baik)

Bagíttu: 1. ad. Bahitu./ Ernari dagoen katua
katar batek bagittu omen zuen. (JBA,
1999-04-06)/ 2. ad. Bahitu. Asko nekatzea,
kansauta-o, bagittuta. (JBA, 2003-12-14)

Bagoi, bagoia: iz. Tre. Bagoia./ Bagoi.
Bagoi. (JUA, 2001-11-17)

Bagoikára, bagoikárea: iz. Bagoikada./
Bagoikarea. Bagoikada. (Trenaren bagoian
sartzen dena) (JUA, 2001-11-17)

Bagonéta, bagonétea: iz. Tre. Bagoneta./
Bagonetekin lanea. Bagonetarekin lane-
ra. (Zeraingo meatze eta labeetako kon-
tuak) (ik. Luziano) (JUA, 2001-11-17)

Bai: 1. adb. Bai./ Bai ba! Bai ba! (JBA, 2000-
04-01)/ Bai ni’re! Bai ni ere! (JUA, 2002-
08-10)/ Bero daunen, bero bai. Bero da-
goenean, bero bai. (JBA, 2003-08-31)/
Bai zea. Bai zera. (Zerbait ezeztatzeko
esan ohi da) (JUA, 2004-09-04)/ Ardoa?
Bai uste diat. Ardoa? Bai uste diat.
(JBA, 2005-08-12)/ Amalau ba pai. Ha-
malau bat bai. (JBA, 2006-07-15)/ (al-
daera Pai)/ 2. partik. Bai, esaldiaren in-
dargarri gisa./ Ondon jarri bai ta ozka-
rea. Ondoan jarri bai eta hozkada. (Ka-
tuaren gainean) (Bai, esaldian esaten
dena indartzeko) (JBA, 2004-02-29)

Baia, baia: iz. Tre. Bahea./ Baian pasauta.
Bahean pasatuta. (JBA, 1999-06-05)/ Ba-
hea iriñe eta zaie bereizteko tresna da. Baia
gari irinarekin erabiltzen da eta bestelako
lekariekin, artoa esaterako, galbaia. (JBA,
2003-06-14)/ Baia bat. Bahe bat. (JBA,
2006-12-16)

� Etnog. Bertsoak: JUA-k bahearekin lotuta-
ko pare bat bertso gogoratzen ditu.

Baiak iriña igo
Errotak irauki
Neska gazte bat etorri ezkero
Artuko nuke nik

Bigarren bertsoa azaltzerakoan berriz, ha-
lako azalpen bat egiten du. Gizon batek
bertsolari bati bertso aldrebes bat kanta-
tzeko eskatu zion, eta honek:

› BABALEA. Baba handiaren aleak. (AA, 2007-06-09)

› BAGOIA. Gaur egungo tren bagoia. (AA, 2008-11-08)

30 Hitz hau ez da berez Brinkolako hizkerakoa. Baliteke, beste zenbait hitzen antzera, hau ere apaizen bidez sartua izatea, eta bere erabilera gai erlijiosoak ai-
patzean bakarrik egitea.

› BABA-BELTZA. Baba beltza edo indaba. (AA, 2006-
02-25)
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Txantxangorri batenak
Sei libra tripaki
Baiak iriña igo
Errotak irauki
Ori nola dan
Xenpelarrek daki

(JUA, 2003-06-14)/ (�)

Baiétz: Baietz./ Baietz esan det. Baietz esan
dut. (JUA, 2001-05-19)/ Baiez ba. Baietz
ba. (JBA, 2003-08-02)/ Ni entendittuta
neon baietz. Ni ulertuta nengoen baietz.
(JBA, 2007-12-09)/ (aldaera Baiez)

Baiéz: (ik. Baietz)

Baik: Barik, gabe./ Brinkolan baik erabiltzen
da. (JBA, 1998-02-12)/ Kendu baik. Ken-
du barik. (JBA, 1998-08-05)/ Eroi baik.
Erori barik. (JBA, 1998-08-29)/ Utzi pau
baik. Utzi ordaindu barik. (JUA, 1998-11-
07)/ Jun baik-eta. Joan barik-eta. (JBA,
1999-07-10)/ Lanik in baik bizi. Lanik egin
barik bizi. (JUA, 2002-12-27)/ Jaso baik
izango den. Jaso barik izango dun. (JBA,
2006-02-25)/ Kuidau baik. Kuidado barik.
(JBA, 2006-06-09)/ (ik. Bae)

Baik’e: lok. Behintzat./ Egur txikitzen baik’e.
Egur txikitzen behintzat. (JBA, 2005-05-
06)/ Biok bakarrik baik’e. Biok bakarrik
behintzat. (JBA, 2005-09-09)/ (sinoni-
moak Beintzet; Sikira)

Baikótza: (ik. Bakoitza)

Baile, bailea: iz. Dantzaldia./ Arten asi baik
eongo zan bailea. Artean hasi barik
egongo zen dantzaldia. (JBA, 2008-07-
20)/ (sinonimoa Dantzaldi)

Bailléra, baillérea: iz. Bailara./ Baillera.
Bailara. (JBA, 2003-04-04)

Baimén, baiména: iz. Baimena./ Baimena
arek zeuken errin gauza artan. Baimena
hark zeukan herrian gauza hartan. (JUA,
2003-11-25)

Baina, bainea: iz. Bot. Baina, landare mota./
Baina berri berrik... baina gazte gaztek.
Baina berri berriak... baina gazte gazte-
ak. (Bi esaldiek esanahi bera dute; bara-
tzetik atera berriak direla bainak) (JBA,
1998-08-04)/ Baina azi. Baina hazi.
(JBA, 2003-04-04)/ Baina urtea izan da
aurten. Baina urtea izan da aurten. (Bai-
na urtea, baina uzta ona izan den urtea)
(JUA, 2000-08-05)

Baiño: 1. juntg. Baino, alderaketa adieraz-
teko./ Usaie txarra baiño txarragoa.
Usaina txarra baino txarragoa. (JBA,
2004-05-15)/ Zarragoa ama baiño’re
izango a. Zaharragoa ama baino ere
izango da. (JBA, 2005-08-06)/ 2. partik.
Baina, ordea, esaldia indartzeko era./ Nun
baiño ori? Non baina hori? (JUA, 2002-
08-26)/ Zertako baiño. Zertarako baina.
(JBA, 2004-06-05)/Ok ez due baiño itten
suik. Hauek ez dute baino egiten surik.
(JBA, 2006-01-07)/ Ez dau baiñó! Ez
dago baina! (JBA, 1998-09-12)/ Eitte ittu
baiño olako faltak. Egiten ditu baina ho-
rrelako hutsak. (Katua etxean ez den al-
dietaz) (JBA, 2006-07-24)/ 3. juntg. Bai-

na, bi esaldi kontrajarri bateratzeko./
Baiño ze gozok! Baina zen gozoak!/ 4.
Baina, baldintza adierazteko./ Baiño
ura’re jatekon. Baina hura ere jatekoan.
(Baldintza ezarriz) (JBA, 2005-08-16)

Bajáera, bajáerea: iz. Jaitsiera./ Tension
bajaerea. Tentsioaren jaitsiera. (JBA,
2003-07-26)

Bájau: ad. Jaitsi./ Bajauko gea. Jaitsiko gara.
(Muino batetik) (JBA, 2005-08-18)

Báju, bájue: iz./izond. Baxua./ Bajuana. Ba-
xuena. (Txikiena) (JBA, 1999-08-11)/ Ba-
jutxo. Baxuxeago. (JBA, 2006-10-28)

Bajúaldi, bajúaldie: iz. Beheraldia,
osasun gutxiko sasoia./ Bajualdik. Be-
heraldiak. (JBA, 2009-01-04)

Bakállao, bakállaoa: iz. Zool. Bakaila-
oa, arrain mota./ Bakaillaoa. Bakailaoa.
(JBA, 2000-08-09)/ Bakaillaoa jartze-
ko’re. Bakailaoa jartzeko ere. (JBA,
2004-10-02)

Bakán, bakána: izond. Bakana./  Baka-
nago. Bakanago. (Aleak arrastoetan ba-
kanago sartu behar direla adieraziz, hau
da, batetik bestera tarte handiagoz) (JUA,
2000-05-06)/ Pixkat bakanxeo uztea.
Pixka bat bakanxeago uztea. (Pinudiaren
gainean) (JBA, 2004-03-27)

� Etnog. Pinuak bakan: Bakan bear dik./ Pi-
nudietan pinuak landatzen direnean ha-
lako distantzia utzi izan ohi da batetik bes-
tera. Hauek hazten direnean, pinuak
ugariegi izaten dira handiak egiteko.
Hortaz bakandu egiten dira, eskasenak bo-
taz. Botatzen ez direnak, handiak egite-
ko uzten direnak, oso azkar hazten dira
aurretik hazten zirenaren aldean. (JUA,
2001-09-08)

Bakándu: ad. Bakandu./ Bakandu. Bakan-
du. (Bakandu, abere kopurua murriztu. Pa-
seko hegaztiek soroetan egiten dituzten kal-
teak handiegiak omen direlakoan, bakan-
du egin behar omen dira) (JUA, 2000-11-

› BAILLEREA. Barrendiola errekaren bailara, artean Barrendiola urtegia dela. (AA, 2003-12-13)

› BAINEA. Baina platerkada. (AA, 2008-12-31)
› BAKANDU. Pinua adarrak bakanduta. (AA, 2008-
12-30)
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11)/ Bakantzen aittu naiz. Bakantzen ari-
tu naiz. (JBA, 1998-07-16)

� Etnog. Sagarrondoa bakantzea: Sagarron-
doetako adarrak bakandu egin behar
dira fruitua egoki eman dezaten. Zuhai-
tzak adar asko eman ohi ditu eta haueta-
ko batzuk moztea da bakantzea. Zuhaitz
honen adibide bezala balio dio JBA-ri lan
honen garrantzia adierazteko. Zuhaitza-
ren goiko adarrak, bere garaiera dela -eta,
ez dago mozterik. Horregatik oso adar-
kera txikia eta ugaria sortu da bertan, eta
sagar gutxi ateratzen da. Beheko aldean
mozketa lanak egin litezke eta adarrak
urriagoak eta sendoagoak dira; inguru ho-
netan sagar gehiago biltzen da. (JBA,
2001-01-27)

Bákar, bakárra: izond. Bakarra./ Baka-
rreko au’re... bakarrekoa. Bakarreko
hau ere... bakarrekoa. (Argazkian baka-
rrik azaltzen den aberearen gainean)
(JBA, 2007-05-19)

Bakárrik: adb. Bakarrik./ Bakarrik. Ba-
karrik. (JUA, 2003-06-28)/ Pakarrik.
Bakarrik. (JBA, 2004-02-01)/ (aldaera Pa-
karrik)

Bakazío, bakazíoa: iz. Oporra. (Pluralean
esaten da)/ Bakazíok. Oporrak. (JBA,
2008-08-21)/ (sinonimoa Barkazio)

Báke, bákea: iz. Bakea./ Bake baken
dare. Bake bakean daude. (JBA, 2001-
01-13)/ Ez dauke bakeik. Ez dauka ba-
kerik. (Gelditu ezinda zebilen katuaren
gainean) (JBA, 2002-08-25)/ Erre ta ba-
kea. Erre eta bakea. (JBA, 2007-01-19)

Bakéta, bakétea: iz. Tre. Baketa, eserle-
ku mota./ Baketak. Baketak. (JBA, 2003-
10-10)

Bakoitza: izond. Bakoitza./ Autubusen sar-
tuta bakoitzek zaku... Autobusean sartu-
ta bakoitzak zaku... (JUA, 2002-03-16)/
Oi jateko baikotzana. Hori jateko ba-
koitzarena. (JBA, 1998-07-16)/ Baikotzak
berea. Bakoitzak berea./ Baikotzaatio. Ba-
koitzarengandik. (JBA, 2004-12-31)/
Baikotzen. Bakoitzean. (JBA, 2005-05-
14)/ (aldaera Baikotza)

Bála, bálea: iz. Bala./ Balekin. Balarekin.
(JUA, 2002-07-21)

Balántzaka: adb. Balantzaka./  Balantza-
ka. Balantzaka. (Oinez egitean balantza
egiten zuela adieraziz) (JBA, 1999-05-15)

Balástro, balástroa: iz. Balastoa./ Balas-
tron jun bearko diau. Balastoan joan be-
harko diagu. (JUA, 2004-03-14)/ Balastoa
karrilleko arrie da. (JBA, 2009-01-21)

Baldár, baldárra: izond. Baldarra./ Bal-
dar. Baldar. (Gutunak irekitzeko era bal-
darraren gainean) (JBA, 2000-02-19)/
Baldarra. Baldarra. (JBA, 2001-12-24)/
Lekue da baldarra. Lekua da baldarra.
(Aldapa handi samarrean den pinudiaren
gainean) (JUA, 2003-08-31)/ Baldar.
Baldar. (Lur bidearen itxuraren gainean)
(JBA, 2004-08-29)

Baldártu: ad. Baldartu./ Baldartuta. Bal-
dartuta. (JBA, 2006-09-09)

Bálde, báldea: iz. Tre. Baldea./ Balde. Bal-
de. (JBA)

Baldéka, baldékarea: iz. Baldekada./
Baldeka aundi bat. Baldekada handi
bat. (JBA, 2004-09-18)/ Iru baldeka.
Hiru baldekada. (JBA, 1999-10-23)

Baldrásko, baldráskoa: (ik. Bal-
droska)

Baldrés, baldrésa: izond. Baldresa, na-
hasia./ Baldresa. Baldresa. (Elkar ko-
rapilatutako zarba pila baten gainean esa-
na) (JBA, 2006-01-22)

Baldróska, baldróskea: izond. Balda-
rra, baldresa./ Baldróska, baldróskea,
baldrásko. Baldres, baldresa, baldres.
(JBA, 2004-05-15)/ Baldroska… bal-
droskea. Baldres... baldresa. (JBA, 2006-
12-16)/ (aldaera Baldrasko)

Balentín: Balentin, gizon izena.

� Etnog. Balentin santuarena: Beain Barre-
na sendia jatorriz Oñatikoa zen; bertan
jaio ziren: Tiburzio (JBA-ren aita), Po-
loni  eta Santiago (2-3 hilabeterekin
etxez aldatua). Hurrengo senideak
(Maurizia, Gregorio, Benito eta Fran-
tziska) Agirrezabal baserrian jaiotako-
ak dira. Santiago Beain Barrena, Txilera
joan zen. Bere alabak aita zuenari on-
doko esaera hartu zion gogoan (gogo-
an hartu arren ulertu ezin zezakeena,
euskaraz ez zekielako). Esaera hau
JBA-ak idatzia duen bezala hartuko dut:

Ura eranda eta artua janda
Harri gorrian lo egin
Deboziua baldin badao
Zeruan dago Balentin

(JBA, 1998-07-06)/ (�)

Balíau: ad. Baliatu./ Gauzek baliatzea.
Gauzak baliatzea. (JUA, 2001-11-17)/
Erosi genittun baiño gutxi baliau giñen.
Erosi genituen baina gutxi baliatu ginen.
(JUA, 2001-11-17)

Bálio: ad. Balio./ Balio balin bain. Balio
baldin badin. (JBA, 1999-02-06)/ Aetxek
balioko daon. Haretxek balioko zion.
(JBA, 2000-10-07)/ Epelen eotek asko
balio do ba. Epelean egoteak asko ba-
lio du ba. (Kanpoan elurra eta hotza den

egunean esanda) (JBA, 2005-01-29)/
Orrek’e asko balio do. Horrek ere asko
balio du. (Gauza bat baloratzekoa dela
adieraziz, ez prezio handia duela) (JBA,
2007-12-15)

Balío, balíoa: iz. Balioa./ Balioa men tzeu-
ken. Balioa men zeukan. (Irudi batek)
(JBA, 2006-07-15)

BALIOA EMAN: ad. Balioa eman, ordaindu./
Dirue eman, balioa eman. Dirua eman,
balioa eman. (Lursail bat bere lehenagoko
jabeei erosi ziela adieraziz) (JUA, 2001-
06-30)

Balkoi, balkoia: iz. Balkoia./ Balkoi bat.
Balkoi bat. (JUA, 2002-06-01)

Balóre, balórea: iz. Balorea, balioa./ Ba-
lore aundikoa. Balore handikoa. (JUA,
1999-05-29)

Baltséo, baltséoa: iz. Baltseoa, dantza lo-
tua./ Baltseon eitten tzala. Baltseoan
egiten zela. (JUA, 2003-06-07)/ (sinoni-
moak Agarrau, Dantza-lotu)

Balúrrik: (ik. Badurrik)

Bánau: ad. Banatu./ Banau. Banatu. (Zuhaitz
baten adarrak alde guztietara sakabana-
tzen direla adieraziz) (JBA, 2005-03-27)

Bánku, bánkue: iz. Bankua, elizetako egu-
rrezko eserleku luzea./ Bankun. Bankuan.
(JBA, 2000-08-09)

Bapáten: adb. Bat-batean./ Bapaten kendu
zion. Bat-batean kendu zion. (JBA, 2008-
10-12)

Bápo, bapóa: izond. Bapoa./ Aittona bapoa
dao ura. Aitona bapoa dago hura. (JUA,
2000-04-28)

Bapóre, bapórea: iz. Lurruna./ Bapo-
rezko makinak. Lurrunezko makinak.
(Garai bateko trenak) (JUA, 2002-01-
12)/ (sinonimoa Lurriñ)

Bará, baréa: 1. iz. Zool. Barea, molusko
mota./ Barak. Bareak. (JBA, 1998-08-06)/
Baráak dauzkie ok. Bareak dauzkate
hauek. (Letxua batzuen gainean) (JBA,
2005-06-11)/ 2. (ik. Bare) 

Baránda, barándea: iz. Baranda./ Ba-
randan gaiñen. Barandaren gainean.
(Terrazako barandaren gainean) (JBA,
2001-05-26)/ (sinonimoa Barandau)

Barándau, barándaue: iz. Baranda./
Barandaue. Baranda. (Terrazako baran-
daren gainean) (JUA, 2002-09-14)/ (si-
nonimoa Baranda)

Barau, baraue: iz. Baraua./ Baraue... bi-
jilie. Baraua... bijilia. (JUA, 2001-03-03)/
Biar baraue da, etzi bijilie. Bihar baraua
da, etzi bijilia. (JUA, 2004-06-19)/ (ik.
Badurrik)

Barázki, barázkie: iz. Bot. Barazkia./
Barazkie onena. Barazkia onena. (JUA,
1998-08-05)

Barbaillero, barbailleroa: izond. Be-
rritsua, kontakatilua./ Barbailleroa. Kon-
takatilua. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2001-07-16)

Barbántzu, barbántzue: (ik. Gar-
banzu)

› BALDEA. Patataz betetako baldea. (AA, 2008-03-29)
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Barbári: Topo. Barbari, Zeraingo auzoa./
Barbari. Barbari. (JBA, 1999-11-01)

Baré, baréa: iz. Barea, gorputzeko atala./
Barea. Barea. (Organo honen gaitz baten
gainean) (JBA, 2004-03-21)/ Barek eldu
dio. Bareak helduko dio. (Zerbait egite-
an) (JBA, 2006-12-16)/ (aldaera Bara, bi-
garren adiera)

Bárkau: ad. Barkatu./ Barkau. Barkatu.
(JUA, 2001-03-24)/ Barkatzeko. Bar-
katzeko. (JUA, 2002-02-10)

Barkázio, barkázioa: iz. Oporrak. (Plu-
ralean esaten da)./ Barkaziok. Oporrak.
(JUA)/ (sinonimo Bakazio)

Bárkue, bárkue: iz. Barkua./ Barku ma-
ten. Barku batean. (JBA, 2003-04-04)

Barkúkada, barkúkadea: iz. Barku-
kada./ Barkukada bat gatz. Barkukada bat
gatz. (JUA, 1999-02-12)

Barnáola: Barrenola, Mutiloako base-
rria./ Bertakoa zen Andres Aundirekin
apustu bat egin zuena./ Barnaola. Ba-
rrenola. (JBA, 2005-02-19)

Bárne, barnéa: iz. Barnea./ Zuztarren bar-
netik eta. Zuztarren barnetik atera. (Ura-
rentzako hodiak jarri zituztenean, hone-
la atera behar izan zituzten zuhaitzak) (ik.
Luziano) (JUA, 1999-02-06)

Bárra, bárrea: 1. iz. Meteorol. Barra,
ekaitz laino multzoa./ Barrea in tziñan
aundie. Barra egin zunan handia. (Due-
la urte batzuk egindako harri ekaitz ba-
tean, Beasain aldean-eta, barra handia egi-
tea suertatu zen eta bertan kalteak han-

diagoak izan ziren) (JBA, 2005-08-18)/
(ik. Barrau)/ 2. iz. Marra, arrastoa./ Go-
rri berde barrak dittuna. Gorri berde ma-
rrak dituena. (Astaola sagarra deskriba-
tzen) (JBA, 2002-03-02)

Barrábas-bedar, barrábas-beda-
rra: iz. Bot. Barrabas-belarra, landare
mota./ Barrabas-bedarra. Barrabas-be-
larra. (Soroan hazitako belar txar baten
gainean esana) (JBA, 2000-06-06)/ (�)

➤ Grab. Barrabasa: “Barrabas-bedarra, guk
soron daukuna. Guk eta besta atzuk, as-
kook, danak, amen. Ez taitt eongo an ba-
ekoik’e”. Nolakoa: “Ba izaten da ale bat,
eta arek emate ttu ogei igual. Eta geo
gora. Barrun udaberrin o udaan, ale arek
sortze ttu ogei igual o geiau igual. Ta go-
ora’re irtetzen do berde. Ta dana, lur gu-
zie tapatzen due, beintzet, balin badare
bat o bestekiñ ez baiño, balin badare
“bastante”, lur guzie tapatzen due. Oiñ,
esaten due, ez dola, ez dola zea itten, la-
borea ez dola, ez diola kalteik itten esa-
ten due. Igual izaten dala laborea are-
katio. Bai, izan ingo a baiño itsusigo ema-
ten do, gaiñea! Oso itsusi ematen do ta
ola, galdu ezin leiken, ez tait galdu’re ez
da eitten bedar ori. Utzita, esaten due,
igual utzita zea itten dala, baiño... Ez dait,
da errez juten da batetik bestea, txorik’e
igual’e ebaltzen due, ta makinak’e igual.
Leku baten goldaan itten bazu, ta geo bes-
tea jun, an... Lenau askie ta muittea iza-
ten tzan, geo esan deu len beste bedar kla-
se bat, sapedarra...” (JBA, 2002-08-
25)

Bárrau: ad. Barratu, zerua ekaitz lainoz
bete./ Zerue barrauta zeon. Zerua ba-
rratuta zegoen. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2005-12-05)/ (ik. Barra)

Bárre, bárrea: iz. Barrea./ Barrek. Barreak.
(JBA, 1998-07-11)/ Ze barrek! Ze ba-
rreak! (JBA, 1999-08-12)/ Barre algarak.
Barre algarak. (JBA, 1999-02-11)/ Barre

eraiñ. Barre eragin. (JUA, 2000-09-16)/
Barre-barre in tzien. Barre-barre egin zien.
(JBA, 1999-04-24)/ Parre. Barre. (JUA,
2002-05-18)/ Barre itte zu askotan. Ba-
rre egiten duzu askotan. (JBA, 2006-05-
29)/ Barre-algara onak itten zittun. Ba-
rre-algara onak egiten zituen. (JBA,
2006-07-24)/ (aldaera Parre)

Barrén, barréna: iz. Barrena, beheko al-
dea./ Praka barren oik. Praka barren ho-
riek. (Praken behe aldeko zikinkeria ai-
patuz) (JBA, 2000-02-19)/ Barrena moz-
ten. Barrena mozten. (Arropa baten alde
baten gainean) (JBA, 2000-09-02)/ Lu-
rre jasotzen soro barreneti. Lurra jasotzen
soro barrenetik. (Horrela ibiltzen omen
zen JUA gaztetan) (JUA, 2001-05-19)/ Ze
in bear dion, barrena? Zer egin behar
dion, barrena? (Prakaren zein tarte josi be-

› BARNAOLA. Mutiloako Barrenola baserria. Ingu-
ruko meha ustiakuntza guneetako bat izan zen
berau. (AA, 2003-06-21)

› BARRABAS-BEDARRA. Barrabas belarra soroan.
Belar txar mota bat da. (AA, 2005-06-11)

› BAREA. Barea belar artean. (AA, 2006-07-13)

› BARBARI. Barbari eremuaren argazkia, Zabarain aldetik. (AA, 2003-07-18)
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har duen galdetuz) (JBA, 2001-07-28)/
Saasti barrenen. Sagasti barrenean. (JBA,
2003-02-01)/ Barrenak zea in bear due.
Barrenak zera egin behar dute. (Zelai ba-
rrenean egin beharreko lanen gainean)
(JBA, 2004-05-08)/ Ia barreneaiño erre-
tzen tzan. Ia barreneraino erretzen zen.
(Lasto argiaren gainean) (JBA, 2002-08-
24)/ Barren bat soltauta, bestea josita. Ba-
rren bat askatuta, bestea josita. (Praka ba-
tzuen gainean) (JBA, 2006-04-17)/ Ba-
rren guziñ. Barren guztian. (JBA, 2006-
05-27)

Barréndiola: Barrendiola, Brikolako ba-
serria./ Bertara ezkondu zen neska batek:
Ezkonduko naiz baserria, baiño kalea ju-
teko kondizion. (JUA, 2000-10-14)

Barréndiola-errekea: Topo. Barren-
diola erreka, Brinkolako erreka./ Ba-
rrendiola-errekea. Barrendiola erreka.
(JBA, 2004-04-10)/ (ik. Urzako)

Barréndiola-saar, barréndiola-sa-
arra: 1. iz. Bot. Barrendiola sagarra, sa-
gar mota./ Barrendiola-saarra. Barren-
diola sagarra./ Barrendiola inguruko ba-
serri bat bada ere, JBA-ak ez daki han-
dik sartua den ala ez. (JBA, 1998-08-05)/
(ik. Saar)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Barréno, barrénoa: iz. Barrenua./ Ba-
rreno zulok. Barrenu zuloak. (ik. Luzia-
no) (JUA, 2001-11-17)

Barréntau: ad. Ikusi./ Barréntau. Ikusi.
(JBA, JBA, 2005-01-29)

� Etnog. Hitz honen inguruan: Hitz hau ez da
Brinkolakoa, baina azaldu beharreko
istorio interesgarria dauka. Zeraingo
Aizpea auzoko Garro baserrian mutil-
zahar bat bizi zen. Honek behorrak zituen,
eta Legazpi eta Zerain arteko mendietan
jaregiten zituen. Hauen bila joatean, ba-
tzutan jendeari galdetu behar izaten zion
behorrak non zebiltzan. Hala, behin bai-
no gehiagotan Agirrezabalgoei galdetu
izan zien. Bere galdera hau izaten zen:
Barréntau al dezue beorra?. (Ikusi al du-
zue behorra?)/ JBA-ren senideei hitz ho-
nek atentzioa asko piztu zien. Hala, eu-
ren artean, gizon hari Barréntau ezize-
na-edo jarri zioten. Hala batzutan, elka-
rri halako galderak egiten zizkioten,
Barréntau ikusi duzue? (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2005-01-23; gainerakoa:
JBA, 2005-01-29)/ Ezizen hau jarri zio-
ten gizona Gárrokoa zen, Zeraingo Aiz-

pea auzoko baserri horretakoa. (JBA,
2008-10-08)

Barréta, barrétea: iz. Tre. Barreta, barra
txikia./ Barretai lotuta ies in etzein. Ba-
rretari lotuta ihes egin ez zezan. (Barre-
ta hau terrazako erraja da) (JBA, 2005-
08-06)

Barríka, barríkea: iz. Tre. Barrika, sa-
gardotarako barrika./  Barrikea. Barri-
ka. (JBA, 1999-05-08)/ Barrika. Barri-
ka. (JBA, 1999-08-23)

Barríñoi, barríñoia: iz. Tre. Ontzi mota.
(Ogia egiteko barriñoi bat erabiltzen
da) (JBA, 1998-08-04)

Barrú:Barru./ Miñutu bat barru. Minutu bat
barru. (JBA, 1998-09-12)

Bárru, barrúe: iz. Barrua, barrualdea./ Ba-
rrue. Barrua. (JUA, 1998-07-07)/ Ba-
rruragoti. Barruragotik. (JUA, 2002-
09-14)

Barrúti, barrútie: iz. Barrutia./ Barru-
tin bertan. Barrutian bertan. (Kortaburuko
lur sail hesituaren gainean) (JUA, 1999-
01-09)/ Antxardiaiño barrutie. Antxer-
diraino barrutia. (Barrutia leku hartarai-
no duen etxe baten gainean) (JUA, 2000-
12-16)/ Aldeko barrutie. Aldeko barrutia.
(Agirrezabal baserriko aldekoek duten ba-
rrutia, baserri honetatik gora) (JBA,
2005-09-09)

Barrúzale, barrúzalea: iz. Barruzalea,
etxe barruan egotea nahi izaten duena./
Barruzalea. Barruzalea. (Sukaldean ego-
tea atsegin duen katu baten gainean)
(JUA, 1999-12-18)

Basá-txerri, basá-txerrie: iz. Zool.
Basurdea, ugaztun mota./ Basa-txerriñak.
Basa txerrienak. (Basurdeen gainean
esana) (JBA, 2005-01-29)/ (sinonimoa
Basaurde)

Basábei, basábeie: iz. Zool. Basabehia./
Basabeiek. Basabehiak. (JUA, 1999-05-
15)/ Basabeiek. Basabehiak. (JUA, 2000-
01-06)/ Kanpo beiek. Kanpo behiak.
(Etxetik kanpora ibiltzera ohitutako
behiak) (JBA, 2001-05-26)/ Basabei,
kanpobeiek. Basabehiak, kanpo behiak.
(JBA, 2002-06-29)/ (ik. Aierdi, baserria)
(sinonimoa Beigorrixak)

➤ Grab. Basabeiek: Bertan basabehirik ote
zen: “Basabeiek’e asko ez emen, emen
etxe-beie geiao basabeiek paiño, otan...
Or Arantzazu alden da oitan bai, izango
zien. Gue pariente jende orrek’e, basa-
beiek-eta eukiko zittuen, Baiño otan ez,
otan etxe, etxe-beiek bakarrik, geo ardi
batzuk-eta, otan ez” (JBA, 2004-02-01)

Baságizon, baságizona: iz. Basagizo-
na, basoko lanetan jarduten duen gizona./
Basagizonak. Basagizonak. (JUA, 2000-
04-26)/ Basogizonak. Basagizonak. (JUA,
2004-08-29)/ (aldaera Basogizon) (ik. Ba-
somutill) (ik. Menditar)

Basákan, basákana: iz. Bot. Basarana,
fruitu mota./ Basakana. Basarana. (JUA,
2001-07-14)/ Basakana. Basarana. (JBA,
2003-03-30)/ Basakana dala. Basarana
dela. (Sastraka baten gainean) (JBA,
2008-01-18)/ (sinonimoak Arantxami-
llo; Patxaran)

Basákatu, basákatue: iz. Zool. Basaka-
tua, ugaztun mota. Basakatue. Basakatua./
(JBA, 2002-03-02)/ Baso-katue. Basa-
katua. (Jesusa BA, 2004-10-16)/ (ik.
Aizkatu)

Basálizar, basálizarra: iz. Bot. Otsali-
zarra, sastraka mota./ Basalizarra. Otsa-
lizarra./ Bere pipitak, multzotan eta go-
rri gorriak, txorindako jana omen dira.
(JBA, 1999-08-03)/ Basolizarrak. Basa-
lizarrak. (JBA, 2002-03-21)/ (aldaera
Basolizar)

➤ Grab. Basalizarra: “Orik’e gaalekun as-
kotan ikusten die. Oiñ jardiñetan’e jar-
tze ttue”. Ze garalekuetan: “Emen zee al-
deti beintzet asko... Armuño zee alde on-
tati. Olabaso aldeti. Olabaso aldeti bein-
tzet asko. Aik’e arbolatxo txiki batzuk. Lo-
rak’e izate ittue ta gero pepita gorri-go-
rrik. Oiñ jardiñetan’e ikusitzen oik. Oiri
esaten tzate basolizarrak. Ez die azten,
beste lizarrak bezela ez die azten orik. Da
bueno, or emenetan ikusten die. Oik
txori janak izango die orik. Txorik jan-
go ttue alek, gorri-gorri itten dienen”
(JBA, 2002-03-21)

Basárri: Basarri, Inazio Eizmendi bertso-
laria./ Behin, Basarri eta Uztapide ber-

› BASAKANA. Basakan sorta ederra adarrean. (AA,
2005-08-13)

› BASALIZARRA. Basalizar landarea Aizkorrondoan.
(AA, 2006-07-22)

› BARRENDIOLA-ERREKEA. Barrendiola erreka Ur-
zako eremuan. (AA, 2008-03-29)
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tsolariek saioa izan zuten Legazpin. Saio
ostean tabernan ziren eta jendeak bertsotan
has zitezen bultzatu egiten zituen. Uzta-
pide bertsoak kantatzen aritu zen baina
Basarri ukatu egin zen: Jendea bertso
gose eon bear dola. (JUA, 2000-08-27)

Basárri, basárrie: (ik. Baserri)

Basaundi: Topo. Basaundi, Brinkolako pa-
rajea./ Basaundi. Basaundi. (JBA, 1999-
04-17)

Basauntz, basauntze: iz. Zool. Ba-
sahuntza./  Basauntze. Basahuntza. (JBA,
2003-07-26)/ Basauntzek bezela. Ba-
sahuntzak bezala. (Ahuntz batek jauzi
nola egiten duen adieraziz) (JBA, 2004-
10-02)

Basaurde, basaurdea: iz. Zool. Basur-
dea, ugaztun mota./ Basaurdea. Basurdea.
(JUA, 1999-10-23)/ Luziano-eta ibil-
tzen ziren esaten, basaurdek arrastoa in
men dola, alako lekutan arrastoa ein men
dola. (JUA, 2002-06-15)/ Ortik etortzen
diela, Napar aldetik, txerri orik. (Basur-
deen gainean esana) (JUA, 2004-08-
10)/ (sinonimoa Basa-txerri)

� Etnog. Neguan: Neguan, elur handiak izaten
direnean, basurdeek errekaik erreka ibil-
tzeko joera omen dute. JUA txikia zenean,
basurde batzuk Antxerditik behera, Gaz-
tainari aldetik, erreka aldera jaitsi ziren. Ber-
tatik, Udana aldera joan ziren eta azkene-
an Oñati aldean bota zituzten./ Abere hau
pixti gorra omen da. (JUA, 1999-10-23)/
Basurdeak artasoroak kaltetu ditzakete, bai
neguan bai ereitten dan garaien’e. (JUA,
1999-10-30)

� Etnog. Bideak: Basurdeak bideak irekitzen
dituzte laharrarte batzuetan, besteak bes-
te, Armuñoko mendebaldeko hegalean,
urtegiaren bidetik gertu. Pasabide haue-

tako lurra xehe eginda egoten da. (Jon
AU-k entzuna: JBA, 2004-09-26)

➤ Grab. Basaurdea: Neguan etortzen al ziren:
“Beno, basaurdek’e... Bai izaten tzien
otsa-ta, arrapau men tzola olakok-eta, ba-
saurdea proibittuta zeoan, autorizazioa
bear zian. Gure, nere aitte-ta’re gaztetan-
da ibili ittuan orik, ta basaurdek arras-
toa in men dola, alako lekutan arrastoa
in men dola. Alako lekun ibili men dala,
arrastoi segi ta junda urriñea-ta, ibiltzen

zittuan jentea. Baiño basaurdea, ba-
saurdea, gaur emen daill eta urrengo,
urrengo Azkoitiñ igual. Oik asko ibiltzen
zienak”. Otsoen konturik ez daki: “Otsok
kontuik... Leenauko kontuk-eo, otsok”
(JUA, 2002-06-15)

Basérri, basérrie: iz. Baserria./ Baserri
uraxe da. Baserri huraxe da. (JBA, 2004-
02-07)/ Basarritan. Baserrietan. (JBA,
2003-03-21)/ (aldaera Basarri)

Basérri-etxe, basérri-etxea: iz. Baserri-
etxea, kalean den baserria./ Baserri-etxe.
Baserri-etxe. (Kalean zen baserri baten
gainean) (JBA, 2000-09-16)

Báso, basóa: iz. Bot. Basoa, zuhaiztia.

BASOA ETA: ad. Basoa atera, ebakitako ba-
soaren egurra bidez ekartzea./ Basok
eta. Basoak atera. (JBA, 2005-01-15)/ (si-
nonimoa Txara, Txara eta atala)

Báso, básoa: iz. Tre. Basoa, edalontzi
mota./ Baso. Baso. (JBA, 2003-08-16)

Basó-erdi, basó-erdie: iz. Baso erdia,
zerbitutako ardoaren neurria./ Baso-erdi
bana. Baso-erdi bana. (JBA, 2007-04-08)/
(sinonimoa Baxoerdi)

Basó-etxe, basó-etxea: iz. Baso etxea.
Izen honekin deitzen die JUA-k garaie-
ra handian edo toki nahiko apartekoetan
aurkitzen diren baserriei. Agirrezabal
eta Eguzkitza sartzen dira horien artean./
Baso etxek... goi etxetan. Baso etxeak...
goi etxeetan. (JUA, 2001-12-15)/ (sino-
nimoak Goi-etxe; Mendi-etxe)

Basógizon, basógizona: (ik. Basagizon)

Basóko lírio, basóko lírioa: iz. Bot. Ba-
soko lirioa, landare mota./ Basoko lirioa.
Basoko lirioa. (JBA, 2003-04-12)

Basólizar, basólizarra: (ik. Basalizar)

› BASAURDEA. Basurde larrua Aizpeako Aitzurdin aldean. Hau beste basurdeek uxarrean ez egiteko jartzen
omen da. (AA, 2005-01-23)

› BASAURDEA. Basurdearen lanak Arriurdin inguruan: uxartutako lekua. (AA, 2006-07-22)
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Basólore, basólorea: iz. Bot. Basalorea,
basokoa den edozein lore./ Basolorea. Ba-
solorea. (Lore baten gainean, basalore bat
dela adieraziz) (JBA, 2000-11-01)

Basómutill, basómutille: iz. Baso-
mutila, basoko lanetan jarduten duen
mutila./ Basomutille. Basomutila. (JBA,
1999-12-07)/ (ik. Basagizon) (ik. Men-
ditar)

Basópixti, basópixtie: iz. Zool. Basapiztia,
basoko edozein piztia./ Basopixtie. Ba-
sapiztia. (JBA, 2000-02-16)

Bástar, bastárra: (ik. Baztar)

Básto, bástoa: izond. Zakarra./ Bastogoa.
Zakarragoa. (JBA, 2000-08-09)

Bastoi, bastoia: iz. Tre. Bastoia./ Eskun za-
marren bastoia. Eskuan zeraman bastoia.
(JBA, 2008-07-20)

Bat: zenbtz. Bat./ Bana. Bana. (JUA, 2000-
02-19)/ Banaka batzuk. Banaka batzuk.
(Bakar batzuk; Sagar ale batzuen gaine-
an esana) (JBA, 1999-10-08)/ Induaba
banaka batzuk sartu ttut. Indaba banaka
batzuk sartu ditut. (JBA, 2003-06-07)/ Ba-
nan. Banatan. (JUA, 2000-08-29)/ Bes-
tek banaka. Besteek banaka. (JBA, 2004-

07-24)/ Oik banán ipiñi atuat. Horiek ba-
natan ipini ditiat. (JBA, 2005-01-08)/ Ba-
tzuk bat’e baik. Batzuk batere barik.
(JBA, 1998-12-01)/ Ez da bate’re! Ez da
batere! (JUA, 2000-12-23)/ Bana-biña.
Bana-bina. (JBA, 2004-01-04)/ Banaka.
Banaka. (JBA, 2005-01-15)

BATEN BESTEN: Batean eta bestean./ Asko
zeren an, baten besten. Asko zeuden han,
batean eta bestean. (JBA, 2005-07-23)

Bataillau: ad. Erl. Bataiatu./ Bataillautako.
Batailatutako. (MUA, 2002-04-11)

Batéau: ad. Bateratu./ Bateauta. Bateratu-
ta. (JBA, 1999-08-14)

Bátu: ad. Bildu./ Azalak batu. Azalak bildu.
(JBA, 1998-07-07)/ Berbenak batzen. Ber-
benak biltzen. (JBA, 1998-07-13)/ Ezin
batu. Ezin bildu. (JBA, 1998-10-31)/
Lurretik batuta. Lurretik bilduta. (JBA,
1998-10-31)/ Gaur batutakok. Gaur bil-
dutakoak. (Sagarren gainean) (JBA,
1998-10-31)/ Lurrekok batzen aittu al
zaa? Lurrekoak biltzen aritu al zara? (Sa-
garren gainean) (JBA, 1998-10-31)/ Be-
dar batzen ai da-ta. Belar biltzen ari da-
eta. (JBA, 2003-04-26)/ Papel ontan ba-
tuta. Paper honetan bilduta. (JBA, 2004-
03-27)/ Patatea batu. Patata bildu. (JBA,
2004-08-10)/ Zarba batzen. Zarba biltzen.
(JBA, 2006-01-14)/ (sinonimoa Bittu)

Bátzuk: zenbtz. Batzuk./ Batzun batzuk
eongo die. Baten batzuk egongo dira.
(JBA, 1998-07-08)/ Batzun batzuk. Ba-
ten batzuk. (JBA, 1999-07-10)/ Batzen
batzuk. Baten batzuk. (JUA, 1999-02-12)/
Bate mat. Baten bat. (JBA, 2003-12-31)/
Batzundako. Batzuentzako. (JUA, 1998-
11-07)/ Batzutan. Batzuetan. (JBA, 1999-
06-05)/ Batzutako. Batzuetarako. (JUA,
1998-12-19)

Batzúri, batzúrie: iz. Bot. Baratxuria, lan-
dare mota./ Batzurik, babak, idarrak, ki-
pulak’e bai. Baratxuriak, babak, ilarrak,
tipulak ere bai. (JBA, 2001-12-29)/ Be-
darrik aberatsena batzurie... osasun da-
nan aldekoa. Belarrik onena baratxuria...
osasun denen aldekoa. (JUA, 2002-08-10)

Batzúri-zopa, batzúri-zopea: iz. Ba-
ratxuri zopa./ Batzuri-zopea. Baratxuri
zopa. (JBA, 1998-12-28)

Baxóerdi, baxóerdie: iz. Basoerdia,
zerbitutako ardoaren neurria / Baxoerdi
bat. Basoerdi bat. (Ardoaren gainean)
(MUA, 2005-02-04)/ (sinonimoa Baso-
erdi)

Baxtár, baxtárra: (ik. Baztar)

Bazkáldu: ad. Bazkaldu./ Oira bazkaldu
baiño len. Ohera bazkaldu baino lehen.
(JBA, 2003-02-15)/ Patxiñen bazkal-
tzeko idean. Patxinean bazkaltzeko ideian.
(JBA, 2003-06-14)

Bazkálondo, bazkálondoa: iz. Baz-
kalondoa./ Bazkalondon. Bazkalondoan.
(JBA, 2000-12-16)

Bazkáltoki, bazkáltokie: iz. Bazkal-
tokia./ Bazkaltoki ori. Bazkaltoki hori.
(Zenbat lantegi langilek, batez ere base-
rrietakoek, lanetik etxera bazkaltzera
itzultzeko astirik izaten ez zutenek, kaleko
etxe jakin batzutan bazkaltzen zuten.

Apopiloen antzerako jokabidea zen, bai-
na bakarrik bazkaltzera geldituz) (JBA,
2007-12-15)

Bazkári, bazkárie: iz. Bazkaria./ Boda
bazkarie. Ezkontza bazkaria. (JBA, 2000-
10-21)/ Bazkarie ipinteko. Bazkaria ipin-
tzeko. (JUA, 2004-05-08)

Bázpada’re: adb. Badaezpada ere./ Baz-
pada’re. Badaezpada ere. (JBA, 1999-08-
14)/ Baezpada’re. Badaezpada ere. (JBA,
2004-03-27)

Baztár, baztárra: iz. Bazterra./ Baztarrea.
Bazterrera. (JBA, 1998-08-04)/ Baxta-
rren. Bazterrean. (JBA, 2004-05-12)/
Baztarren. Bazterrean. (JBA, 2004-08-
11)/ Kamiño baztar ze oita. Kamino
bazter zera horietara. (JBA, 2005-08-14)/
Bastartxo baten. Baztertxo batean. (JBA,
2003-04-04)/ (aldaerak Bastar; Bax-
tar) (sinonimoa Eskiña)

Baztártu: ad. Baztertu./ Baztartu. Bazter-
tu. (Lehengo nekazal tresnak utzi egin zi-
rela adieraziz) (JUA, 2002-09-14)

Bé: (ik. Bae)

Béa: (ik. Bera)

Beaiek: erak. Beraiek./ Beaiek. Beraiek.
(JBA, 1998-12-12)/ Beaiena. Beraiena.
(JBA, 2006-08-19)

Beaiñ: Topo. Biain, Brinkolako parajea./ Be-
aiñ alden. Biain aldean. (JUA, 1999-10-
23)/ Beaiñ-biden. Biain bidean. (JUA,
2002-10-19)/ Beaingo puntan. Biaingo
puntan. (JUA, 1999-07-26)/ Beain zabalá.
Biain Zabala. (Biaingo Zabala) (JBA,
1999-08-03)/ Beaingo kortea. Biaingo
korta. (JBA, 2005-04-30)

Beaje, beajea: iz. Bidaia, beaje esaten de-
nean, gurdi betez (egurraz, belarraz)
egindako joan etorriak adierazten dira./
Maiña bat beaje eaman. Makina bat bi-
daia eraman. (Egur garraio baten gaine-
an) (JBA, 1999-07-10)/ Kanpo beaje bat.
Kanpo bidaia bat. (JUA, 2002-04-13)

› BASOA. Oltza aldeko basoa, udazkenean. (AA,
2008-10-12)

› BASOLOREA. Basolore urdina. (AA, 2006-07-01)

› BATZURIE. Baratxuriak. (AA, 2008-03-29)

BEAJE
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Beala: adb. Berehala./ Beala. Berehala.
(JBA, 1998-12-23)/ Etzate bealakon pa-
sauko. Ez zaie berehalakoan pasatuko.
(JBA, 1998-08-01)/ Bealaxe. Berehala-
xe. (JBA, 1998-08-07)/ Beala. Berehala.
(JUA, 2003-11-25)

Beálde, beáldea: iz. Behe aldea, zentzu
geografikoan./ Gipuzkoako garaiera gu-
txiagoko eremuak aipatuz, batez ere
Oria bailaran./ Bealden. Behealdean.
(Hitz honekin Gipuzkoako kostalde eta
inguruko lurrak aipatzen dira) (JBA,
1999-08-08)/ Beralden. Behealdean. (Be-
ralden izandako ekaitzaren gainean min-
tzo da, horrela Beasain eta inguruko he-
rriak adierazi nahian) (JBA, 2000-05-06)/
Baina toki gehiago ere adierazi litezke hitz
honekin: Bealdekoa. Behealdekoa. (Na-
farroako Erribera aldeko gizon baten
gainean) (JBA, 2006-05-29)/ (aldaera Be-
ralde)

Beándu: adb. Berandu./ Beandutxo. Be-
randutxo. (JBA, 1996-09-07)/ Beran-
duxo. Beranduxeago. (JUA, 1999-02-12)/
Beandugo etorri die-ta. Beranduago eto-
rri dira-eta. (JBA, 2004-02-07)

Beándu, beándue: iz. Berandua./ Bean-
due. Berandua. (JBA, 1999-02-06)/ Be-
andue dala babea ipintzeko. Berandua
dela baba ipintzeko. (JBA, 2002-08-26)/
Ez da beandue. Ez da berandua. (JBA,
2003-12-31)/ Beandu baten bazkaldu
do-ta. Berandu batean bazkaldu du-eta.
(JBA, 2004-01-23)

Beánduko madári, beánduko ma-
dárie: iz. Bot. Beranduko madaria, ma-
dari mota./ Beanduko madarie. Beran-
duko madaria. (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Beranduko madaria: “Beanduko
madarie da ba, beandu eltzen dana.
Izaten die klase asko, madarik, ezta, eta
ori ba, negu madarie bezela-o, beandu el-
tzen dan, eta gorra gelditzen dan mada-
ri klase bat. Besta atzuk, bueno oaiñ kla-
se askotakok tare, madarik-eta... Orrek
beintzet iraupen aundikoa, bestek lenau

ondau, baiño ori, iraupen aundikoa,
negu madarie” (JBA, 2003-02-15)

Beándutu: ad. Berandutu./ Beandutu. Be-
randutu. (JBA, 2002-01-06)/ Beandutu.
Berandutu. (JBA, 2004-02-15)

Beantzai, beantzaie: iz. Legamia./ Be-
antzaie urtuta. Legamia urtuta. (Ogia egi-
teko prozesuan) (JBA, 1998-08-04)

➤ Grab. Beantzaie: “Beantzaie ogie eitteko
bear dan masa bat, masa bat. Ba amen’e,
lenau, ogie eitte gendunen, ba ogi masa
artati, pusketa bat artu eta katillu baten
gordetzen tzan, urrenako ogie eitteko. Ura
zan ba beantzaie. Oiñ’e, artifizialak-eta
eoten die, ura. Labe su baten, labe su bat
eitten tzanen, andi pusketa bat ola, es-
kutakara bat ta katillu baten gordetzen
tzan, aza osto bat’e jartzen tzikon gaiñen
freskogo eoteko. Eta geo ba urrengo labe
sue ein bear tzanen, aurreko eunen, ura
eitten tzan, axalak eta ola goortuta eu-
kitzen tzittun baiño barruko biun ura, ur
bero pixkatekiñ-da, masa-masa-masa
eitten tzan, da geo, urrengo eunen’e ogi
masautakon, ba uaxe botatzen tzikon.
Uaxe beantzaie. Oaiñ artifiala botatzen
da baiño lenau ba, ala eitten tzan, ogie
zortzi eunen beiñ-o eitten tzanen”. Hau
gabe ogirik ezin egin: “Ez. Ez ta jaiki, ez
ta jaikitzen, oso itoa, oso itoa. Ogie
bear do ba arrotuta, ondo arrotuta. Da
ola, xulok-eta, arrotuta, bestela ba, ordun
batez, arrotu baik” (JBA, 2002-08-25)

Bear, bearra: iz. Beharra./ Ori jan bearra,
ori! Hori jan beharra, hori! (JUA, 2004-
01-01)/ Bearraneko. Beharreneko. (JBA,
2004-02-15)/ Nik ez det bearrik izan. Nik
ez dut beharrik izan. (JBA, 2004-03-01)/
Bearranekoa. Beharrenekoa. (JBA, 2004-
06-12)/ Asi bear zuela. Hasi behar zute-
la. (JBA, 2004-07-31)/ Oi jan bearra.

Hori jan beharra! (Gogoz jaten ari den
bati) (JUA, 2004-08-11)/ Besteik etzon da
ura izan bear. Besterik ez zuen eta hura
izan behar. (JBA, 2004-08-29)/ Gaizki eon
bear. Gaizki egon behar. (JUA, 2004-09-
04)/ Ugarie ein bearra. Ugaria egin be-
harra. (JUA, 2001-09-08)/ Leku bearre-
netan. Leku beharrezkoenetan. (JBA,
2005-03-04)/ Bearranekok. Beharrez-
koenak. (JBA, 2005-05-29)/ Ude bear-be-
arrekoa. Ura behar beharrezkoa. (Gana-
duarentzako) (JBA, 2006-08-17)/ Bakin
ze in bear denan? Badakin zer egin be-
har dunan? (JBA, 2007-07-02)/ Ein be-
arran ein bearrez. Egin beharraren egin
beharrez. (JBA, 2008-10-08)

BEAR BEZELA: adb. Behar bezala./ Ez di-
ñat lo bear bezela itten. (JBA, 2002-11-
09)

BEARKO EON: ad. Beharko egon./ Bearko
eon! Beharko egon. (Gauza bat egin be-
har denean, egitura hau erabil liteke: be-
harko + aditza. Horrek aditzak adierazi-
takoa egitea derrigorrezkoa-edo dela
azaltzen du) (JBA, 2003-11-15)

› BEANTZAIE. Ogia egiteko beantzaie. (AA, 2008-
01-12)

› BEAIÑ. Beain saileko korta-harria. Kortaren erdigu-
nean ezartzen den harri jakina da korta-harria. (AA,
2005-04-30)

› BEALDEA. Herniotik ikusten den Gipuzkoa behealdea. (AA, 2008-09-21)
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BEARREN EON: ad. Beharrean egon./ Aur-
ten usok jan bearren zeate. Aurten uso-
ak jan beharrean zaudete. (JUA, 2000-10-
14)

Bearbada: adb. Beharbada./ Bearbada.
Beharbada. (JBA, 2003-04-26)/ (sinoni-
moak Akaso; Igual)

Beartu: ad. Behartu./ Behartu. Behartu.
(Gorputza behartu) (JBA, 2000-11-04)/
“Bastante” beartu’re in zan. Nahikoa be-
hartu ere egin zen. (Ahuntza umea egi-
ten) (JBA, 2005-02-19)

Beasaindar, beasaindarra: iz./adj.
Beasaindarra, Beasain herrikoa./ Bea-
saindar. Beasaindar. (JBA, 1999-06-19)

Beatz, beatza: (ik. Beaz)

Beatzi: zenbtz. Bederatzi./ Beatzi. Bederatzi.
(JUA, 1999-05-29)/ Beatzik die. Bede-
ratziak dira. (Orduaz) (JUA, 2000-12-24)

Beatzíreun: zenbtz. Bederatziehun.

Beatziurriñ, beatziurriñe: 1. iz. Erl.
Bederatziurrena, pertsona bat hil eta hu-
rrengo bederatzi egunetan egiten den
meza multzoa./ Beatziurriñekoa. Bede-
ratziurrenekoa. (JBA, 2002-03-02)/ Be-
atziurriñekoa. Bederatziurrenekoa. (JBA,
1999-09-08)/ Beatziurrena... Beatziurri-
ñe. (Hil eta gero ateratzen diren mezak)
(JBA, 2004-10-15)  2. iz. Bederatziurre-
na, ganadua erosi eta ondoko bederatzi
egunetan izaten den denbora epea, ga-
nadua ordaindu edota erostean esandako
baldintzak betetzen dituen adosteko./
Bei bat eosten danen’e, beatziurriñe pa-
atzeko oi’re bazan, beatziurriñen paa-
tzeko. (JBA, 2002-03-02)

➤ Grab. Bederatziurrena: “Beatziurriñe,
beintzet esaten zikon, iltzen tzanen bat geo
beatziurriñen bueltan geo mezak etatzen
tzien beatzi meza izaten tzien. Igual gei-
xo tardatzen zan, baiño orrixe esaten zi-
kon beatziurriñe. Ildako ondoren etatzen
tzien mezai, esaten tzikon beatziurriñe. Ta
gauza geiaio’re eongo die beatziurriñe...
Kao, bei bat eosten danen’e, beatziurri-
ñen paatzeko oi’re bazan, beatziurriñen
paatzeko” (JBA, 2002-03-02)

Beaz, beatza: iz. Behatza./ Beatzak’e,
ondo zea inda. Behatzak ere, ondo zera
eginda. (JUA, 1998-08-10)/ Beatza moz-

tuta. Behatza moztuta. (JBA, 2004-06-
12)/ Beaz gain guzie. Behatz gain guztia.
(JBA, 2004-08-23)/ (aldaera Beatz)

Beazun, beazune: iz. Behazuna./ Beazune.
Behazuna. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2000-01-24)/ Berazuneko txarra.
Behazuneko txarra./ Hitz hau definitze-
ko esanda, zera dio: Gibelen eoten dan,
txaarrak batze ttun ori. (JBA, 2004-03-
21)/ (aldaera Berazun)

➤ Grab. Beazune: “Beazune, gibelen eukitzen
deun bolsa bat, “o sea” danok. Perso-
nak’e bai ta ganaduk eukiko due. Eta
orrek eitten do ba, gibelak odola jasotzen
do, ezta? Eta orrek dauzken txaar guzik
orrek batze ittu. Ta geo orrek’e estoma-
gora bota zikin guzik. Funtzio ori eingo
do orrek. Ta ori danok eukitzen deu. Bai
txerrik, bai ardi, bai oillo, “o sea” danak”
(JBA, 2002-03-21)

Bedár, bedárra: iz. Bot. Belarra./  Beda-
rra.  Belarra. (JBA, 1998-05-23)/ Za-
matan... sorta itteko. Zametan... sorta egi-
teko. (Belarraren gainean) (JUA, 2001-
04-07)/ Belarra igarra, oillon apik itteko
ere erabiltzen da. (JBA, 2002-09-14)/ Be-
dar ona bai or, bedar goxoa. Belar ona
bai hor, belar gozoa. (Aztiriako gainal-
detako belarraz) (JUA, 2002-08-03)/ Be-
dar zakarra. Belar zakarra. (Berez aurreko
urte bateko belar ondua zen, baina za-
hartzearekin batera busti ere egin zen)
(JBA, 2003-02-01)/ Bedarra zabaltzen.
Belarra zabaltzen. (Hobe lehor dadin
moztutako belarra zabaldu egin ohi da ze-
laian) (JUA, 1999-08-09)/ Bedar zatarrak
irtenda. Belar zatarrak irtenda. (Batere
zaindu gabeko sailen gainean) (JBA,
2005-08-14)/ Belarrakiñ’e sasonduta.
Belarrarekin ere sasonduta.31 (JBA, 2002-
08-24)/ (aldaera Belar)

BEDAR MOTXEN JAN: ad. Belar motzean
jan, bizimodu gogorra izan./ Bedar mo-
txen etzuela jaten. Belar motzean ez zu-
tela jaten. (JUA, 1999-12-06)

BEDARRA JARRI: ad. Belarra jarri, inguru
jakin batean belarra nagusitzea./ Dana be-
darra jarri zaku. Dena belarra jarri zai-
gu. (Aurtengo udaberri hezean belarrak
alde guztietan hartu duen indar izugarria
aipatuz) (JBA, 2008-05-31)

� Etnog. Belarretara: Lehenago belarretara,
besteak beste, Kontzial eta Aierdira joa-
ten ziren; Aierdiko egilehorraren ingurua
zelai zen. Bestalde, garoa biltzera Aier-
dira eta Olabasora joaten ziren, garo
hau behiei azpiak egiteko erabiltzen ze-
larik. Izan ere, Elena UB-k betidanik eza-
gutu ditu behiak Olazar baserrian. (Ele-
na UB, 1999-01-20)

➤ Grab. Bedar txarrak: “Barrabas bedarra,
geiao... askie, muittea... orik beintzet
bai. Barrabas bedarra, oingo “enemigo”-
ik okerrana. Lenau izaten tzien muittea
ta orik’e baiño oiñ ez dao apenas olakoik.
Beste ori dao, barrabas bedarra. Leku gu-
zitan sartuta, landara bat ekartzen ba-
dezu, zuztarren alea ta ez palin badaukezu
len batzan o zean, an irtengo izu” (JBA,
2002-01-20)

Bedár-azi, bedár-azie: iz. Bot. Belar ha-
zia. Lurra harrotua dagoen lekuan bedar-
azi pixkat bota beharko dela adieraziz.
(JBA, 2000-02-12)

Bedár-beltz, bedár-beltza: iz. Bot.
Belar beltza, landare mota./ Bedar beltza.
Belar beltza. (JBA, 2005-08-14)

Bedár-denda, bedár-dendea: iz. Be-
lar denda, sendabelarrak saltzen diren den-
da./ Bedar-dendatan. Belar dendetan.

› BEDARRA. Belar lanak Etxeauzbaztarren. (AA,
2008-06-21)

31 Oso arraroa da Brinkola aldean belar hau, beti bedar esan delako. Beharbada euskara batuaren eragina izango da.

› BEDARRA. Belarrari buelta ematen. (AA, 2003-07-12)
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(JBA, 2004-05-21)/ Bedar-dendati. Be-
lar dendatik. (JBA, 2003-01-11)

Bedár-latx, bedár-latxa: (ik. Bedar-
latz)

Bedár-latz, bedár-latza: iz. Bot. Belar
latza, zalgea, landare mota./ Belar-latxa.
Belar latza. (JBA, 2004-03-27)/ Bedar-
latza. Belar latza. (JBA, 2009-01-31)/ (al-
daera Bedar-latx) (sinonimoa Zalka)

Bedár-miñ, bedár-miñe: iz. Bot. Belar
mina, landare mota./ Bedar-miñe. Belar

mina. (JBA, 2005-08-14)

Bedár-ondu, bedár-ondue: iz. Bot. Be-
lar ondua. Ebaki eta lehortutako belarra,
ganbaretan gordetzen dena./ Bedar-ondue.
Belar ondua. (JUA, 1999-01-09)/ Belar
onduak ganaduari egarria jartzen dio: Be-
dar-ondue jan ezkeo ude bear due. (Be-
hor batzuen gainean) (JUA, 2003-02-01)

➤ Grab. Bedar ondue: “Bedar ondue?, be-
darra ebai berdea ta ondu euzkitan, eun
pare baten bueltaka ta ebali ta ontzen da-
nen, ganbara sartzen dan bedarra, ne-
gun emateko, bedar ondue” (JBA, 2002-
08-25)

Bedár-ud, bedár-ude: iz. Belar ura./ Be-
dar-ude. Belar ura. (JBA)

Bedárraldi, bedárraldie: iz. Belarral-
dia, belarra datorren aldi bat./ Bedarral-
di bat. Belarraldi bat. (Bibelarra izaten de-

netan, bi belarraldi izaten dira) (JBA,
1999-08-19)

Bedárretea32: iz. Nekaz. Belar lana, belar-
keta./ Xamur itten die bedarretea. Samur
egiten ditek belarketa. (JUA, 2004-06-26)

Bedeinkatu, bedeinkatue: izond. Be-
deinkatua./ Lora bedeinkatue. Lore be-
deinkatua. (JUA, 2004-06-19)

Bedeinkau: ad. Erl. Bedeinkatu./ Sue be-
deinkatzen ibiltzen zien. Sua bedeinkatzen
ibiltzen ziren. (JBA, 1999-08-03)/ (ik.
Beinkazio)

� Etnog. Ur bedeinkatua: Lehen, oi burutan
ur bedeinkatu ontziak izaten ziren. On-
tzi batzuk oso politak ere izaten ziren, por-
tzelanazkoak-eta. (JBA, 2004-08-09)/
Ur honekin, oean sartzeko aittaren egi-
ten zuten. (JUA, 2004-08-09)

Bée: erak. Bere./ Bee kontua. Bere kontura.
(Bere kaxa lanean zebilen baten gainean)
(JBA, 2000-12-24)/ Bee kasa asiko a.
Bere kasa hasiko da. (JUA, 2000-12-24)/
Beetako’re bai. Berarentzako ere bai.
(JBA, 2000-02-26)

BEE BURUE EMAN: ad. Bere burua eman,
bere buruaz beste egin./ Trena bee burue
eman. Trenera bere burua eman. (Tren-
bidera botata bere buruaz beste egitea)
(JUA, 2002-07-26)

Beé, beéa: iz. Behea./ Ez da ikusi’re itten
beea. Ez da ikusi ere egiten behea. (JBA,
1998-12-12)/ Beean. Behean. (JBA,
1998-12-22)/ Beera. Behera. (JUA, 1998-
12-22)/ Beera. Behera. (JBA, 1999-05-
22)/ Etorri bera. Etorri behera. (JUA,
1998-10-31)/ Beeraxeon. Beheraxeago-
an. (JBA, 2000-06-17)/ Beerakon. Be-
herakoan. (JUA, 1998-10-31)/ Ona be-
erako. Ona beherako. (JBA, 2001-09-08)/
Beeti. Behetik. (JUA, 1998-12-22)/ Be-
eti gorako biden. Behetik gorako bidean.
(JBA, 1999-07-10)/ Beeti gora. Behetik
gora. (JUA, 1998-09-12)/ An beeko.
Han beheko. (JBA, 2004-06-12)/ Ei-
tzan beera. Eitzagan behera. (Eitzaga erre-
pide portu honen azpiko lur eremuaz esa-
na: Santa Lutzi, Ormaiztegi...) (JUA,
2004-07-10)/ Beerago ondio. Beherago
oraindik. (JBA, 2004-08-29)/ Beragi
geldittuko ek. Beheregi geldituko duk.
(JBA, 2005-08-13)

Beéko kamíñoa: Topo. Beheko kaminoa./
Beeko kamiñoti. Beheko kaminotik.
(Brinkolan izen honekin zubiaren azpi-
tik igarotzen den bideari esaten zaio)
(JBA, 2001-05-19)

Beérako, beérakoa: iz. Beherakoa, gai-
xotasuna./ Beerakoa. Beherakoa. (JBA-
ren esanetan, lehenago txahalek aldiko
esne gehiegi edateagatik beherakoa iza-
ten zuten batzutan, esnea dana batea edan
eta gero) (JBA, 2001-05-08)

Beéraldi, beéraldie: iz. Beheraldia./
Gero beeraldie ta... Gero beheraldia
eta... (JUA, 2001-11-17)

Beérau: ad. Beheratu./ Berau. Beheratu.
(JBA, 1999-03-27)/ Len beeratuta. Le-
hen beheratuta. (JBA, 2004-05-15)/ Be-

erauta. Beheratuta. (Behean ezarrita)
(JBA, 2006-02-11)/ (aldaera Berau, bi-
garren adiera)

Begí, begíe: 1. iz. Begia./ Begie itxitzen dia-
zu. Begia ixten didazu. (Beste bati ada-
rra jotzen ari dela adierazteko) (JBA,
2004-05-01)/ 2. iz. Bot. Begia./ Sestratzea
zuhaitzaren behe-behean egiten denean
begitik sestratuta dagoela esaten da.
(JBA, 1998-08-05)

BI BEGIKIN BEIDA: ad. Bi begiekin begira./
Bi begikin ondo beida. Bi begiekin ondo
begira. (Arreta handia eskatzen duen ekin-
tza deskribatuz) (JBA, 2008-01-12)

BEGIE JO: ad. Begia jo, aukeratu./ Ik begie jo
iok neska bati. Hik begia jo iezaiok nes-
ka bati. (JUA, 2004-07-17)/ Begi jotako
mat. Begiz jotakoren bat. (JBA, 2006-08-
19)

BEGIE JUN: ad. Begia joan, gustukoa dena-
ri erreparatzea./ Begie seittun juten da arri
polittena. Begia segituan joaten da harri
politengana. (Harri politari errazago erre-
paratzen zaio; eraikuntzan erabiltzeko)
(JBA, 2006-08-12)

BEGIONDOA: iz. Begi ondoa, begiaren az-
pialdea./ Begi ondotik. Begi ondotik.

› BEIE. Behia Arripilleta inguruan. (AA, 2003-06-29)

› BEDAR-MIÑE. Ihartutako landarea. (AA, 2005-08-14)

32 Hitz honen forma mugatua ezin izan dugu jaso.

› BEIE. Behia Beunden. (AA, 2005-05-20)

› BEDAR-MIÑE. Landare batu berria. (AA, 2005-08-
16)
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(Begi azpitik. Giza gorputzaren atal hau
adieraziz) (JUA, 1999-10-16)/ Begiondon
jo ezkeo... Begi ondoan jo ezkero... (Pi-
lota batek) (JUA, 2000-10-21)

BEGITI JAN: ad. Gose handia denean edo jan
batek asko erakartzen duenean esaten da./
Begiti’re jango genduzkenen eote gi-
ñen. Begitik ere jango genituzkenean ego-
ten ginen. (Gozokiak gerra ondoko ga-
raian) (JBA, 2004-01-04)

Begíra: adb. Begira, begiz. Neurri eta plan-
tilekin egiten ez diren lanak aipatuz./ Be-
gira. Begira. (Segak egiteko plantilarik ez
zela aipatuz, begira egin behar) (JUA,
2003-12-26)

Begítako, begítakoa: iz. Tre. Begitakoa,
erleei eztia kentzean erabilitako begita-
koa./ Begitakoa. Begitakoa. (JUA, 1999-
07-26)

Bei, beie: iz. Zool. Behia./ Bei zarrak. Behi
zaharrak. (Behi antzu batzuen gainean)
(JUA, 2000-06-17)/ Behiak ur asko be-
har du, batez ere zelaiak oso lehorrak dau-
denean. Beiek asko bear do, bei aundik
leorrakin ... berroetamar o irurogei litro
bear dittu. (JUA, 2001-12-15)/ Ankámi-
ñek. Hanka minak. (Gaur egun hanka
mina duten behiak bakarrik ferratzen di-
rela esanaz) (JBA, 2004-02-15)/ Lau
bei. Lau behi. (JUA, 2004-04-10)/ Pín-
ta-beie. Behi pintoa. (Behi arraza baten
gainean) (JBA, 2005-01-01)/ (�)

� Etnog. Behi izenak: Behiak izenak izan ohi
dituzte. JBA-k gogoratzen ditu behi ba-
tzuen izenak: Txorda, Txuri, Beltx, Ara-
ma (batzutan behiei beraien jatorriko
herriaren izenaz deitu ohi zaie). Hala ere,
ez dute kasu egiten izenez deituta. Izan
ere, geuk entenditzeko izenak dira. (JBA,
1998-10-31)/ Indiaba aleak ederki jaten
zituen behi baten izena du gogoan JUA-
k: Pottolo. (JUA, 2001-05-08)/ Goldaketa
lanetarako Pottolo eta Gorrie behiak
erabili zituztela dio JUA-k. Eta gero
gendun beste bei bat, Montaño, Santan-
dergoa. Santander aldeko Montaña es-
kualdeko ohiko behi bat zen hau. Eguz-
kitzako Balentinek ere bazuen arraza ho-
netako behi bat, baina Balentiñek Mon-
taña deitzen zion bereari. Behi hauek ja-

reitakon Etxaburua ta Kontziala bidaltzen
ziren. (JUA, 2001-11-17)/ Behi batzuen
izena gogoan du: Titilo, Pottolo, Aamai-
xo, Billafranka. Garai batean uztarrin so-
ron eitteko lau bei lotzen genduztan.
Behiak akuillukin zíkau egiten ziren,
baina batzutan ostikoren batekin eran-
tzuten zuten. Gainera, lan asko eraitten
baziten, esnea jeisteakon ostikarea ere
ematen zuten. (JUA, 2004-06-26)/

� Etnog. Behi bila: MUA-k oso gogoan du behi
beltzarekin gertatutako pasartea. Bei bel-
tza galdu egin zen. Garai hartan, Mendi-
soro paren paarie zan. Behia nahastu eta
harantz joan zen. Eguraldi txarra zen egun
hartan, ai zan eurie. Eta Luzianok bere
alaba Maria bidali zuen behiaren bila, eu
jun bearko en-da, hala abiatu zen jantzi-
ta, garai hartan aterkirik ez zutelako. Ha-
lako batean behia ikusi eta zera esan zion:
Beltza, etorri, goazen! Orduan, bealaxe
orroia in tzian... ezautu nindun. Gero, Lu-
ziano eta Maria kézkatan egon ziren, ha-
raino behia nola joaten ote zitekeen.
(MUA, 2005-02-04)

➤ Grab. Beiek (1): “Zaittu in bear, zaittu in
bear. Eskolatik irtendakon’e, uda den-
boran, illuntzako freskuran, beizai. Bai,
zelaira beizai. Zeatik alkarrekiñ igual asa-
rrau edo irten’e bai, eulaundik jo diela’e
bai, errapetan-da, oso... Bei batzuk iza-
ten die gaiñea oso zeak, ikutu eulik iku-
tu ezkeo, ezpatak-eta esaten tzaien...
Beizai, ganau janak eittea, eo bei zaitzea.
Ori bai, eta ori izaten tzan, bai, eunero
izaten tzan bei zaitzea, udako freskuran,
eta gero, klaro, akuillue edo makilla
luze bat izaten gendun. “Escarabajos”,
kakalardok-eo, ezautzen ittuzu? Asko
izaten tzien ordun, makilla eai jotzen ibil-
tzen giñen, kakalardoi, asko baiño! Nik
ez dait, garai artan, bai, asko ibiltzen
tzien. Eta, bai. Gero, Donostiko “rega-

tak” izaten tzien garaien, aizkeneko ban-
derea “setienbre”-n izaten tzan, agorren,
bai, Donostiñ oiñ’e bai, ta aittekiñ jute ni-
tzen ni. Jai goizen jun, bottijoa esaten tzio-
en tren bat bazeon, trasportea eta (...),
karterie, dana ibiltzen tzona, ta gero “pri-
mera”, “primera” ez, “segunda”-koa ta
“tercera”-ko, klaseko bagoiak izango zi-
ttun, bai “primera”-koik etzan eongo,
“segunda”-koa eta “tercera”-koa. Goi-
zen sartu Brinkolan da egurdiako ailla-
tzen giñen, “regatak” ikusteko Doností-
ra. Pentsa izu, pentsau, ta ori jai eunen.
Ia estazio danetan bazeukien, paketerie
utzi bear o artu bearra, ta karo, mer-
kantzie zan. Geo bi kotxe atzetik erantsi
ta aek. Oetabat, lengon esan tzien, oeta-
bat tranbi irteten duela Brinkolatik, alde
ederra dau, oetabat esan tzien. Orduer-
diro ikusten die, nik ez dittut kontau bai-
ño. Eta gero, anaie zeuken gure aittek,
Donostiñ anaie zeuken, ta aien etxea jun
da bazkaldu-ta, atsalden Ieldora jute gi-
ñen. Luis, aittuta eongo zea igual, len-
gusue, nere lengusue, aien semea, ba-
karra, baiño igual ez. Ura txikie, nik eu-
kiko nittun ordun, amar urten aldea
daukeu, ba amabi bat urte eukiko nittun
eta ura lepon Igeldon, ni neka-neka
inda, umea lepon nola. Igeldoko baserri
batea, “basarriko esnia” eratea, tiai
gustatzen zitzaion, “basarriko”. Baserri
baten, ta nik uste et ura izango zala ta-
berna edo baserrie bakarrik ez, jende gei-
go’re ikusten tzan da gu meriendatzea.
Baserri artan esnea, pasta batzukin-da,
(...) artu ta ola, urrengo eunearte. Urren-
go eunen’e ba, kalen bueltaka-eo ibilli-
ta, ta bazkaldu, trena artu, bottijoa o ez
takit ze artzen gendun, Brinkola illun-
tzako. Illuntzako, illuntza aurretik-eo, eta
etxea etorri, ta klaro, lana. Ganau janak
ein bear. Eta Donostiko tiak eman tziun,
antxoak, Olazarrea emateko “regalo” be-

› BEIE. Behia Beunden. (AA, 2007-05-04)

› BEIE. Behia Arripilleta barrenean. (AA, 2008-08-13)
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zela, ba antxoak eta ura guetzako ura zan,
buf, da amandre zana antxoak frijitzen,
afaltzeko, (...), eta akordatzen naiz, ni za-
rekada bedarrakin etxea etorri, sukaldea
jun da antxoa pare bat artu, atzea. (...).
Urrengo eunen etorri ta berriz’e bai. Oi
da... Bai, gaztetan, da olaxe”. Behizain
non: “Bai, Kontzialen, Kontzialen asko
bai, Kontzialen, jenealen Kontzialen.
Bai, ezta bestela beien, etxe ingurun etze-
on beiek an ala zaitzeko lekuik, izango zan
artoa o garie eo arbie eo zeozer eongo
zan. Ez, ez, ez, zelai Kontzialen. Kontzial
aundigoa zan, (...) zan, eta an. Kontzial
txiki lenengo, oillotegie’re bazan an, da
gero Kontzial aundi, dan an beiek (...). Ze-
atik Antxerdira-eta eramaten gendutzen,
baiño ez ola, illuntzatan da ola ez, An-
txerdiko zelaieta. Eta beiñ bakizu ze
pasa zitzaian? Pasa zitzakun... Kontzia-
len beiek ibili, lau bei genduzken. Eta iru
etxea etorri eta bat falta. Aittek esan tzian:
“eu jun bearko en ba, ez takiñat noa jun
dan beltza, bei beltza, ez takiñat noa jun
dan”. “Arek goora artuik izango iñ, jun
ai Aierdi aldea”. Eurie ai zan, ju nitzen.
Eta alaxe billau non, paari bat badau an,
Olazárgo zelaien paren eo, an beean, bide

azpitik. An tzeon bei beltza. Pago azpiñ.
Eta, ene ba, gustora ikusi non. “Beltza!”,
ots ein nion, “etorri, aida!”, “muuuu!”
bealaxe erantzun tzian. Alaxe, bidera ir-
ten tzon, ekarri non. Bai, bai, ori’re ola,
ori’re ola zan. Bai, aitte bean zai, etxe-
tik irtenda zai, Antxerdia gora beida.
“Oserbau” non an goittik nik, aitte ir-
tenda zeona, bei beltza. Ez tait ba nola jun
tzan ara. Bestek bera, ta ura gora. Ka-
suk pasatzen die”. Behien izenak: “Ba, bat
“Txikita”, bestea “Beltza”, “Gorrie”’re
bazan, da ola. Kolore, koloretan eo ola”.
Adarren formarengatik ere bai: “Adarran
formakoa, oiñtxe esatea nijon, guk gen-
duken bei bat, aittek (...) zonak ekarri zon,

eo Bizkaitik ekarri zon, Mendiola base-
rritik, Mendiola erri, errixka bat izan bear
do, erri bat, andik ekarri zon. Adarrak
zeuzken ola...”. Atzera: “Bai, atzera’re, al-
demeneta eo ola. Ta adar mos xamarrak
ta ola. Bei bat onagoa, fiñe gaiñea. Eta
“Txikita” esaten gendiun. Etzan aun-
die’re, zan oso mantenu errezekoa, “o
sea”, jan asko’re etzon bear. Guri-guri eo-
ten tzan beti, eta oso umille. Bei bat ja-
torragoa, pena eman tzian, zaartu zan da,
ura gu bezela ta ola, baiño. Maiña at al-
diz (...), ta ari “Txikita” esaten gendiun.
Guk’e bi bei eukitzen gendutzen, beiek,
ta gero aien txalak, emen etxen, beeko etxe
ortan. Ta gero zaartu zanen kendu, ta esan
nion nik nere seme zanai: “beste illetxo-
o ekarriko diau?”33, ta “ez ama, ez deu
geigo bear. Kotxek sartuko ttu”. Ta gero
kotxek, alkilerreko kotxek sartu genduz-
ten ataritan, eta gero garajea’re bagen-
duken orduako, emengo garajek in berrik
zeren, emen (...) garajek, eta ataritakon
kotxek sartze zien da zazpi-zortzi kotxe
bai, ola. Geigo beiik ez gendun jarri”. Iza-
eraz ere ezberdinak izaten dira: “Batzuk
izaten die ostikárak ematen dittuenak, bes-
ta atzuk adarkárak, beste batzuk ez dau
arrimatzeik’e esnea kentzeko. Ta gero bes-
te batzuk berriz, ba, ni ez naiz akordatzen
baiño, ni ezkondu aurreti izango zan. Bei
bat omen tzeukien, emen, bere esnea era-
ten tzona. Pensa izu, bai, ta jarri zien tra-
mankulo bat, ola, lepoti, berai, ta ola,
adar batzuk o zea batzukin, eziñ arrapau,
erroik, o titik ez arrapatu. Pentsa izu ze
lana, azkenen kendu, kendu in tzuela. (...),
kanpora etaratzen bazan, traste ura ken-
du in bear tzan, gero epiñi in bear tzan.
Baiño, bai, bai, beiek’e diferentzie, per-
sonak bezelaxe. Bai, bai, bai. Bai, bai...”.
Itzula ere izaten zen: “Ittulan, oixe, ene,
bai. Donostiko tia esan dizut len, ori zan
ba... Ori Bidanikok o ez takit ze, nundi
nola familiarrak, Bidanin beintzet ba-
zeuzken osaba izekok, ez tait nola baiño.
Ara, baserrira junda, ta jarri due ittulan.
“Beien mukiakin dana zikinduta, basa-
rrien”, etzikon gustatzen... Bai, gu ittu-
lan, bai oixe ittulan, etzikun asko gusta-
tzen baiño, baiño. Zuzen jun bea zan,
amakin ibiltzen nitzenen, ondo ibiltzen ni-
tzen, baiño aittekiñ zuzen ibilli bea zen-

dun. Beiñ akordatzen naiz, sagar errek
eraman nitun jateko, sagar errek... Nik
beiei kasoik in bae saarrak jan da saa-
rrak jan. Sagarra utzi eraiñ tzian aittek,
baztarren. Utzi, jaten utzi. Beiei kaso ittez-
keo. Bai” (MUA, 2003-10-10)

➤ Grab. Beiek (2): Behien jakia belarra ken-
duta: “Arbie... Arbie ta pensue’re bai.
Pensue’re ba asko ez, baiño beintzet pen-
sue’re, umea in bear tzuenen-da, pensue
ematen tziten. Babea ematen tziten ordun.
Ekartze gendun babea txikituta o oson’e
bai, baba aundie-ta, oson’e. Ta orik. Arto
zea’re bai, artalastok’e, danak zea itten
tzien. Txikitu ta eman itten tziten berde ze-
rela ta ola. Eta geo, eon tzan or, oiñ ez tait,
ez ta ongo baiño txixa gorrie eitten
tzuen beiek’e igual. Da ordun kendu in
bear izaten tzien beiek. Bai, eta nik ez dait
zer tzan ua, gaize izan tzan o ze izan tzan.
Esaten tzan ordun, arta lastoik, arta
lastok eitten tziela’re bai. Baiño ez tait nik,
ze izan tzan ura. Geo ez ematen’e asi zi-
ten, asi zan jendea, orrek eraitten tziola-
ta. Baiño oiñ, oiñ ez, oiñ jakiñe, ordun be-
zelako... Kaso iñ’e, oin bezela etziten ei-
tten, ean indiziok eta ean gauzakin-da.
Oiñ ez det nik aitzen eoten danik oi, txi-
xa gorrik, baiño lenau oso persegittue zan
ori. Igual txale mat eo zea mat, biaitxo
mat azi etxen, eta arek, ia seguro izaten
tzon beintzet. Ta kendu in bear izaten
tzan”. Artalastoa nola txikitzen zen: “Ze-

› BEIE. Behia Juan Martiain inguruan, Altzanian. (AA,
2008-08-20)

› BEIGORRIXAK. Betizu behiak Adarra mendiaren barrenean. Garai batean Arantzazuko mendietan ere an-
tzekoak baziren. (AA, 2007-09-01)

33 Hemengo illetxo horrek zer esan nahi duen ez dakigu, beharbada ahoskapen akats bat izango da. Bazitekeen biaitxo esan nahi izatea.

› BEIE. Behia Ormaiztegiko azokan. (AA, 2007-10-20)
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akiñ, guk zeakiñ txikitze gendun, itaiekin.
Itaiekiñ txiki-txiki inda ematen gendiun.
Puntaik-da ez ematen ibiltze giñen. Bai,
ta amen’e bai, amen’e, artalastoa txiki-
txiki eitte gendun, itaiekiñ. Ta baikotzai
pixkat ematen gendiun-da. Asko’re etzan
izaten, iarrik etziten ematen. Berde, ber-
dezka geldittutako, maten tziten-da, aik
eta eldu arte utzi in bear tzon, artoa eldu
arte utzi in bear tzon. Da batzuk gelditzen
tzien tarten ba berde. Eta ordun, aik ema-
ten tziten”. Hau ihartua izaten zen, nos-
ki: “Iarra, ori iarra, ori iarra. Makine-
kin ze itte gendunen, ba txikituta, ura oso
gustora jaten tzuen, txikitutako ura. Oiñ,
ba zea, azaroa’re, gari azaroa-o zea’re,
ba ura’re, beste janak emandakon, gauen,
ba bota itten tziten, da jan eitten tzuen
igual gauen puskat, eta geo beste puskat
azpitako-ta, ola izaten tzan. Baiño, bai,
bai, danak aproetxatzen tzien oik. Danak
aprobetxatzen tzien oik, bai”. Arbia ez zen
behientzako bakarrik izaten: “Ez, ar-
dindako’re bai, ardik’e bai. Seatu, itaie-
kiñ zea iñ, olamuzko pusketa batzuk, meak
bear izaten tzuen, potolok ez. Zeatio
bestela eztarrin geiltzeko peligrue euki-
tzen tzuen. Eta txiki-txiki ein zeakin...”
(JBA, 2004-12-03)

➤ Grab. Beiek (3):Agirrezabalgo behiak non
jaregin: “Arrezalgo... Esparruk eoten
tzien, esparruuk. Zelaien ba, bedarrak
ebai ta gero, ba zelai batzuta, Ze-
laiaundira ta jareitten tziten. Da emen’e
bai, Kontziala-ta ola. Baiño emen, ber-
ta, bertako zeak, ba ganau janetako
bear izaten tzuen, udaizkenen. Da ola,
mendi, mendi zelaieta-o, esparrura-o ola
bialtzen tzien. Beste zelai zeeta ez. Ez, ura
bear tzon ba zea itteko, ganau janetako,
txalandako-ta, erandako-ta. Aik eta ar-
bie asi arte. Geo, oiñ, garai ontan, ar-
bie asita oten tzan, baiño gaonetan’e be-
dar ebaitzea. Aurten’e ebai leizke be-
darrak. Bakizu ze bedarrak taen emen!
Oiñ, ez tait nik ze bear dien Muñtteiko
orrek, ze bedarrak taen. Eta ordun’e ba
ola, ola, ainbesteik etzan eongo ordun.
Ordun geiao aproetxatzen tzien gauzak-
eta”. Gero behizain egon behar: “Bai, bai,
eon bar izate gendun... Eunero. Beiñ eta-
tzen asi ezkeo... Emen Itxaburun’e asko
ebaltzen genduzten. Emen asi etxe gai-
ñeti, Kontzialgo biderarte o ola. Ta an
gora jun ez daitzen-da, zaittu in bear iza-
ten tzuen. Zaittu in bear izaten tzuen. Da
oiñ baiño jan geiao zan. Oiñ sasie eta zea
dao, baiño len bedarra izaten tzan or. Be-
darra, ta gustora zea itten tzien ortxe. “O
sea” beti jan berri, jan berri zea. Ta bes-
ta atzutan Gontzialen eta Antxerdia’re,
Antxerdia’re bai, bakarren batzutan”.
Gobernatzeko zailtasunik ote zen: “Jan-
da etortzen balin bazien ba ordun gutxigo
bear izaten tzuen, ordun gutxigo. Emen,
oiñ zeak ebaltze ittue beiek, asi udabe-
rriti, ta aik eta otza zea iñ arte. Baiño le-
nau ba bedarra ontzeko bear tzon. Da
eziñ eta, udaizkenen pixkat etatzen tzien
lenao, udaizkenen pixkat. Ta udaizke-
nen’e ez danea zetaio, ganau janak itte-
ko bear tzuen-da. Txalak’e eoten tzien-
da. Lenao ondo aprobetxauta izaten
tzien, oiñ, oiñ dana sobre dare baiño”.
Agirrezabalgo ganadua: “Arrezalen?

Lau bat o ola, lau bat o ola, bai. Geo as-
toa eta txalak, izaten tzienak, da ardik.
Ardik’e bai. “Bastante” ganadu eoten
tzan Arrezalen”. Bestekoan ere bai:
“Baita, baita, igual samar eukitzen tzi-
ttuen. Igual samar eukitzen tzittuen.
Igual samar eukitzen tzittuen” (JBA,
2004-12-03)

Beida: (ik. Beira)

Beie jaisteko sílla, beie jaisteko sí-
llea: iz. Tre. Behia jezteko aulkia. Behia-
ri esnea jezterakoan, jezten ari zaiona eser-
tzen den aulkia./ Beie jaisteko sillea. Behia
jezteko aulkia. (JBA, 1998-08-06)

Beigórrixak: iz. Zool. Behigorriak. Brinkola
aldean horrela deitzen zitzaien Arantza-
zu aldeko betizu behiei. Hauek erasokor
fama zuten. Brinkola aldean ez omen zen
halakorik34./ Beigorrixak. Behigorriak.
(JBA, 2008-12-26)/ (�) (sinonimoa Ba-
sabei)

Beildotsa: Begiolatza, Arantzazuko base-
rria./ Beildotsa. Begiolatza. (JBA, 2000-
08-22) 

� Etnog. Mehatxua: Luzianok, JUA-ren aitak,
zera esaten omen zien bere seme-alabei
mehatxu moduan: Beildotsa morroi bial-
duko zattuet! (JUA, 2000-08-22)

Bein: (ik. Beiñ)

Beingon: izlag. Behingoan./ Txakurrek ez dik
billauko beingon. Txakurrak ez dik bi-
latuko behingoan. (Katakumeez ari da)
(JUA, 2001-04-07)

Beinkazio, beinkazioa: iz. Erl. Be-
deinkapena./ San Blas beinkazioa. San
Blas bedeinkapena. (JBA, 2009-01-31)/
(ik. Bedeinkau)

Beintzat: (ik. Beintzet)

Beintzet: lok. Behintzat./ Eratan beintzet. Ba-
tzutan behintzat. (JBA, 1998-09-12)/
Beintzat. Behintzat. (JUA, 1999-01-23)/

(aldaera Beintzat) (sinonimoak Baik’e;
Sikira)

Beiñ: adb. Behin./ Beiñ asi danen, bota. Behin
hasi denean, bota. (Haizeteak botatako pi-
nuen gainean) (JUA, 1999-12-29)/ Bein.
Behin. (JUA, 1999-05-15)/ Urten beiñeko
lana da. Urtean behineko lana da. (JBA,
2005-10-29)/ (aldaera Bein)

Beira: adb. Begira./ Beira. Begira. (JBA,
1998-09-19)/ Gure aitte atariti beida.
Gure aita ataritik begira. (JUA, 2001-11-
17)/ (aldaera Beida)

Beirákun, beirákune: iz. Begiraku-
nea./ Beirakunek. Begirakuneak. (JBA,
2000-09-09)/ Beirakun tristea. Begirakun
tristea. (JBA, 2002-08-25)

➤ Grab. Beirakunea: “Beirakunea ba, persona
batek, o animali batek igual, beirakunea
esan oi da, tristea, beirakun tristea. O gai-
xo daolako, o asarre daolako’re igual...
Ok’e, personak bezelaxe die animalik’e
ba, gaixotasun bat balin badaukie triste,
eta beirakunea izan leike ba asarre’re bai,
asarre daulako’re bai-o. “Ein dion bei-
rakunea”-o...” (JBA, 2002-08-25)

Beittu: ad. Begiratu./ Orri beittu izan
diot. Horri begiratu izan diot. (JBA,
1998-07-10)/ Listiñen beittutzen gendun.
Listinean begiratzen genuen. (JBA,
2003-12-13)/ Beittuta eongo en ondo
asko. Begiratuta egongo dun ondo asko.
(JBA, 2004-03-27)

BEITTUE EMAN: ad. Begiratua egin, begi-
ratu./ Beittu bat eman. Begiratu bat
eman. (JBA, 2005-08-19)

BEITTUE IN: ad. Begiratua egin, begiratu./
Geo aizkenen kamiñotik beittu bat ingo
diela. Gero azkenean kaminotik begira-
tu bat egingo diedala. (JBA, 2004-05-12)/
Beittu bat ein bear det. Begiratu bat egin
behar dut. (JBA, 2004-08-11)

Beiz: (ik. Berriz, lehen adiera)

34 Beharbada horregatik esaten dira oñatieraz: beigorrixak. Goierrieraren arabera beigorrik izango litzateke.

BEIZ

› BEILDOTSA. Arantzazuko Begiolatza baserria. (AA, 2006-04-13)
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BEIZAL

Beizai: adb. Behizain./ Zelaira beizai. Zelaira
behizain. (MUA, 2003-10-10)

Bekaiñ, bekaiñe: iz. Bekaina./ Bekaiñen.
Bekainean. (JBA, 2002-06-08)

Béko su, béko sue: iz. Beheko sua./ Beko
sue. Beheko sua. (JUA, 1998-12-19)

� Etnog. Lehengo beheko sua: JUA-k gogo-
ratzen duenez, beheko sua oraingo su-
kaldearen erdialdean zegoen. Bertan bi en-
bor jartzen ziren, bakoitza beheko suaren
alde batetik eta haiekin egiten zen sua. Bi
enbor aldamenetu. Kea berriz, gaur
egungo ekonomika dagoen aurreko al-
dean zegoen tximiniatik ateratzen zen.
Danak bueltan jartzen omen ziren. (JUA,
1998-12-19)

Bekóki, bekókie: iz. Bekokia./ Bekokin.
Bekokian. (JUA, 2001-12-01)

Bekósko, bekóskoa: iz. Bekoskoa, aur-
pegiera./ Bekoskoa. Bekoskoa. (Haserretu
den ume baten gainean) (JBA, 2003-11-
08)

Béla, beléa: iz. Zool. Belea, hegazti mota./
Belak. Beleak. (JBA, 1998-08-06)/ Belak
danak jan. Beleak denak jan. (Sagarren
inguruan) (JBA, 1998-11-07)/ Bela bel-
tzak. Bele beltzak. (JBA, 2002-10-19)/
Belea azken aldian ugaldutako aberea da,
lenau etzan belaik. (JBA, 2004-05-15)/
Belea lenao asko zan. Belea lehenago
asko zen. (Belea da, besteak beste, azken
urteetan gutxitu den beste abere mota
bat35) (JUA, 2004-08-13)/ Belaak ibiltzen
die ba. Beleak ibiltzen dira ba. (JBA,
2006-12-16)

➤ Grab. Esaera: Plater hondarrean zeozer uz-
ten denean esan ohi da: “Or badao oan-
dio belek esolan utzi zon aime” (JUA,
1998-02-12)/ (ik. Aime)

Belaiño, belaiñoa: iz. Meteorol. Behe
lainoa./ Belaiñoa. Behe lainoa. (JBA)

Belár, belárra: (ik. Bedar)

Belárri, belárrie: iz. Belarria./ Belarrie.
Belarria. (JBA)

BELARRI ESKIÑAKO: iz. Belarri izkinakoa,
kolpea./ Belarri eskiñakok. Belarri izki-
nakoak. (JUA, 2004-08-10)

Belárriko muiñ, belárriko muiñe:
iz. Belarriko muina./ Belarriko muiñe. Be-
larriko muina./  Belarritakoarentzako
zuloa egin eta gero, belarriko zuloak ix-
teko joera du, eta bertan zahi moduko
hauts bat sortzen da. Hori da belarriko
muina. (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JBA, 2005-10-14)

Belárritako, belárritakoa: iz. Bela-
rritakoa./ Belarritakon. Belarritakoan.
(JBA, 1999-11-21)

Belaun, belaune: iz. Belauna./ Belaune
gortu. Belauna gogortu. (Geldi egonean
belauna gogortu) (JUA, 1999-05-01)/ Be-
launeti. Belaunetik. (JBA, 2002-02-23)/
Belaunetaiñokoa. Belaunetarainokoa.
(JUA, 2004-08-12)

Belaunaldi, belaunaldie: iz. Belau-
naldia./ Irugarren belaunaldie. Hiruga-
rren belaunaldia. (Sendi bateko belaunaldi
ezberdinez ari da) (JBA, 2001-12-01)/ Ga-
rai bateko baserrietan, iru belaunaldi ba-
tea bizi ziren. (JBA, 2004-09-18)

Belauniko: adb. Belauniko./ Belauniko
eoteko. Belauniko egoteko. (JUA, 2000-
12-24)

Beltx, béltxa: (ik. Beltz)

Beltxúna, beltxúnea: (ik. Beltzuna)

Beltz, béltza: iz./izond. Beltza./ Txakur
beltxa. Txakur beltza. (JUA, 2000-10-28)/
Bel-bel-beltxak. Beltz-beltz-beltzak. (Bi ka-
turen gainean ari da JUA, katu hauek oso
politak omen ziren eta hormatan zeuden su-
gandilak harrapatzeko erraztasun handia
omen zuten) (JUA, 1998-08-12) / Béltza-
go. Beltzago. (JBA, 2004-04-10)/ Bel-bel-
beltxa punttan. Beltz-beltz-beltza pun-
tan. (Zorri piloak landare batean eragiten
duen itxuraren gainean) (JBA, 2004-06-
12)/ Beltza zan. Beltza zen. (Arraza ho-
rretako pertsona baten gainean) (JUA,
2004-08-29)/ (aldaera Beltx) (ik. Beztu)

Beltzázka, beltzázkea: iz./izond. Beltzez-
ka./ Beltzazka bat. Beltzezka bat. (Katu ba-
ten gainean esana) (JBA, 2000-03-18)/
Beltzazkak. Beltzezka. (Pertsonen azalaren
kolorearen gainean) (JBA, 2001-12-15)/ Bel-
tzazkak. Beltzezkak. (Azal beltzeko jende-
aren gainean) (JBA, 2006-08-19)/  Bel-
tzazka. Beltzezka. (JBA, 2007-04-11)/ Bel-
zanzkea. Beltzezka. (JBA, 2008-06-21)

Beltzázkau: ad. Beltzezkatu, beltzezka
bihurtu./ Beltzazkau. Beltzezkatu. (Pata-
ta) (JBA, 2007-07-14)

Beltzúna, beltzúnea: iz. Beltzunea./
Beltzuna. Beltzune. (Begi inguruko bel-
tzuneaz) (JBA, 2000-02-08)/ Beltxuna.
Beltzune. (JBA, 1998-08-06)/ Beltzuna
bat, beltzunea. Beltzune bat, beltzunea.
(JBA, 2003-09-06)/ Beltzuna. Beltzune.
(JBA, 2008-11-15)/ (aldaera Beltxuna)

Bénetan: adb. Benetan./ Zaille benetan. Zai-
la benetan. (JBA, 2008-09-26)

Beníta: Benita, emakume izena./ Benita ori.
Benita hori. (JBA, 2007-10-26)

Beníto: Benito, gizonezko izena.

➤ Grab. Tio Benito: JBA-k bere osabaz dio-
na: “Laugarren anaie zan Benito. Beni-
to, emen Brinkolan bizi izan tzan, Brin-
kolan bizi izan tzana. Eta ura’re ba fa-
brikan. Ua ez det uste, ez det uste kanpon
ibili zanik. Ua gaztena zan-da. Ura bai...
karzelan eon tzan ua... Zeatio? Ba gerra
garaie o zea zan, ta biok giñen... Ni, nik
eukiko nittun ba amar urte o ez takit zen-
bait, ez!, gutxigo eukiko nittun gaiñea.
Enda an, Illor alden esaten gendiun le-
kun, lizarrak-eta bazeren”. Nongo egi-
lehorra: “Arrezaldi goraxeon. Oaiñ’e an
dare illor aik. Enda illorran bueltan-o, je-
nealen lenau lizarrak izaten tzien. Da
Aierdiñ’e an dare, amar, ta emen’e bai.
Ba orik izaten tzien ostoa eitteko. Urte-
ro botatzen tziten zeak, adarrak, adar gaz-
teek ta geo ipintzen tzien ba lotu, ola sor-
ta bat lotu pixkat eta illorreko sapaietan
zea itten tzien. Ba negun ardiri botatze-
ko, gauen’e... Gaue luzea izaten-da ta an
bota, artxaran botatzen tziten da ba ja-
teko. Ta ortako ba eitten tzien be garaien,
ostok ondio fresko zerela-ta, adarrak ebai
ta gero sorta orik itten tzien. Da ola, or-
tan ai zala, ni tolestatzen, zarba orik o ze
orik, osto orik eta bea botatzen ai zan. Eta
ein tzan eroi, lizar orren gaiñeti eroi in
tzan, eroi eta ein tzon besoa ausi. Eta or-
dun, ba kao, meikuna-ta jun eta nola ge-
rra zea, bete-beten orduntxe zeon emen,
ba batzun batzuk esan tzuen, zean, gerra
o zee ortan ein tzola, beso ori ausi, bai.
Gerraa, o gerrea’re etzan arten. Ba
emen’e tropak sartzen-da o, da oik’e ibi-
li zien. Esaten do aittek’e nola or goien
eon tzien guardie itten, bai, Larrosaiñen
da ola, eta aik’e eongo zien da ola. Ta
beintzet tokau zan ura, miñ artu. Eta or-
dun kulpea bota zien, ba orikiñ or ein tzo-
la. Eta, preso eon tzan Oñatiñ”. Zenbat

35 Biek ikuspegi ezberdina dute. Batentzako azkenaldian ugaritu egin dira beleak eta bestearentzako gutxitu.

› BELEA. Belea, Okzitaniako Laskun herrian. (AA,
2008-10-17)

› BELTZA. Oilo beltzak Ormaiztegiko azokan. (AA,
2003-10-19)
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denbora: “Ez tait iru illabete o zenbait
zan’e, preso eon tzan, bai, gezurrekin zea
inda. Da olaxe zan miñ artu zon ze ori.
Oiñ’e akordatzen naiz ondo, ene!, nola
eroi zan lizar, lizar orren gaiñeti. Aizko-
rekiñ zeak, adartxok botatzen ai zala, bai.
Baiño gezurreekiñ oixe, or in tzola, fren-
ten o or, in tzola”. Gerrako lehen egun ho-
rietan jende asko izan zen hemengo
mendietan: “Bai... Ala, nik asko ez dakit
baiño ni akordatzen naiz nola jun tzien
emendi, tropea nola jun tzan. Eta eben
mendi ontan’e bai, eon tzien, emen,
Arrezaldi gorako mendi oitan’e eon tzien
bestan matzuk, bai. Beste zean matzuk-
eta. Gero orik jun tzienen, ia jun tzien,
oik’e bajau zien. Nik ori, ondo esateko,
ba ez dakit, zazpi urte nittun ordun zaz-
pi, sei-zazpi urte ta asko’re ez dakit. Akor-
datzen naiz nola eskolatan’e eon tzien jen-
dea, euki zittuen, da jateko zeozer eskau
zuen, oillok o aiei emateko ta nola eman
tziten’e bai, ogie-ta” (JBA, 2003-04-04)

Béno: lok. Beno./ Beno. Beno. (JUA)/ (si-
nonimoa Tira)

Bentája, bentájea: iz. Bentaja./ Bentá-
jea. Bentaja. (Zerbait osasungarria dela
adieraziz) (JBA, 2004-04-17)

BENTAJA IN: ad. Hobetu./ Bentaja in tzaun.
Bentaja egin ziguan. (JUA, 2002-07-21)

Bentána, bentánea: 1. iz. Leihoa./ Ben-
tanea. Leihoa. (JBA, 1998-03-20)/ Ben-
tanatan. Leihoetan. (JUA, 2004-05-29)/
Bentanak oso ederrak. Leihoak oso ede-
rrak. (Etxe bateko leihoez) (JBA, 2005-
08-06)/ Ikusi ttue aik bentanatik-ta. Iku-
si dituzte haiek leihotik-eta. (JBA, 2004-
02-15)/ Salako bentanea. Salako leihoa.
(JBA, 2006-11-04)/ 2. iz. Ataka, leihati-
la./ Hitz bera erabiltzen du JUA-k ukui-
luko ataka adierazteko./ Bentanea. Leihoa.
(JUA, 1998-09-26)/ (sinonimoa Ataka)

Bentxí-Txiki: Beruntza Txiki, Zegamako
baserria./ Bentxi-Txiki. Beruntza Txiki.
(JBA, 2001-11-17)/ Etxe honetan zen su-
tegia. San Bartolome jaien bezpera batean
erre zen, etxafuegoek sortutako suaz36.
(JBA, 2005-02-04)

Bentzíttu: 1. ad. Garaitu./ Bentzittu. Ga-
raitu. (Katu har batek beste bat borro-
kaldian) (JBA, 2008-01-18)/ 2. ad. Zer-

bait etetea edo puskatzea, gainean pisu
gehiegi duelako./ Bentzittu. Eten. (Zerbait
gainean jarritako pisuaz haustea) (JBA,
2008-08-23)

Beóki: Beroki, Legazpiko baserria./ Beo-
ki. Beroki. (JBA, 2005-01-01)

Beór, beórra: iz. Zool. Behorra./ Bero
handiekin, Aierdi bezalako leku lehorre-
tatik, behorrak erreka aldera alde egiten
dute. (JUA, 1999-08-25)/ Behorrak ze-
laiko bazka hoberenak jateko joera omen
dute, ale onak die orik. (JUA, 1999-10-
30)/ Beorrak errendiu. Behorra errendi-
tu. (Behin behorrari soka ezarri eta gero
sekula ez omen dio JUA-ri alde egin)
(JUA, 2000-10-21)/ Behor mota batzuk
ez dute mendirako balio, etxe-beorrak dira
hauek. (JUA, 2002-10-26)/ Ijitoek be-
horren bat harrapatu omen zieten. (JUA,
2002-12-14)/ Putreak beor zarren bat aka-
tzen danen-eo agertzen dira. (JUA, 2004-
08-13)/ Beorrandako. Behorrarentzako.
(JBA, 2008-03-01)/ (�)

� Etnog. Olazargo behorrak: Garai batean, Ola-
zar baserrian beatzi beor ere izan ziren.
Denbora gehienean aske ibili ohi ziren in-
guruko mendietan (Aierdin, Oroibian...).
Ez ziren abere eskurakoiak; ez ziren
gainean ibiltzekoak,  haiengana soka
ezar bazitekeen ere. Horretarako rebeldek
omen ziren./ Umea egin behar zuten ga-
raian etxera ekarri behar izaten ziren.
Behin gertatu zitzaien behor umetu bat
etxera ekarri ezin, eta mendian umea egi-
tea. Gero behorkume hura bizirik jaio ba-
zen ere, titik eraten etzola gertatu eta geo
akau in zian./ Behorrak menditik arra-
patzeko’re bi laun bear izaten ziren.
(JUA, 1999-05-29)/ Nik neuk ere eza-
gutua ditut behor hauek Olazarren./ Aita
ere ibilia zen inoiz baserriko behor hauek
harrapatzen, eta hainbat tokitan ibiltzen
ziren: Plazentzi txabola ingurun, Pago-
lan... Olazurtzan. Olazarrera umea itte-
ko ekartzen ziren eta umea iñ ta bialdu.
Azkeneko mendiko behor hauetakoa,
behor beltz galanta izan zen (aurrekoak
nahiko eskasak zirela dio); Beltza deitzen
zioten. 1983-4 urteetan kendu ziren az-
ken behorrak. Behor hauek batere hezi ga-
bekoak omen ziren, baina txikitatik ohi-
tuak egon balira eskurakoiak izan lirate-

keela dio. (Juan Luis AA, 1999-06-08)/
Behorra inoiz erabilia izan zen haragita-
rako ere. JUA-ren esanetan, hil zen be-
hoka batekin txorizoa egin zuten. Bisitan
etorritako senide batzuei eskaini eta
hauek oso gustura jan omen zutela dio.
(JUA)/ Behorrak lehen etxean denbora
gutxian izaten ziren, umeak zituztenean.
Luziano bera behorrak ahalik eta azkarren
bidaltzearen aldekoa zen, etxe ondoko ze-
laietan gaizki ikasten zutela eta gero be-
hera egingo zutelakoan: gaizki ikesten
diek, gero beera naie. (JUA, 2004-05-12)/
Olazar baserrian izandako behor kopuru
handiena beatzi izan zen. Bederatzi izan
eta denak saldu egin zituzten bakarra ezik,
eta bertatik berriro bederatzi behor osa-
tu zituzten. Behorrak Aierdi, Oroibia,
Aierdi erreka, herriko pinudian-eta, ibil-
tzen ziren. (JUA, 1999-11-05)

� Etnog. Behorrak etxeratu: Behorrak etxera
elurra zenean edo umea egon behar zu-
tenean ekartzen ziren. Baserri aldean
ere gustora egoten ziren. Elurra kentze-
an behorrak berriro ere mendira bidaltzen
ziren. Umea egindako behorrak ere nor-
malean hurrengo egunean bidaltzen ziren
berriro ere gora. Denbora gehiago egiten
bazuten etxera ohitzen ziren eta ez zuten
alde egin nahi izaten, bedar ondue ema-
ten gendioan-da!. (JUA, 2001-12-24)/

� Etnog. Santa Lutzia azoka: Hasiera batean

› BEORRA. Behorrak Santa Lutzia azokan, Zuma-
rragan. (AA, 2008-12-13)

36 Sute honen inguruan bestelako konturik entzun badugu ere, JBA-k entzun zuena adierazi dugu hemen.

› BENTXI-TXIKI. Berauntza Txiki baserria izan ze-
neko eremua, Zegaman. (AA, 2008-11-15)

› BEORRA. Behorrak Oamendi inguruan. (AA, 2005-06-19)
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Santa Lutzietara behorrak baserritik ber-
tatik eramaten ziren. Oinez hara joatea go-
gorra izaten zen, eta gero han egon behar
harik eta behorra salneurri egokian sal-
du arte. Behin batean, behorrik saldu ez
eta etxera itzuli behar izan zuen. Egun txa-
rrak izaten zirela dio, haraino oinez joan
behar, hotzez egon, eta saltzaileak eta be-
horrak gosea pasatzen zutela. Urte bate-
an, elurrak ere harrapatu zuen behorra sal-
gai zeukala. Beste batetan, azken orduan
zamorano batek erosi zien behorra. Eros-
leen gainean zera dio, aik gutxi aintzen
zuen, hau da, merke erosi nahi zutela.
JUA-ren arabera, garai hartako behorra-
ren salneurria hogeita hamar edo berro-
gei duro ziren. (JUA, 2002-12-14)/ Gau-
zak horrela izanda, azkenean nobienbren,
hau da, azaroan egiten zituzten tratuak be-
hor tratulariek baserrietan eta heurek
eramaten zituzten behorrak azokara. (Jo-
xemari UB, 2002-12-14)

➤ Grab. Behor kontuak: Behorrak saltzeko
izaten ziren garai batean: “Saltzeeko! Sal-
tzaillek bazeiztan, tratanteek. Ortxe,
Idiazabalgo bat’e, ona etortzen zian
asko beorrak eostea. Geiau’re bai, bes-
te Zeraingo-ero, bi o iru tratante ibilte
ittuan, beorrak eosten. Da geo, eosi-ta,
ba saldu beorra orrenbesten, ezta? Ta geo
oik eamaten tzien plaza-ta, neozio pixkat
aik’e. Aik’e neozio pixka neozioako”. Be-
horrak ez ziren gehienbat haragitarako iza-
ten: “Ez, ez, ez, aragita ez, berriz’e... Beno
bai, aragitako ta daneako. Etortzen zi-
ttuan ordun, araiarrak eta kanpoko kon-
pradorek etortzen zittuan. Eosi o saldu,
o dana eitten tzuenak, eztek, ta guk etxe-
tik saltzen genduan beti. Plaza beiñ ea-
man genduan, beiñ akordatzen neok
plaza eamandakoa da eun zee artan
asko jutau zien, da ez genduan saldu. San-
ta Lutzi eune zian da ta etorri ai geo atzea
beorrakin! Ordun’e sasoia-ta, atzea be-
orrakin, atzea Zumarra jun-ta, an saldu
ez ta atzea beorrakin etorri in bear dik.
Gaztetan eitten dek baiño ez dek lantei ea-
rra beorrakin atzea” (JUA, 2002-06-01)

➤ Grab. Beor aragie: “Beorra bai, beorra
geu’re janda gare. Txoixoa in gendun
geuk’e. Ez takit ankea ausi o ze in tzikon-
da, erdie bate matek eraman tzon, eosi
zon, eta geuk’e txoixo, ordun genduken
txerrie iltzeko, ilda o zean, enda ein gen-
duzten geuk’e txoixok”. Nolakoak zeuden:
““Pues”, oso onak zerela esaten tzuen.
Bai, bai, oixe, geo bakizu, beor aragie’re
nola saltzen’e eoten dan-da... Ori gozo-
goa izaten dala, ola, dulzegoa izaten dala
esaten due, ta... Baiño ona, jende asko,
oiñ kalte itteko’re ori obea, kalteik ez ei-
tteko’re... Grasaik-eta eukitze ez dolako.
Beorkie askoz obea esaten due, zea bai-
ño” (JBA, 2004-02-01)

Beori: erak. Berori./ Beori. Berori. (JUA,
1999-05-15)/ Beorren izenen. Berorren
izenean. (JUA, 2000-12-02)/ Beorren-
dako. Berorrentzako. (JBA, 2005-12-
25)/ Beonek. Beronek. (JBA, 1998-06-
20)/ Beori. Berori. (Nori adieran) (JBA,
1998-07-10)/ Beori bakarrik jun da gai-
ñea. Berori bakarrik joan da gainera. (Nor
adieran) (JBA, 1998-10-31)

Beórki, beórkie: iz. Behorkia, behor ha-
ragia./ Beorkie. Behorkia. (JBA, 2004-02-
01)

Beorkuma, beorkumea: iz. Zool. Be-
horkumea./ Beorkuma. Behorkume.
(JUA, 1998-10-31)

Beorzale, beorzalea: iz. Behorzalea, be-
horrak dituena./ Beordune... beorzalek.
Behorduna... behorzaleak. (Bi hitzetan
behorren jabeak adieraziz) (JUA, 2004-
05-08)

Beótasun, beótasune: (ik. Berotasun)

Beotu: (ik. Berotu)

Béra: izord. Bera./ Berak. Berak. (JUA,
1999-04-24)/ Beai esan ziola. Berari
esan ziola. (JBA, 1998-11-07)/ Bean-
dako. Berarentzako. (JBA, 1998-10-17)/
Berandako. Berarentzako. (JUA, 1999-
11-28)/ Bereandako. Berarentzako.
(JBA, 2000-04-06)/ Beetako zola. Be-
rarentzako zuela. (JBA, 2006-05-29)/
(aldaera Bea)

Béra, beréa: izond. Bera, hauskorra./ Arri
bera oik. Harri bera horiek. (Arrondoko
Haitzaren gainean) (JBA, 2006-01-07)/
(ik. Arrenaizko aitze)

Berálde, beráldea: (ik. Bealde)

Bérau: 1. ad. Beratu./ Beratzen. Beratzen.
(Olioaren gainean) (JUA, 1998-07-11)/
Izotzak berauta. Izotzak beratuta. (Lan-
dare batzuen gainean) (JBA, 2005-03-12)/
Ondo berauta. Ondo beratuta. (Entsala-
dan letxua ondo beratuta gustatzen zaio-
la dio, hau da, olioz ondo bustia) (JBA,
2006-07-24)/ 2. (ik. Beerau)

BERA-BERA IN: ad. Bera-bera egin, beratu./
Bera-bera inda. Bera-bera eginda. (Ogia
esnetan) (JBA, 2005-03-26)

Bérau: erak./izord. Berau./ Beau. Berau.
(JBA, 1998-12-28)/ Beau. Berau. (JUA,
1999-09-18)

Berázun, berázune: (ik. Beazun)

Berbéna, berbénea: (ik. Mermena)

Berdátu: ad. Berdatu./ Berdatzen. Berda-
tzen./ JBA-ak aditz hau, makilan txerta-
tuta zegoen arrosa batez hitz egitean
erabili zuen. Hasieran itsatsi eziñik zegoela
baina gero itsatsi egin zen eta berdatzen
ari zen berriro) (JBA, 1998-08-05)/ Ber-
datu. Berdatu. (Landare baten gainean
esana: txertatutako adar bati buruz) (JBA,
2003-05-03)/ Aizkorri ai da zea itten, ber-
datzen. Aizkorri ari da zera egiten, ber-
datzen. (Aizkorri aldean, Artzanburuko
lepoetan-eta, belarra berriz hazten hasi
dela adieraziz) (JBA, 2004-05-20)/ Ber-
dauta. Berdetuta. (JBA, 2003-02-15)/ Ber-
datu in da pixkat. Berdetu egin da pixka
bat. (Aizkorrondoa azken euriekin) (JBA,
2006-08-17)/ (aldaera Berdau)

Bérdau: (ik. Berdatu)

Bérde, bérdéa: 1. iz./izond. Berdea./
Emen bérdego den. Hemen berdeago dun.
(Beterri Goierri baino berdeago dagoela,
lehortearen eragina txikiagoa dela) (JBA,
2005-08-19)/ 2. izond. Berdea, heldu ga-
beko fruitua./ Oso berdea dao. Oso ber-
dea dago. (Heldu gabeko sagarrez min-
tzo da JUA) (JUA, 1998-10-31)

Berdéska, berdéskea: iz./izond. Ber-
dexka./ Berdeska. Berdexka. (Koroso
delako perretxikoari buruz) (JBA, 2003-
02-15)/ Berdezka. Berdexka. (JBA, 2004-
12-03)/ (aldaera Berdezka)

Berdétasun, berdétasune: iz. Berde-
tasuna./ Berdetasune baukela. Berdeta-
suna badaukala. (Pinu landara erdi ihar ba-
tek oraindik ere berdetasun pixka bat ba-
duela aipatuz) (JBA, 2000-02-24)

Berdézka, berdézkea: (ik. Berdeska)

Bérdin: izond. Berdin./ Berdintsu ibili ttuk.
Berdintsu ibili dituk. (Markagailuan be-

› BERDATU. Aizkorri erabat berdatuta udaberriko euri ugarien ondoren. Aratz aldetik ateratako argazkia. (AA,
2008-05-03)
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ratsu ibili diren bi pilotarien gainean)
(JUA, 2001-11-10)

BERDIN IZAN: ad. Berdin izan, zerbaitek ga-
rrantziarik ez izatea./ Biar goizen’e ber-
din diola. Bihar goizean ere berdin dio-
la./ Zapatue berdintsu dio. Larunbata
berdintsu dio. (Igande eta larunbatak
berdintsu direlakoan jendea urteroko pe-
rietara joan dadin) (JUA, 2000-11-11)

Berdíndu: ad. Berdindu. Aitzurraz edo
beste tresnez, lurra berdintzea./ Berdindu.
Berdindu. (JBA, 2000-02-12) 

BERDINDUTA: adb. Berdinduta, edariak
mugitua egotea./ Berdinduta. Berdin-
duta. (JUA)/ (ik. Bete sarrera, Bete bete
atala)

Berdínketa, berdínketea: iz. Berdin-
keta./ Berdinketa. Berdinketa. (Marka-
gailuan beratsu ibili diren bi pilotarien gai-
nean) (JBA, 2002-01-19)

Berdúra, berdúrea: iz. Bot. Barazkia./
Berdura. Barazki. (JBA, 2004-03-27)

Beréanatu: ad. Bereganatu./ Bereanauta.
Bereganatuta. (JBA, 1999-10-30)/ Bere-
anatu zittun diruk. Bereganatu zituen di-
ruak. (JBA, 2002-06-08)/ (aldaera Bere-
anau)

Beréanau: (ik. Bereanatu)

Berézi, berézie: izond. Berezia./ Berezi xa-
marrak. Berezi samarrak. (JBA, 2004-01-
04)/ (sinonimoa Espezial)

Bereziartu-etxea: Bereziartu etxea, Le-
gazpiko etxea./ Bereziartu-etxea. Bere-
ziartu etxea. (JBA, 2002-05-11)

Bergáetxe: Bergaretxe, Brinkolako base-
rria./ Bergaetxen. Bergaretxen. (JBA,
1999-01-23)

Bergára: Topo. Bergara./ Bergara aldea. Ber-
gara aldera. (JBA, 1999-08-23)

Berjélaundi: Berjelaundi. (Etxeak egin zi-
tuen honek) (JBA, 2008-01-05)/ Ori zan
nausi bat... etxek ein zittun fabrika zarren-
da. Fabrika zaharra iraulika-fabrika da.
(JBA, 2009-01-21)

Bermút, bermúte: iz. Bermuta, edari
mota./ Bermute. Bermuta. (JBA, 2004-
02-15)

Bérna, bérnea: iz. Berna./ Bernea. Berna.
(JBA, 1998-01-05)/ Bernea. Berna. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA, 2000-01-19)

Béro, beróa: 1. iz. Beroa./ Bero daok... aun-
die. Bero zagok... handia. (JUA, 1998-06-
20)/ Ze béro. Ze bero. (JBA, 2001-05-26)/
Beroik ez daukiala bat’e. Berorik ez
daukadala batere. (JUA, 2001-11-02)/
Beroana. Beroena. (JBA, 1998-08-12)/
Bero errea. Bero errea. (Bero itoa) (JBA,
1998-04-25)/ Bero gorrak in dittu. Bero
gogorrak egin ditu. (Azken egunotako
eguraldiaz) (JUA, 2000-07-01)/ Bero le-
orra. Bero lehorra. (Hezetasun gabeko
bero giroa) (JBA, 1998-08-11)/ Bero
umedadezkoa. Bero hezetasunezkoa. (He-
zetasuna duen beroa, sargoria) (JBA,
1998-08-11)/ Bero zakarra. Bero zakarra.
(Bero oso handia) (JUA, 1998-08-14)/
Bero zakarrak. Bero zakarrak. (JUA,
2000-08-30)/ Berogo. Beroago. (JUA,
1998-07-06)/ Beroxoa. Beroxeagoa. (JUA,
2001-12-01)/ Ze béro! Ze bero! (JBA,
2003-08-09)/ Neetako beroa eongo a. Ni-
retzako beroa egongo da. (JBA, 2004-02-
07)/ Batzuk otza bear duela ta besta atzuk
beroa. Batzuk hotza behar dutela eta
beste batzuk beroa. (Erremedio baten
gainean) (JBA, 2004-04-17)/ Olioa pix-
kat berogi in tzat. Olioa pixka bat bero-
egi egin zait. (JBA, 2004-05-29)/ Bero
aundie daok. Bero handia zagok. (JUA,
2004-08-10)/ Berotxo dao? Berotxo
dago? (Txakurrari botatako ur beroaren
gainean) (JBA, 2004-12-11)/ 2. iz. Beroa,
zerbait egiteko gogo bizia./ Aurreti bero
zien ba. Aurretik bero ziren ba. (Lehen
gauza bat egiteko gogo handia zuten
baina gero alde batera utzi dutela) (JBA,
2004-10-02)

Berógarri, berógarrie: iz. Berogarria./ Be-
rogarrie. Berogarria. (Gorputzeko hotza
kentzeko hartzen diren edariak-edo) (JBA,
2005-02-19)

Berótasun, berótasune: iz. Berotasuna./
Beotasune. Berotasuna. (Eguraldia oso be-

roa izan den egun batez ari da) (JUA, 2001-
08-26)/ Berotasune ematen tziola. Bero-
tasuna ematen ziola. (JBA, 2004-09-25)/
Berotasunekatio, berotasunekin. Berota-
sunarengatik, berotasunarekin. (JBA,
2007-12-09)/ (aldaera Beotasun)

Berótu: ad. Berotu./ Berotu. Berotu. (JBA,
1998-08-10)/ Beotu. Berotu. (JBA, 1998-
08-06)/ (JBA-k,  beotu/berotu aditzak
erabiltzen ditu era berean) (JBA, 1999-01-
23)/ Beotze ez diela. Berotzen ez direla.
(JBA, 2004-12-18)/ Geiei berotuko zan.
Gehiegi berotuko zen. (JBA, 2004-03-21)/
Berotu in zatunenan. Berotu egin zitenan.
(JBA, 2008-05-17)/ (aldaera Beotu)

BEROTUE ARTU: ad. Berotua hartu, lan edo
ariketa batean berotzea./ Berotue artu do.
Berotua hartu du. (JBA, 2002-07-27)/
Beotu aldie. Berotu aldia. (Lanean gogor
jardunez) (JBA, 2005-05-14)

Berreun: zenbtz. Berrehun./ Berreun. Be-
rrehun. (JUA, 1999-05-15)

Bérri, berríe: 1. izond. Berria./ Berrie. Be-
rria. (JBA, 1998-11-14)/ Berriana. Be-
rriena. (JBA, 1999-07-10)/ Berriena. Be-
rriena. (JBA, 2005-05-14)/ <Berrizkun-
tza>... aittu, ebali igual ez. <Berrizkun-
tza>... aditu, erabili igual ez.37 (JBA,
2005-08-18)/ (�)/ 2. izond. Berria, gauza bat
egin berria dela adierazteko./ Etorri berrik.
Etorri berriak. (JUA, 2002-09-21)/ Ondio
jan berri zaa. Oraindik jan berria zara.
(JBA, 2003-11-25)/ Oandio artu berrie.
Oraindik hartu berria. (Taberna baten gai-
nean) (JBA, 2004-02-07)/ 3. iz. Albistea./
Berriik. Berririk. (JUA, 1999-03-06)/ Pa-
eta orren berri. Horma horren berri. (JUA,
2000-03-04)/ Goien ze berri? Goian zer be-
rri? (JBA, 2005-10-29)

BERRI JAKIN: ad. Zerbait jakitea, ezagutzea./
Berri dakizu. Berri dakizu. (JUA, 2001-
01-13)/ Aik baakie on berri. Haiek ba-
dakite hauen berri. (JBA, 2004-08-09)/
Ik’e bakik pixkat orko berri. Hik ere ba-

37 Berrizkuntza delako hau Gerhard Bahr-ek behintzat jaso zuen, Legazpi aldean. Iturri hori eskuan izanda JBA-ri galdetzen diot ea hitza ezagutzen duen.
(JAUREGI, O. 2005:26)

› BEROGARRIE. Kafesnea edari berogarria da. (AA,
2008-11-15)

› BERGAETXE. Brinkolako Bergaretxe baserria. (AA, 2007-12-09)
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dakik pixka bat horko berri. (JUA, 2004-
09-18)/ Orren berri dana ondo men ze-
kiñ. Horren berri dena ondo omen zekien.
(JUA, 1999-11-06)/ Jakingo zon ia zuen
berri. Jakingo zuen ia zuen berri. (JBA,
2006-12-23)

Berríketa, berríketea: iz. Berriketa./
Berriketea ugari. Berriketa ugari. (JUA,
1999-11-06)

EZ DA BERRIKETEA!: Gauza baten zailta-
suna edo arriskua adierazteko./ Ez da be-
rriketea! Ez da berriketa! (JUA, 1999-07-
03)/ Ez daukie berriketaik! Ez daukate be-
rriketarik! (Leku txarrean lanean zebiltzan
basomutilen gainean) (JBA, 1998-12-28)

Berrítsu, berrítsue: izond. Berritsua./ Be-
rritsu. Berritsu. (JUA, 2001-11-10)

Berríttu: ad. Berritu./ Berrittu. Berritu.
(JBA, 1998-12-12)/ Berrittu. Berritu.
(Aurten katarroa sendatu aurretik berriz ere
berritzen ari dela) (JBA, 2005-01-15)/
Berrittu itten do. Berritu egiten du. (JBA,
2007-12-15)/ (sinonimoa Berriztu)

Bérriz: 1. adb. Berriz, berriro./ Berriz’e.
Berriz ere. (JBA, 1998-08-04)/ Beiz. Be-
rriz. (JBA, 2004-05-15)/ (aldaera Beiz)/
2. lok. Berriz, ordea./ Aitte jubilauta be-
rriz. Aita jubilatuta berriz. (JBA, 2002-
08-03)/ Ok berriz Leazpia jungo ttun.
Hauek berriz Legazpira joango ditun.
(JBA, 2004-02-07)/ Beste kontu bat da
berriz. Beste kontu bat da berriz. (JBA,
2006-04-17)

Berríztu: ad. Berriztatu, berritu./ Gaur be-
rriztu diot. Gaur berriztatu diot. (JBA,
2003-04-04)/ Berriztutakon. Berriztatu-
takoan. (Berritzean) (JBA, 2000-08-08)/
Berriztea. Berriztatzea. (Berritzea) (JBA,
2002-12-24)/ (sinonimoa Berrittu)

Bérro, bérroa: iz. Bot. Berroa, landare
mota./ Berrook. Berroak./ Erreka bazte-
rretan hazten den landarea./ Berrook, en-
saladan jateko. Berroak, entsaladan ja-
teko. (JBA, 1999-10-08)

➤ Grab. Berroa: “Berrok die errekan irtetzen
duen landara batzuk. Batzuk estima
ebaltze ittue ensaladatan da ola, ta erre-
mediotako’re bai, esaten men die. Baki-
zu? Ikusita zare beiñ’e? Etzare ikusita...
Ba nik ikusi ittut or emenetan batzuk. Ta
batzuk estimau ebaltze ittue orik. Eaku-
tsiko izut alako, ikusten dianen baten”
(JBA, 2002-03-02)

Berroetamar: zenbtz. Berrogeita hamar./
Berroetamar o irurogei litro bear dittu.
Berrogeita hamar edo hirurogei litro be-
har ditu. (JUA, 2001-12-15)

Berrógei: zenbtz. Berrogei./ Berroetabi.
Berrogeita bi. (JUA, 1998-12-23)/ Be-
rroetabat. Berrogeita bat. (JUA, 2000-02-
05)/ Berroi-berroitabat urte. Berrogei-
berrogeita bat urte. (Lantegian izan zen
urteak) (JUA, 2004-04-10)/ Bérrogei. Be-
rrogei. (JBA, 2004-09-18)/ Berroi mat.
Berrogeiren bat. (JBA, 2006-02-25)/ (al-
daera Berroi)

Berrógeialdi, berrógeialdie: iz. Mete-
orol. Berrogeialdia, berrogei eguneko mul-
tzoa./ Berrogeialdie. Berrogeialdia. (Os-
tiraleko hodeiarena) (JBA, 2002-03-02)

Berroi: (ik. Berrogei)

Bérso, bérsoa: iz. Bertsoa./ Berso-izketan.
Bertso-hizketan. (Hizketan, esaldiak erri-
matuz bukatzen. Zelandako Isidororen
gainean esana) (JUA, 2003-05-10)

Bersolári, bersolárie: iz. Bertsolaria./
Bersolari. Bertsolari. (JBA, 1998-08-
05)/ Erdi-bersolarie. Erdi bertsolaria.
(Zelandako Isidororen gainean) (JUA,
2003-05-10)/ Bersolarik-eta zien. Ber-
tsolariak-eta ziren. (JBA, 2006-05-27)

Bértan: adb. Bertan./ Berta junda. Bertara
joanda. (JBA, 1998-12-20)

Besákaa, besákara: iz. Besakada, besoan
hartutako gauza multzoa./ Besakaa erro-
pea. Besakada arropa. (JBA, 2002-07-26)/
Besakarak artu. Besakadak hartu. (Be-
soan hartutako arroparen gainean) (JBA,
2005-03-26)/ (aldaera Besakara)

Besákara, besákara: (ik. Besakaa)

Besámotx, besámotxa: iz./izond. Besa-
motza./ Besamotxa.  Besamotza. (Beso bat

galdu zuenaren gainean) (JUA, 2002-03-
16)/ (aldaera Besomotx)

� Etnog. Etxokanekoa: Hala esaten zioten Bi-
zente Gibelalderi, aldekoari. Lantegian en-
kargatu egin zuten. Olazargo amandreak
zera esan zuen, ez izue esan geio “Beso-
motxa”, oi da Bizente Gibelalde. (JUA,
2004-06-19)

Besárte, besártea: iz. Besartea./ Artzen tzon
besarten. Hartzen zuen besartean. (Txa-
kurrak katua) (JBA, 2001-04-14)

Besázpi, besázpie: iz. Besazpia./ Besaz-
pitan. Besazpietan. (JBA, 2002-01-26)

Béso, besóa: iz. Besoa./ Besok. Besoak. (JBA,
1999-02-09)/ Beso azpitan. Beso azpietan.
(Txakurraren aurreko hanken barrenaldea
adieraziz) (JBA, 1999-08-10)/ Besotan
artu. Besoetan hartu. (JBA, 1999-08-07)/

› BERROA. Landarearen marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2009)

› BERSOLARIE. Bertsolariak Santa Marinako jaietan.
(AA, 2008-07-20)

› BESAKARA. Nekazaria besakada labore duela.
(Maria Jesus Ugalde, 2008)
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Pedro Monttei besok jasota. Pedro Mun-
tegi besoak jasota. (Erabaki batean bere de-
sadostasuna azaltzen) (JUA, 2004-08-
29)/ Besokin. Besoekin. (JUA, 2004-05-29)

� Etnog. Besoa hautsi: JBA-ren anaiak, Beni-
tok besoa ausi’re in tzon umea zela. Eta hori
konpontzera, Donostiako San Inaziora
joan zen, aita eta Justa lagun zituela. Ber-
tara bi aldiz joan beharrean suertatu zen,
lehen aldiz ez ziotelako ondo jarri, erra-
diografian ikusi zen bezala, orduan ielso
ori ebaki eta ondo jarri zioten. Lan ho-
nengatik diru pila bat kobratu zuten. Eta,
gero berriz’e ausi zon eta oraingoan berriz,
Elgoibarra jun zien. Bertan, Arrillága
aitte-semek ziren famatuak, eta hauek es-
kua sendatu zioten, zumitze jarrita gaiñea./
Hausturak nola izan ziren galdetuta, bat
beintzet aulki batetik eroita... era txaarrea.
(JBA, 2004-03-21)/ San Ignazio erietxe-
an, zain zirela, Benito eta besteek ogitar-
teko bana jan zuten. Gero kloroformoa
eman zioten, eta aurretik jandakoa bota egin
zuen. (JBA, 2004-08-11)

Besómotx, besómotxa: (ik. Besamotx)

Bestálde, bestáldea: 1. iz. Bestaldea, es-
pazio adieran./ Errekaz bestaldeti. Errekaz
bestaldetik. (JBA, 2001-11-17)/ Bidez
bestaldeti. Bideaz bestaldetik. (JBA, 2001-
12-15)/ Esin bestaldeko. Hesiaren bestal-
deko. (JBA, 2004-05-12)/ 2. iz. Bestaldea,
irudizko adieran./ Bestaldea’re esaten
due. Bestaldera ere esaten dute. (Hau da,
batzuk iritzi bat dutela, eta badirela bes-
taldera ere pentsatzen dutenak, aurkako iri-
tzia dutenak) (JBA, 2005-01-08)

Béste, béstea: iz. Bestea./ Beste. Beste. (JBA,
1999-08-08)/ Bestan bat. Besteren bat.
(JBA, 1999-05-08)/ Besta at. Beste bat.
(JBA, 1998-12-22)/ Besta atek. Beste ba-
tek. (JBA, 1998-09-19)/ Besta bat. Beste
bat. (JBA, 1998-10-31)/ Beittu besteik ez
dao. Begiratu besterik ez dago. (JBA, 2002-
06-08)/ Besteik ez? Besterik ez? (Zerbai-
ti gutxi samar iritzita) (JUA, 2003-09-20)/
Bestelakok. Bestelakoak. (JBA, 1998-08-
06)/ Besteti. Bestetik. (JBA, 1998-12-
23)/ Txikik ez bestek. Txikiak ez besteak.
(Ez besteak, gainerakoak) (JBA, 1999-01-
30)/ Bestenik ikusi. Besteenik ikusi. (JBA,
2004-03-27)/ Bestan mat. (JBA, 2004-08-
10)/ Len pare bat ez beste. Lehen pare bat
ez beste. (JBA, 2005-02-05)/ Ez daukezu
ementxe ze in besteik. Ez daukazu he-
mentxe zera egin besterik. (JBA, 2005-08-
14)/ Besteik ez. Besterik ez. (JBA, 2007-
04-08)/ Besta atzuta. Beste batzuetara.
(JBA, 2008-08-21)

BESTE BAT ARTE: interj. Beste bat arte, joa-
tean egiten den agurra./ Beste bat arte. Bes-
te bat arte. (JBA, 2000-07-12)

Bésteko, béstekoa: iz. Bestekoa, etxoka-
nekoa, bizilaguna./ Bestekok. Bestekoak.
(Kasu honetan, teilape berean bizi diren bi-
zilagunak adierazteko esana) (JBA, 2002-
03-21)/ Bestekon. Bestekoan. (Aurreko
adiera beraz, baina oraingoan kaleko etxe
normal baten gainean) (JBA, 2004-04-10)/
Aldekoa, bestekoa. Aldekoa, bestekoa.
(JBA, 2004-05-01)

Béte, betéa: izond. Betea./ Oain datoze bete
beten. Orain datoz bete betean. (JBA, 2000-
06-03)/ Bete-beten loran zeola izotz aun-

die ein zon. Bete betean lorean zegoela
izotz handia egin zuen. (JUA, 2001-08-04)/
Tenadore beten ai da jaten. Sardexka be-
tean ari da jaten. (JUA, 2004-01-01)/ Bé-
teta zeona. Beteta zegoena. (Janez beteta
alegia) (JBA, 2006-05-29)

BETE BETE: adb. Bete bete, mozkortua adie-
ran./ Bete bete inda etxea. Bete bete egin-
da etxera. (Zurrutero baten gainean esana)
(JUA, 2002-03-02)/ (ik. Berdindu)

BETEKO: izlag. Adinako, batez ere garaiera al-
deratzean./ Ni beteko bedarrak zeren aur-
ten. Ni beteko belarrak zeuden aurten. (Bere
garaierako belarrak aurkitu zituela) (JBA,
2004-07-24)

Betékara, betékarea: iz. Betekada, gehie-
gi jandakoan izaten dena./ Betekarea. Be-
tekada. (JBA, 2004-08-12)/ Nik olako
jan-betekaraik. Nik horrelako jan-bete-
kadarik. (JBA, 2006-05-27)/ Betekara. Be-
tekada. (JBA, 2006-05-27)/ (sinonimoa Be-
tetasun)

Betérinario, betérinarioa: iz. Albaita-
ria./ Beterinarioandi. Albaitariarengan-
dik. (JBA, 2004-07-10)

Betétasun, betétasune: iz. Betetasu-
na, betekada, gehiegi jandakoan izaten
dena./ Betétasune. Betetasuna. (Janez
beteta egotea) (JBA, 2008-08-21)/ (si-
nonimoa Betekara)

Béti: adb. Beti./ Betikoa dek au. Betikoa duk
hau. (Betidanik suertatzen den arazo bat
azaltzeko) (JUA, 2003-03-01)/ Betira-
ko jarrita. Betirako jarrita. (JUA, 2004-
04-10)

Betílle, betíllea: iz. Betilea./ Betille aundik.
Betile handiak. (Pertsona baten itxuraz)
(JBA, 2005-07-09)

Bex, béxa: iz./izond. Beisa, kolore mota./ Dana

bexa. Dena beisa. (Altzari baten koloreaz)
(JBA, 2006-07-15)

Bezéla: partik. Bezala./ Bezela. Bezala. (JBA,
1999-05-29)/ Badaok bedar bat! Edurre-
tan bezelaxe jun bear! Bazagok belar
bat! Elurretan bezalaxe joan behar! (JBA,
1998-07-10)/ Au ez bezelakoa. Hau ez be-
zalakoa. (JUA, 2002-01-19)/ Nola uste zue
ba, zuek bezela emen! Nola uste duzue ba,
zuek bezala hemen! (JUA, 2004-05-29)/
Miñe baluke bezela. Mina baleuka beza-
la. (Katu baten gainean) (JBA, 2004-11-
06)/ Aik zeukien bezelakotxea. Haiek zeu-
katen bezalakoxea. (JBA, 2006-05-29)/ Euk
nai denan bezela. Heuk nahi dunan beza-
la. (JBA, 2007-04-11)/ Pezela. Bezala.
(JBA, 2003-02-15)/ (aldaera Pezela)

Bezéro, bezéroa: iz. Bezeroa./ Bezerok. Be-
zeroak. (JUA, 1999-12-25)

Bezíñ: partik. Bezain./ Zumarran beziñ ain-
beste. Zumarragan bezain hainbeste. (JBA,
2003-12-13)

Bézpera, bézperea: 1. iz. Erl. Bezpera, eliz-
kizun mota. (Pluralean esaten da)/ Bezpe-
rata etortzen zien. Bezperetara etortzen zi-
ren. (Telleriarteko neska talde baten gai-
nean esana) (JBA, 2001-12-31)/ 2. iz. Bez-
pera, aurreko eguna./ Bezperako. Bezpe-
rako. (MUA, 2002-04-11)

➤ Grab. Bezperak: “Bezperak tie ba salmo ba-
tzuk, apaizek lenengo, ta errik kontestau,
ola. Izaten tzien ta geo errosarioa. Ta oi-
xek izaten tzien bezperak. Enda gero iza-
ten tzien, illen eun batzuk, ba ez takit nola
zien, ni ia enaiz akordau’re itten, jaune agi-
rin jartzen tzan. Jaune agirin da ba, zean
ipintzen da” (JBA, 2005-01-15)

Béztu: ad. Belztu./ Beztu. Belztu. (JBA,
1998-10-17)/ Beztu. Belztu. (Pertsona
bati eguzkiaz azala ez zaiola belztu adie-
razteko) (JUA, 2000-04-25)/ Beztuta men
dauzkiñ. Belztuta omen zauzkan. (JBA,

› BESTEKOA. Agirrezabal baserriko bestekoen atala. (Jose Luis Ugarte, 2008-10-19)
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2005-01-29)/ Bezten asi zaku. Belzten hasi
zaigu. (Patata) (JBA, 2007-07-14)/ (ik.
Beltz)

Bi: zenbtz. Bi./ Bi. Bi. (JBA, 1998-09-12)/ Soro
aik bienak die. Soro haiek birenak dira.
(JUA, 2001-12-15)/ Iaz bigarrena-ero... Iaz
bigarrena-edo... (JUA, 2001-11-02)/ Bitati.
Bietatik. (JBA, 2000-08-27)/ Eun biz bat
eittea. Egun bietaz bat egitea. (Bi egunez
behin egitea) (JBA, 2002-12-25)/ Bi izan
tzan. Bi izan zen. (JUA, 2004-04-10)/ Bis
bat kendu. Bietaz bat kendu. (JBA, 2004-
05-15)/ Biñaka. Binaka. (JBA, 2003-02-
15)/ Eun biz bat. Egun biz bat. (JBA, 2003-
04-04)/ Atzo o eranun, bitan baten. Atzo
edo herenegun, bietako batean. (JBA,
2005-01-08)/ San Roke biarrenen. San
Roke bigarrenean. (JBA, 2005-08-18)/
Biendako. Bientzako. (JBA, 2006-06-27)/
Bana-biña. Bana-bina. (JBA, 2004-01-04)

Bía krúzis, bía krúzise: iz. Erl. Guru-
tzebidea./ Bia kruzis. Gurutzebidea. (JBA,
2000-11-01)/ (sinonimoa Kuruz-bide)

Biai, biaia: iz. Zool. Biga./ Biaiak. Bigak. (Ga-
naduaren gainean) (JBA, 1999-09-08)/
Biaia. Biga. (JUA, 1999-12-24)

Bialdu: ad. Bidali./ Katue bialdu. Katua bi-
dali. (JBA, 1999-08-08)/ Len Donostía
bialtzen tzuen. Lehen Donostiara bidaltzen
zuten. (JBA, 2004-08-13)/ Bialdu ezen or
eoten die oik. Bidali ezean hor egoten dira
horiek. (Katuak sutondoan) (JBA, 2007-
10-13)

Biámona: iz. Birramona./ Biamona. Birra-
mona. (JBA, 2004-07-17)

Bíar: adb. Bihar./ Biar amabost. Bihar hama-
bost. (Bihar hamabost egun direla gertakaria
izan zenetik) (MUA, 2003-10-10)

BIAR ARTE: interj. Bihar arte, joatean egiten
den agurra./  Biar arte. Bihar arte. (JUA,
2002-12-24)

Biatxur, biatxurre: (ik. Bidetxor)

Biatzune: Topo. Biozkorna, Brinkolako pa-
rajea./ Biatzune. Biozkorna. (JUA, 1999-
08-29)/ (sinonimoa Biozkorna)

Bibédar, bibédarra: iz. Bot. Bibelarra, le-

hen ebakialdia eta gero etortzen den be-
larraldia./ Bibedarra. Bibelarra./ Lurra
heze egon ezkero bigarren belarraldia ere
gerta daiteke urte berean. Baina lurra le-
hor samarra badago, lehen belarraldia
moztu eta gero, bakarrik ixpi batzuk ager-
tzen omen dira. (JBA, 1999-08-19)/ Bi-
belarra ebakitzen denean, askoz ere gehia-
go kostatzen da lehortzea, lehen ebakial-
diko belarra baino berdeagoa izaten dela-
ko. (Joxemari UB, 2003-07-13)/ Jun ga-
rota, gero bedarra ebai ta zakutan buel-
taka beera. Joan garoetara, gero belarra
ebaki eta zakutan bueltaka behera. (An-
txerdiko bibelarrarekin zer egiten zen)
(JBA, 2007-12-15)

➤ Grab. Bibedarra: “Bibedarra da ba, ebaitzen
da lenengo bedarra, zelaien, eta gero ba
irtetzen do, beste bedar bat, ta ari esaten
tzakon... Beste bedarraldi bat eta ari esa-
ten tzako ba bibedarra”. Bi belarraldien ar-
teko denbora tartea: “Ba segun nola daun
lurre. Umedo... umedade aundie daon, o
leor balin badao ixpi batzuk bakarrik ir-
tetzen due. Baiño euri asko-ta inda balin
badau ba... Ba, bustie balin badao, euri
asko inda balin badao, lenau etortzen da.
Bestela leor balin badao, ba “pues”,
denbora asko bear do, eta ez due irtetzen
izpi batzuk besteik. “O sea”, zenbait
esango dizut pa?, aurten oso aguro irten
do, bibedarra. Baiño besta atzutan, ba...
bi illabete igual-ta... aurten lenao irten do.
Oixe” (JBA, 1999-08-19)

Bibéro, bibéroa: iz. Bot. Mintegia./ Bibe-
ro ori. Mintegi hori. (JBA, 2008-04-04)

Bíde, bidéa: iz. Bidea./ Bíde artati. Bide har-
tatik. (JBA, 1999-08-03)/ Bide legea. Bide
legea. (Nolabaiteko bidea)38 (Anjel BA,
2002-01-06)/ Bidez gaiñe. Bidez gaina.
(Bideaz gain dagoen lur zatia adierazte-

38 Legea hitza izenari lotzen zaion egitura hori ez da Brinkolan erabiltzen. Anjelek kanpotik ikasita erabiltzen du baina ez da bertako hizkerako elementua.

› BIATZUNE. Biatzune eremua Artzaburuko hegitik ikusita. (AA, 2005-07-31)

› BIDETXORRA. Ormakio aldeko bidezidorra. (AA, 2003-12-25)
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ko) (JBA, 1999-07-11)/ Bidez kanpokok’e
janda. Bidez kanpokoak ere janda. (Be-
horrak jandako belarren gainean) (JBA,
2004-05-12)/ Bíde-bídea botata. Bide bi-
dera botata. (JBA, 2004-05-22)/ Bideik
bide etorri giñen. Biderik bide etorri gi-
nen. (Menditik) (JBA, 2006-07-24)/ Bi-
dez bide. Bidez bide. (Kasu honetan
leku batetara (muino batetara) bide ez-
berdinak erabiliz joan dela adierazteko
erabilia izan da) (JUA, 1999-02-09)

Bidéaldi, bidéaldie: iz. Bidealdia, ibilal-
dia./ Bidealdik. Bidealdiak. (Ibilaldiak)
(JBA, 2006-07-24)/ Bide-aldi bat. Bide aldi
bat. (Ibilaldiaz) (JBA, 2007-10-13)

Bidétxor, bidétxorra: iz. Bidezidorra./
Bidetxorra. Bidezidorra. (JBA, 1999-
08-03)/ Biatxurre. Bidezidorra. (JUA,
2002-01-19)/ Bidetxorra. Bidezidorra.
(JBA, 2004-05-15)/ Bidetxor... bidetxo-
rra. Bidezidor... bidezidorra. (JBA, 2005-
07-02)/ (aldaera Biatxur) (sinonimoa
Ataju)

Bidézarra: Topo. Bidezaharra. (?) (Ez da-
kigu ze bideetaz ari den)/ Bidezarraz goi-
ti. Bidezaharraz goitik. (Bertan ere ibil-
tzen ziren Olazarreko behorrak) (JUA,
1999-05-29)

Bidézko, bidézkoa: izlag. Bidezkoa, zu-
zena./ Bidezkoa izango da. Bidezkoa
izango da. (Portaera baten gainean)
(JBA, 2000-05-06)

Biesen: adb. Zeharrean./ Naiz biesen geldi-
ttu alanbrea. Nahi zeharrean geratu alan-
brea. (JBA, 2005-07-09)/ Adibidez, erro-
mara bat eitteko, egur bat era diagonalean
jarri ohi da, eta hori biesen doa. (JBA,
2009-01-21)

Bigóte, bigótea: iz. Bibotea./ Bigotek. Bi-
boteak. (JBA, 2004-01-10)

Bijílante, bijílantea: iz. Zaindaria./ Bi-
jilantek. Zaindariak. (JBA, 1998-02-12)

Bijíli, bijílie: iz. Erl. Bijilia./ Garizumako
ostiraletan ezin izaten zen haragirik jan./
Bijilie. Bijilia. (JBA, 2001-03-24)/ Ga-
rizumako janaldietan gutxiago jaten zen.
(JUA, 2001-03-24)/ Garizumako ostira-
letan bijilia izaten zen. Egun honi aurre

egiteko-edo batzuk osteunen arkumea ja-
ten zuten. (JBA, 2005-01-14)

Bikário, bikárioa: iz. Erl. Bikarioa./ Bi-
karioa garrantzitsua izan zen garai bate-
an herri bizitzan: Bikario, alkatea ta
jueza, errin aintzen zuenak. Eskolako mai-
suak berriz ez zuen hauek halako itzalik.
(JUA, 1999-12-24)

Bikário-zaarra: Erl. Bikario zaharra,
Legazpin izan zen bikario jakin bat adie-
razteko ezizena. (JUA, 1999-11-27)/ Bi-
kario zaharra zeamarra omen zen. (JUA,
1999-12-24)

� Etnog. Brinkolako umeekin: Bikario zaha-
rra Legazpin egoten zen eta berarengana
joan behar zuten Brinkolako umeek ko-
munioa egiteko azken prestaketak har-
tzera. Juan eta Maria Ugalde ere horre-
la joan ziren. (JUA, 2003-06-07)

� Etnog. Udanako dantzaldia: Bikario zaha-
rrak galerazi zian Udanan soiñue. Ber-
tara Oñatiko, Legazpiko eta Ergoenako
jendea biltzen zen. Abemarietakoak jo-
tzean bukatzen zen iganderoko dantzal-
dia eta gazteei oraindik ere ordubeteko bi-
dea geratzen zitzaien euren etxe eta ba-
serrietara itzultzeko. Honen aurrean, Bi-
kario zaharrak galarazi egin zuen dantzaldi
hau. (JUA, 2003-06-07)

Bikíña: (ik. Bikiñane)

Bikíñako erróta: Bikuñaerrota./ Biki-
ñako errotan. Bikuñaerrotan. (MUA,
2003-04-11)

Bikíñane: Topo. Bikuñanea, Legazpiko
auzunea./ Bikiñane alde ortan. Bikuña-
nea alde horretan. (JBA, 2002-08-03)/ Bi-
kiña. Bikuña. (JBA, 2003-10-10)/ Biki-
ña aldea. Bikuña aldera. (JBA, 2004-04-
10)/ (aldaera Bikiña)

Bilbáo: (ik. Bilbo)

Bílbo: Topo. Bilbo, Bizkaiko hiriburua./
Bilbora. Bilbora. (JBA, 2002-08-03)/
Juanek Bilbao esaten du. (JUA, 2002-08-
03)/ (aldaera Bilbao)

Bildúr, bildúrre: iz. Beldurra./ Bildurre.
Beldurra. (JUA, 2000-08-27)/ Katui bil-
dur zion. Katuari beldur zion. (JBA,
1999-08-08)/ Bildur baten. Beldur bate-
an. (Pertsona baten egoera adieraziz)
(JBA, 2006-01-07)

BILDURRE SARTU: ad. Beldurra eragin./ Oik
bildur aundie sartuta daukie. Horiek
beldur handia sartuta daukate. (Hesi
elektrikoaren beldur diren behorren gai-
nean) (JBA, 2004-05-15)

� Etnog. Behiarena: Lehen Olazarren behigorri
bat izan zuten. Zelaian izaten zuten, argi
indar hesiaz itxita. Baina salto egin eta
alde egiten ikasi zuen, ez zan gure bildur.
Orduan kendu behar izan zuten behia.
Itxian izateko behorrak eta ahuntzak
hesi hobeak behar dituzte; ardiak erra-
zagoak dira menperatzeko. (JBA, 2004-
05-08)

Bildúrgarri, bildúrgarrie: iz./izond. Bel-
durgarria./ Bildurgarrie. Beldurgarria.
(JUA, 1999-07-26)/ Bildurgarrik. Bel-
durgarriak. (JBA, 2007-06-09)

Bildúrti, bildúrtie: izond. Beldurtia./
Bildurtie. Beldurtia. (Katuaren gaine-
an) (JBA, 2000-10-14)

Bildúrtu: ad. Beldurtu./ Bildurtu. Beldur-
tu. (JBA, 2000-02-12)/ Bildurtzen. Bel-
durtzen. (JUA, 2000-08-27)/ Bildurtu zan
ta arrezkeo batez. Beldurtu zen eta ha-
rrezkero batere ez. (JUA, 2001-11-17)/
Bildurtu itte ittue. Beldurtu egiten dituz-
te. (JBA, 2007-10-26)

Billára, billárea: iz. Bilera, batez ere fes-
ta edo erromeria egiteko jendea biltzea./
Billarak. Bilerak. (Jende biltzeak) (JBA,
2005-08-19)/ Billeran bat. Bileraren bat.
(JBA, 2002-08-25)/ (aldaera Billera)

Bíllau: ad. Bilatu, aurkitu./ Obeto billau ni-
ñan. Hobeto bilatu ninan. (Gaixo baten
gainean) (JBA, 1998-11-14)/ Billa. Bila.
(JBA, 1999-11-21)/ Billatze ez te don. Bi-
latzen ez ote duen. (JBA, 2004-02-29)/ Bi-
llatzeko. Bilatzeko. (JUA, 2004-05-22)

Billéra, billérea: (ik. Billara)

Billóba, billóba: iz. Biloba./ Billobakiñ.
Bilobarekin. (JBA, 2004-02-15)/ Billoba.
Biloba. (MUA, 2003-04-11)

Bilútsik: adb. Biluzik./ Biluzik esateko, bi-
lutsik eta narru gorriñ esaten ditu. Berak
uste du bilutsik hori berriagoa dela.
(JBA, 2004-01-10)

Binágre, binágrea: iz. Ozpina./ Binagrea.
Ozpina. (JBA)

Biotz, biotza: iz. Bihotza./ Biotza ikutue.
Bihotza ukitua. (Adin handira iristen di-
ren askok bihotza ukitua dutela dio, hau
da, erabat osasuntsu ez dutela izaten
bihotza) (JBA, 2004-03-27)/ Biotzea.
Bihotzera. (JBA, 2000-01-06)

BIOTZ ONEKOA: izond. Bihotz onekoa./
Biotz onekoa. Bihotz onekoa. (JBA,
2003-05-10)/ (ik. Biozberea)

BIOTZAK AINDU: ad. Bihotzak agindu,
sentimenduei kasu egitea./ Biotzak ain-
tzen tzola. Bihotzak agintzen zuela. (Nes-
ka batek esan zuen, maitasunez ezkon-
duko zela adieraziz, ez interesez) (JUA,
2004-08-14)

Biotzeko, biotzekoa: iz. Bihotzekoa./ Le-
hen medikuntzan argibide handirik ez ze-
nez, bihotzekoari eta beste gaitz batzuei,
izen hau jartzen zitzaien./ Biotzekoa.
Bihotzekoa. (JBA, 2004-11-14)/ Biotze-
kok emanda. Bihotzekoak emanda. (JBA,
2006-05-27)

› BIKARIO-ZAARRA. Jose Antonio Larrea, bikario za-
harra. (Kontxita Biterik emana)

› BINAGREA. Ozpina botatzen entsaladari. (MZ,
2008-11-15)
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Biotzerre, biotzerrea: iz. Bihotze-
rrea./ Biotzerrea. Bihotzerrea. (JBA,
2005-04-30)

Biozbera, biozberea: izond. Bihozbera./
Biozberea. Bihozbera. (JBA, 1998-08-14)/
(ik. Biotz sarrera, Biotz onekoa atala)

Biozkorna: Topo. Biozkorna, Brinkolako pa-
rajea./ Biozkorna. Biozkorna. (Luzianok
ere leku izen hau aipatzen zuen) (JBA,
2004-01-03)/ (sinonimoa Biatzune)

Birámun, birámune: iz. Biharamuna,
parranda ondoko ajea./ Biramunik. Biha-
ramunik. (JUA, 1998-12-28)

Birbíkiñ, birbíkiñe: iz. Tre. Birabarkia,
egurra zulatzen duen tresna birakaria./ Bir-
bikiñe. Birabarkia. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 1999-05-04)/ Bi eratako
birbikinak ditugu: txikiak (barrikak zu-
latzeko erabiltzen direnak) eta handiak.
(JBA, 1999-05-08)

� Etnog. Guardafrenoak: Brinkolan guarda-

freno lanean zebilenak, edarizalea izan,
eta trenez ekarritako edari barrika han-
dietan birabarkiaz zuloa egiten zuen,
behin handik edan eta gero ziri batez itxiz.
(JBA, 1999-05-08)

➤ Grab. Birabarkia: “Birbikiñe da aparato
bat, burni luxe bat puntan eukitzen do
egurre zulatzekoa. “O sea”, puntta pun-
ttea ta geo, gora, buelta bueltan zea itte-
koa, ebaitzekoa. Eta arekin egurrea zea
eitten da, zulo bat eitten da, borobill bat
beintzet. Ta geo beste puntan eukitzen do
trabeseko egur bat, eskulekuk indarra ei-
tteko-o, zulau bear danen índar eitteko ae-
kiñ”. Biribirkia eta fudrea: “Fudrea zu-
latzeko ebaltzen tzuen zirie juxtukoa-ta,
ardoa, ura zabaldu... Birbikiñekiñ, bir-
bikiñ txiki-txikikiñ eitten men tzuen zuloa.
Eta geo ardoa-ta artu, arrapau ta geo zulo
artan, juxtuko egur bat sartu enda ezaun
etzala epini. Bai, ola eitten men tzuen”
(JBA, 2002-01-26)

Biríarro, biríarroa: (ik. Birigarro)

Biríbildu: ad. Biribildu./ Biribilduta. Biri-
bilduta. (Katuak nola lo egiten duen
adieraziz) (JBA, 2001-11-10)/ (ik. Bo-
robill)

Birígarro, birígarroa: iz. Zool. Biriga-
rroa, hegazti mota./ Biriarrok etako ttue-
la umek. Birigarroek aterako dituztela
umeak. (JBA, 1998-09-12)/ Birigarroa...
biriarrok, pasokok. Birigarroa... biriga-
rroak, pasekoak. (JUA, 2000-11-11)/ Bi-
riarro bat eta uso bat. Birigarro bat eta
uso bat. (JBA, 2001-10-14)/ (aldaera Bi-
riarro) (ik. Zozoa)

➤ Grab. Birigarroa: “Birigarroa’re, zozon an-
tzeko, kantularie izango da. Zozon an-
tzeko, mouko mat, mouko bat, baiño
arek kantun itten do asko. Kantun itten do,
ta esan oi da, arbola puntan biriarroa

kantun ai balin bada, egualdi ona etor-
tzen dala. Ori, esaera ori, eta zea iñ’e bai,
eunduko kantuk, eta “ai, nun te da ori!”
ta puntan-puntan piñun, puntan-pun-
tan, kantun, ta biriarroa”. Agirrezabal ba-
serrian bakarrik ez zen esaten hori: “Bai,
ta amen’e bai, amen’e bai. Amen’e bai.
Oiñ’e, ointxe’re”. Nolakoa den hegazti
hau: “Birigarroa izaten da ola marroix-
ka pinta... Pinttarratu antzekoa izaten da.
Txuri-marroi ola izaten da birigarroa”
(JBA, 2004-02-01)

Bírla, bírlea: iz. Tre. Birla./ Birlak. Birlak.
(Bola jokorakoak) (JBA, 1999-05-16)

➤ Grab. Bolotako birlak: “Birlak, ba... Bolotan
ibiltzen dien, zenbait izaten die? Sei ta txa-
parroa-o... Ez da izaten? Uste det baietz.
Da geo bolea, da orik, bolea beintzen ma-
terial fuertekiñ eitten men ttue. Agiñe-o,
izaten da ba... Olako, ni aittuta nao ola-
ko egur fuertekin eitten diela-o, bolea”
(JBA, 2002-01-26)

Birraittona: iz. Birraitona./ Birraittona. Bi-
rraitona. (JBA, 2001-12-15)

Birtúte, birtútea: iz. Bertutea./ Birtute aun-
dik. Bertute handiak. (Landare baten osa-
sun balioen gainean) (JBA, 2002-01-12)

Birúta, birútea: iz. Txirbila./ Birutea. Txir-
bila. (Lantegiko lanen gainean) (JUA,
2002-08-31)

Bísta, bístea: 1. iz. Ikusmena./ Bistekatio.
Bistarengatik. (JBA, 2007-04-11)/ 2. iz.
Ikuspegia./ Zeraiñ-bista. Zerain bista. (Ze-
rain herria ikusten den paraje bat azalduz,
Saloita eremuan) (JBA, 2004-02-01)

Bístan: adb. Bistan./ Bistan. Bistan. (JBA,
2002-08-25)

Bisútx, bisútxe: 1. iz. Meteorol. Bisutsa,
ekaitz haizetsua./ Bisutxe. Bisutsa. (JBA)/
(aldaera Bixutx)/ 2. iz. Bisutsa, irudizko
adieran, sprayzko txorrotada adierazteko./
Bi-iru bixutx. (Sprayzko medikamentua
nola hartzen duen azalduz) (Jon AU-k en-
tzuna: JUA, 2002-02-14)/ (aldaera Bixutx)

› BIRBIKIÑE. Tamaina ezberdineko birabirkiak, Agi-
rrezabal baserrian. (AA, 2009-01-31)

› BIRIGARROA. Birigarroaren arrautzak habian, baserri inguruan. (AA, 2007-06-09)

› BIOZKORNA. Biozkorna eremuko putzua. (AA,
2004-08-28)
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➤ Grab. Bisutxe: “Bisutxe, ba eurie ai danen
eta aizea, an formatzen dan, an forma-
tzen dana. “O sea”, aize batek igual alde
batea joko o ta bestek bestea. Bisutxe,
oixe” (JBA, 2002-01-26)

Bittárte, bittártea: 1. iz. Bitartea, espa-
zio adieran./ Bittarte aundie. Bitarte
handia. (JBA, 2003-02-01)/ Anka bi-
ttarten. Hanka bitartean. (JBA, 2005-03-
26)/ Paeta bittarte oitan. Horma bitarte
horietan. (JBA, 2005-08-12)/ 2. iz. Bi-
tartean, denbora adieran./ Bittarten. Bi-
tartean. (JBA, 1998-08-06)/ Bateti bia bi-
ttarten. Batetik bira bitartean. (JBA,
2004-02-21)/ Beroa daun bittarten. Be-
roa dagoen bitartean. (JBA, 2008-01-01)

Bíttu: ad. Bildu./ Bittuta dare. Bilduta dau-
de. (Sagarrak. Aditz hau, besteak beste,
fruituak biltzearen ekintza adierazteko era-
biltzen da) (JUA, 2000-11-01)/ Jentek bi-
ttuta. Jendeak bilduta. (Aranak) (JUA,
2001-07-28)/ (sinonimoa Batu)

Bitxítegi, bitxítegie: iz. Bitxitegia./ Bi-
txitegie, relojerie. Bitxitegia, erlojuden-
da. (JBA, 2007-10-26)

Bítxo, bítxoa: iz. Mozorroa./ Bitxoa. Mo-
zorroa. (JBA, 2002-09-14)/ (sinonimoa
Mozorro)

Biuda, biudea: iz. Alarguna./ Biuda jarri
zan. Alargun jarri zen. (Alargundu egin
zen) (JUA, 2001-12-15)/ Biudekin. Alar-
gunarekin. (JUA, 1999-05-15)

Biún, biúne: izond. Biguna./ Biune. Bigu-
na. (JBA, 1998-08-06)/ Biune ta goxoa.
Biguna eta goxoa. (Jantzi baten gainean)
(JUA, 1998-11-07)/ Biunegik. Bigune-
giak. (JBA, 2004-03-27)

Biúndu: ad. Bigundu./ Biundu.  Bigundu.
(JBA, 1999-02-10)/ Biuntzeko. Bigun-
tzeko. (JBA, 1999-02-10)/ Biundu eitten
do. Bigundu egiten du. (JBA, 2004-04-
17)/ Biuntzen. Biguntzen. (JUA, 2004-
08-10)

Biúngarri, biúngarrie: iz. Tre. Bigun-
garria, biguntzeko balio duen edozein tres-
na./ Biungarri. Bigungarri./ Astoei biz-
karrean jartzen zitzaien bigungarria, gai-
nean jarritako kartola eta zamak bizkarra
mindu ez ziezaien. (JBA, 2002-01-20)/
Biungarrin gaiñen. Bigungarriaren gai-
nean. (Aulki baten gainean den katuari bu-
ruz) (JBA, 2004-01-04)

Biur: adb. Bihur, bihur eginda./ Biur biur.
Bihur bihur. (Kiribildutako sugearen gai-
nean) (JUA, 1998-12-19)/ (ik. Marra-
Marra)

Biura, biurea: iz. Bot. Mihura, landare
mota./ Zuhaitz batzuei hazten zaien sasi
modukoa. Sagarrondoak izan ohi du; hu-
rritza ere kaltetu dezake./ Biura. Mihu-
ra. (JBA, 1998-08-01)/ JBA-ren esanetan,
biurea zuhaitz batetik bestera ibiltzen di-
ren txoriek esarri itten due. (JBA, 2002-
10-26)/ Biura. Mihura. (JBA, 2004-05-
15)/ Miura. Biura. (JBA, 2008-01-01)/ (al-
daera Miura) (ik. Ogi-zar)

Biurrain: Biurrain, Telleriarteko bi base-
rri./ Biurraingoa. Biurraingoa. (JBA,
2001-11-17)

Biúrrittu: ad. Bihurritu./ Biurrittu. Bihurritu.
(Hankaren gainean) (JBA, 1998-11-14)/
Biurrittu. Bihurritu. (Hankaren gainean)
(JBA, 1999-08-19)/ Sokea biurrittu.
Soka bihurritu. (JBA, 2003-04-04)/ Alan-
bre bat biurrittuta epini.Alanbre bat bihu-
rrituta ipini. (Ardagaia etxez etxe bana-
tzen zutenek nola zerabilten) (JBA, 2005-
02-26)

Biúrrittu, biúrrittue: iz. Bihurritua./
Anka biurrittue. Hanka bihurritua. (JBA,
2004-10-02)

Biúrtu: ad. Bihurtu, bihur egin./ Biurtu.
Bihurtu. (Lastozko aulki ipurdiak kon-
pontzean, lastoarekin egiten zena adie-
razteko) (JBA, 2006-09-09)/ Biurtu...
biurtuta epini. Bihurtu... bihurtuta ipini.
(Lastoekin egiten diren sokez) (JBA,
2008-03-01)

Bíxain: Biain, Oñatiko baserria./ Bíxain.

› BIUREA. Mihura landarea elorrian. (AA, 2005-04-30)

› BIURRAIN. Biurrainbekoa baserria. (AA, 2008-05-02)› BIURRAIN. Biurraingoikoa baserria. (AA, 2008-05-02)

› BIRLEA. Brinkolako bolo jokoko birlak, bolak harrapatu dituen unean. (AA, 2008-08-31)
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Biain. (JBA, 2002-06-15)/ Bixaingoa. Bi-
xaingoa. (JBA, 2007-04-08)

Bíxi: adb. Bizi, ugari./ “Bastante” bixi ai do.
Nahikoa bizi ari du. (Euriaren gainean
esana) (JUA, 2003-08-31)

Bíxi, bixíe: (ik. Bizi, bigarren adiera)

Bixígu, bixígue: iz. Zool. Bisigua./ Olazar
baserrira ezkondu eta gero, bertan bisigua
jaten zen. Bisiguak prestatzeko, bixiguk
erretzekoa berak egin zuen, hau da, bi-
siguak erretzeko alanbrezko tresna bat.
(JBA, 2005-12-24)

Bixíola: Biziola, Legazpiko baserria./ Bi-
xiola. Biziola. (JBA, 1999-02-12)

Bixíta, bixítea: iz. Bisita./ Bixitea. Bisita.
(JUA, 2002-01-12)

Bixitári, bixitárie: iz. Erl. Bisitaria, Ama
Birjina edo satuen irudiak dituen kaxa,
etxez-etxe erabiltzen dena./ Bixitárie.
Bisitaria. (JBA, 2004-01-04)/ (ik. Ama-
Berjiñ)

Bixítau: ad. Bisitatu./ Bixitatzen ziñenan. Bi-
sitatzen zitenan. (JBA, 2000-04-06)

Bixkór, bixkórra: (ik. Bizkor, bi adierak)

Bixútx, bixútxe: (ik. Bisutx, bi adierak)

Bizár, bizárra: iz. Bizarra./ Bizarra ken-
du. Bizarra kendu. (Bizarra moztu adie-
raziz) (JUA, 1999-02-06)

� Etnog. Bizarra mozten: Lenaoko zarrak zor-
tzi euneko bizarra edukitzen omen zuten.
Izan ere, bizarra zapatuan mozten zuten,
astero. JUA-ren aitak ere, hala egiten
omen zuen. (JUA, 1999-09-25)/ Luzia-
nok eta Patxi Tabernak esaten zutenez, bi-
zarra astean behin moztu behar zen. Ba-
rrendiolako Simonen esanetan, bizarra gi-
zonen kontua zen. (JUA, 2002-06-29)

� Etnog. Trentzak: Garai bateko kontu baten
arabera, bizar luzeko norbait konfesatzera
joan omen zen eta abadeak bizarrean tren-

tzak egin zizkion. (JBA, 2009-01-31)

Bízi: ad. Bizi./ Katui bizi izaten ez diozue uz-
ten. Katuari bizi izaten ez diozue uzten.
(JUA, 2001-03-10)/ Andrea biziko do.An-
drea biziko du. (Gizona hila bada ere, an-
drea oraindik bizi dela) (JUA, 1999-01-
23)/ Jendea bizi zala kuebatan. Jendea bizi
zela kobetan. (JBA, 2004-05-29)/ Oan-
di aizpa bat bizi diñ. Oraindik ahizpa bat
bizi din. (JBA, 2005-02-19)

Bizí, bizíe: iz. Bizitza./ Denbora gutxirako
bizie. Denbora gutxirako bizitza. (JBA,
2003-02-15)

Bizí, bizíe: iz. Minbizia./ Bizie euki zon. Min-
bizia eduki zuen. (Orain minbizi esaten
zaionari lehen bizie esaten ziotela aipa-
tu digu) (JBA, 2003-11-25)/ Bizíe izan zi-
ñan arek. Minbizia izan zinan hark.
(Gaitzaren gainean) (JBA, 2005-01-01)

Bízi, bizíe: 1. izond. Bizia, bote handiko pi-
lota./ Pelota bizie. Pilota bizia. (JUA,
2002-01-19)/ Pelotea bizie. Pilota bizia.
(JUA, 2004-07-10)/ 2. izond. Bizia, bihu-
rria./ Bizie. Bizia. (Katu baten izaeraren
gainean) (JBA, 2000-03-25)/ Bixi bixie.
Bizi bizia. (Pertsona baten izaeraren gai-
nean) (JBA, 2001-11-10)/ Bixi-bixie, ta
segidu-segidu in bear. Bizi-bizia, eta
segidu-segidu egin behar. (Suak nolakoa
behar duen ogia egiteko) (JBA, 2007-01-
05)/ (aldaera Bixi)

Bizígarri, bizígarrie: iz. Bizigarria. Ja-
kiei botatzen zaizkien osagai batzuen gai-
nean esana./ Bizigarriik. Bizigarririk.
(JBA, 2000-04-26)

Bizíik: adb. Bizirik./ Biziik. Bizirik. (JBA,
1999-08-08)

Bizíkleta, bizíkletea: iz. Txirrindua./ Bi-
zikleta. Txirrindua./ JUA-k-eta gazte-
tan, udan denbora librea bazuten, txi-
rrinduan egiten zituen bidaiatxo batzuk

batera eta bestera. Oñati aldera joan ohi
ziren, aldiz Legazpi herri gunera jaiste-
ko ohiturarik ez zuten. (JUA, 2002-01-20)

Bizímodu, bizímodue: iz. Bizimodua./
Bizimodue. Bizimodua. (JUA, 1999-05-
15)/ Ze bizimodue! Ze bizimodua! (JBA,
1999-11-28)/ Bizimodu txarra. Bizimo-
du txarra. (JBA, 2005-08-12)/ (sinonimoa
Bizitza, bizitzea)

BIZIMODUE ETA: ad. Bizimodua atera, lan
bat eginez bizitzan aurrera egitea./ Bizi-
modue eta dailla. Bizimodua atera dezala.
(Baserrian izan den behorra mendira
eraman eta han bere kasa moldatuko be-
harko duela esanez) (JUA, 2004-05-20)/
Bizimodue eta zon. Bizimodua atera
zuen. (Bizitzan aurrera egin zuela) (JBA,
2002-08-24) 

Bizítu: ad. Bizitu, indarra hartu./ Eun baten
bizitu zan. Egun batean bizitu zen. (Gai-
xo zegoen katua indartu zela adierazte-
ko) (JBA, 2007-05-26)

Bizítza, bizítza: iz. Bizitza, etxebizitza./
Bizitzak. Bizitzak. (Baserri batzuk bizi-
tza bat baino gehiago izaten dute) (JUA,
2001-12-01)/ Bizitza. Bizitza. (JUA,
2002-06-15)

Bizítza, bizítzea: iz. Bizimodua./ Seste-
ron bizitzea. Saskigilearen bizimodua.
(JUA, 2002-01-19)/ (sinonimoa Bizi-
modu)

Bizkai: Topo. Bizkaia, Euskal Herriko he-
rrialdea./ Bizkai aldea juten tzan. Bizkaia
aldera joaten zen. (Martin “Pipas” ar-
tzainaren jardunaren gainean) (JUA,
2000-12-16)/ Bizkaiko orrenak. Bizkai-
ko horrenak. (JBA, 2004-02-21)

Bizkaitar, bizkaitarra: iz./adj. Bizkai-
tarra, Bizkaia herrialdekoa./ Bizkaita-
rrak. Bizkaitarrak. (JUA, 2002-02-23)› BIXITARIE. Etxez etxeko bisitaria. Jose, Maria eta

Jesus haurraren irudiak ditu honek. (AA, 2004-01-10)

› BIZKAI. Bizkaiko ikuspegia Anboto gainetik. Gipuzkoako hainbat artzain Bizkaira etortzen zen negua pasa-
tzera. (AA, 2005-08-25)
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Bizkár, bizkárra: iz. Bizkarra./ Bizkarren
karreon. Bizkarrean garraioan. (Enbor ba-
tzuk nola garraiatu adieraziz) (JBA,
2004-04-10)/ Bizkarren atxurre dola
etorri da. Bizkarrean aitzurra duela eto-
rri da. (JBA, 2006-08-19)/ (sinonimoa Es-
palda, bigarren adiera)

Bizkárka, bizkárkada: iz. Bizkarkada,
bizkarrean hartu eta eraman litekeena./
Bizkarka bana. Bizkarkada bana. (Biz-
karren jasotzen zituzten pinu landare
kopuruaz esana) (ik. Duke) (JUA, 2000-
02-19)

Bizkárreko, bizkárrekoa: iz. Bizka-
rrekoa, bizkarreko kolpea.

BIZKARREKOK ARTU: ad. Bizkarrekoak
hartu, zigorrak edo ezusteko txarrak iza-
tea. Batez ere, arrisko handiko zeregine-
tan./ Bizkarrekok artu zittun estraperlon.
Bizkarrekoak hartu zituen estraperloan.
(Hau da, guardia zibilek harrapatu egin
zutela) (JUA, 1998-04-05)

Bizkárrezur, bizkárrezurre: iz. Biz-
karrezurra./ Bizkarrezurren. Bizkarrezu-
rrean. (JBA, 1999-12-29)/ Bizkarrezurre.
Bizkarrezurra. (JUA, 2001-07-28)

Bizkór, bizkórra: 1. izond. Bizkorra, adi-
men handikoa./ Bizkorregie. Bizkorregia.
(Pertsona baten adimenaz) (JBA, 2004-08-
14)/ Bixkorra zan. Bizkorra zen. (Pertso-
na baten gainean) (JUA, 2001-11-02)/
(aldaera Bixkor)/ 2. izond. Bizkorra, azkar
mugitzeko gaitasuna duena, moteltasunik
ez duena./ Ankak ikaragarri bizkorrak men
dauzke. Hankak ikaragarri bizkorrak omen
dauzka. (JBA, 2001-08-04)/  Oso bizkorra.
Oso bizkorra. (Itxuraz gaixo dagoen katu
bat oraindik bizkorra dagoela adieraziz)
(JBA, 2000-08-24)/ Bizkorra. Bizkorra.
(Katuaren gainean) (JUA, 1999-11-27)/ (al-
daera Bixkor)

Bizkórtu: ad. Bizkortu, bizkortasuna irabazi.
Askotan gaixo edo ahul egon, eta osasuna
berreskuratzen dutenen gainean esaten da./
Aiko a bizkortzen. Ariko da bizkortzen.
(JBA, 2000-05-20)/ Bizkortu in da. Biz-
kortu egin da. (Txakurkumeak oinez
ibiltzeko erraztasun handia duela) (JBA,
2001-01-20)

Blos!: Onom. Blos!/ Blos! Bota. Blos! Bota.
(Gauza bat botatzean aterako lukeen ho-
tsa adieraziz) (JBA, 2001-06-24)

Blost!: Onom. Blost! Zerbait erortzen dene-
an ateratako hotsaren onomatopeia. /
Blost! Blost! (Poltsikoan diru piloa zuen
batean; prakak eraztean atera zen hotsa)
(JBA, 2006-04-17)

Blúsa, blúsea: iz. Blusa, arropa mota39./
Blusea. Blusa. (JBA, 2004-04-10)/ (si-
nonimoa Txanbra)

Bodéga, bodégea: iz. Etxearen beheko so-
lairuan den gela jakina, nekazal tresnak
gordetzeko erabiltzen dena./ Bodegan.
Bodegan. (JUA, 2003-03-01)/ Bodega.
Bodega. (JBA, 2008-02-23)

Boj, bója: iz. Bot. Ezpela, landare mota./ Boj.
Ezpel. (JBA, 2005-08-14)

Bokádillo, bokádilloa: iz. Ogitarte-
koa./ Bokadilloa. Ogitartekoa. (JBA,
2003-08-16)

Bóla, boléa: iz. Bola, bolo jokoan erabiltzen
dena./ Boléa. Bola (JUA, 2001-08-26)

Boláleku, bolálekue: iz. Bolalekua, bo-
loetan jokatzeko tokia./ Bolalekue. Bo-
lalekua. (Udanako bolalekuaren gainean)
(JBA, 1998-08-14)/ Bolaleku. Bolaleku.
(Brinkolako bolalekuaren gainean esana)
(JUA, 2001-12-31)/ (ik. Bolatan)

Bolánte, bolántea: iz. Tre. Zama erama-
teko prestaturiko gurdi handia./ Bolantea.
Bolantea. (JUA, 1998-04-05)/ Lau gur-
pileko gurdi handi bat zen. Hiru bat
tona eraman zitzakeen. (JUA, 1999-08-
29)/ (�)

Bolára, bolárea: iz. Meteorol. Bolada./ Aize
bolara aundin bat. Haize bolada handi-
ren bat. (JUA, 1999-12-29)/ Bolara bat
jo do! Aizea! Bolada bat jo du! Haizea!
(JBA, 2000-12-02)/ Aize bolarak. Haize
boladak. (JUA, 2000-12-24)/ Kea irten le-
nengo bolarea. Kea irten lehenengo bo-
lada. (JBA, 2006-06-03)/ Ke bolarea
irtetzen do-ta. Ke bolada irteten du-eta.
(JBA, 2008-04-04)

Bólatan: adb. Boletan, bola jokoan./ Bola-
tan. Boletan. (JUA, 2000-08-26)/ (�)
(ik. Bolaleku)

Bólsa, bólsea: iz. Tre. Poltsa.

BOLSA ONDO: iz. Poltsa ondo, dirua-edo
adierazteko./ Bolsa ondo aundie eman be-
arko en, or eosi nai baenan. Poltsa ondo
handia eraman beharko dun, hor erosi nahi
badun. (Denda garesti baten gainean)
(JBA, 2005-08-19)

Bon-bon ibíli: ad. Bon-bon ibili. Dirua ba-
rra-barra gastatuz ibiltzea adierazteko./

Bon-bon ibili. Bon-bon ibili. (JBA, 2003-
01-11)

Bonbáne: Bonbaenea, Zegamako baserria./
Bonbáne. Bonbaenea./ Bere ama Ma-
nuelak esaten zionez, baserri hau erre egin
omen zen. (Zalantza pixka batekin dio)
(JBA, 2004-02-15)

Bónba, bónbea: iz. Bonba, arma mota./
Bonbak eitten. Bonbak egiten. (JUA,
2002-07-21)

Bonéta, bonétea: iz. Boneta, kapela
mota./ Boneta. Boneta. (JUA, 2002-03-
23)

Boróbill, boróbille: izond. Borobila./
Borobille. Borobila. (JBA, 2000-08-09)/
Borobill-borobille. Borobil-borobila.
(Kukusagarra deskribatuz) (JBA, 2003-
04-26)/ Ola borobiltxok. Horrela boro-
biltxoak. (JBA, 2005-10-29)/ (ik. Biri-
bildu)

Boróndate, boróndatea: iz. Boronda-
tea./  Borondatea. Borondatea. (JUA,
2004-04-03)/ Borondate. Borondate.
(MUA, 2005-02-04)/ Borondatez. Bo-
rondatez. (JUA, 2003-12-26)

Bos: zenbtz. Bost./ Bos. Bost. (JUA, 2002-04-
13)/ Bosna kilo tomate. Bosna kilo tomate.
(JUA, 2000-06-17)/ Bosteterditan. Bost
eta erdietan. (JBA, 2005-03-26)

Bosteun: zenbtz. Bostehun. (JBA)

Bostórtz, bostórtza: iz. Tre. Bostortza, ne-
kazal tresna./ Sardea, bostortza. Sardea,
bostortza. (Sardeak mota askotakoak
izan litezke JBA-ren iritziz, hauetako bat
bostortza da. Bostortza soron tarra-tarra
erabili ohi zuten) (JBA, 2000-02-12)

➤ Grab. Bostortza: “Bostortza? Ba sarda bat.
Lenao... Oiñ’e rotaratorek ebaltzen die.

› BOSTORTZA. Bostortza delako nekazal tresna.
(AA, 2008-12-07)

39 Blusea gaur egungo jantzi arrunta da, batez ere emakumetan, eta brusa garai bateko gizonezkoen baserritar jantzia da. Biak antzeko hitzak ematen duten
arren, esanahi oso bereiztua jasotzen dute gure berriemaileen hitzetan.

› BOLALEKUE. Brinkolako bolalekua. (AA, 2007-12-26)
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Baiño lenao bostortza. Egur, egur... “o
sea” bi egurrei sartuta eta alde banatan
biña eta geo aurreti besta bat, egur... kao
egur bat bear da, egur bat o bi egur eta
geo ganadun zera, uztarria beste bat, airi
akoplauta.” (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Bostortza zertarako: “Lurre zea iñ...
oiñ rotaratorekin eitten dana, “o sea” lu-
rre iriki o lurre zea iñ, ebali.” (JBA, 2002-
01-26)

Bóta: 1. ad. Bota./ Bota suta. Bota sutara.
(JBA, 1999-02-27)/ Eta bi bota nittun, bi
katu. Eta bi bota nituen, bi katu. (Katua-
ri zenbat ume kendu zizkion) (JBA,
2004-07-03)/ 2. ad. Bota, ehizatu./ Pillak
bota men ttue. Piloak bota men dituzte.
(Ehiztari batzuek harrapatutako hegaztien
gainean) (JBA, 2004-12-31)/ Iru bota zi-
ttuen. Hiru bota zituzten. (Basurdeak)
(JBA, 2007-12-21)

EURIE BOTA: ad. Euria egin./ Euri asko bota.
Euri asko bota. (JUA, 1999-01-09)/ Edu-
rre botatzen zian. Elurra botatzen zian.
(JUA, 1999-02-09)

EUZKIK BOTA: ad. Eguzkiak bota, eguzkiak
galbana eragitea./ Euzkik bota. Eguzkiak
bota. (JBA, 1998-02-12)

KOTXEK BOTA: ad. Kotxeak bota, istripuz
kotxeak norbait jotzea./ Kotxek bota.
Kotxeak bota. (JUA, 2000-01-29)

PÁGOA BOTA: ad. Pagoa moztu./ Págoa
bota. Pagoa bota. (Bota, zuhaitza moztu
adieran erabilia) (JBA, 1999-08-19)

UMEA BOTA: ad. Umea bota, abere ernariak
umea galdu./ Umea bota. Umea bota.
(JBA, 1998-02-12)

Bóta, bótea: (ik. Botaardo)

Botáaldi, botáaldie: iz. Bota aldia, zer-
bait bota den aldia./ Botaaldi batzuk. Bota

aldi batzuk. (Pinu botatzeen gainean ari
da) (JUA, 1999-07-10)/ Botaalditxo bat.
Bota alditxo bat. (Egurra ganbaratik be-
hera botatzeaz ari da) (JBA, 2002-05-11)

Botáardo, botáardoa: iz. Tre. Ardo za-
hatoa./ Botaardoa. Ardo zahatoa. (JUA,
1998-07-13)/ Botak... boteroa. Zahatoa..
boteroa. (Garai batean ardoa bota edo za-
hagietan sartzen zen. Boteroa bota edo za-
hatoa darabilen pertsona izango litzate-
ke) (JUA, 2001-11-17)/ (aldaera Bota) (si-
nonimoa Zatoa)

Botágure, botágurea: iz. Botagalea, go-
ragalea./ Beerakoa, botagurea. Behera-
koa, botagalea. (JBA, 2003-06-07)/ (si-
nonimoa Botalarri) 

Bótaka: adb. Botaguraren eraginez, jan eta
edandakoa botatzea./ Botaka jardun. Bo-
taka jardun. (JBA, 1999-12-11)/ Botaka
ta berakoa. Botaka eta beherakoa. (JBA,
2004-07-03)/ Botaka. Botaka. (JBA,
1999-01-23)

Botálarri, botálarrie: iz. Botagura./
Botalarrie. Botagura. (JBA, 2004-11-14)/
(sinonimoa Botagure)

Botíjo, botíjoa: iz. Botijoa, tren jakin bati
esateko./ Botijoa. Botijoa. (Zumarragako
eskolatik itzultzeko hartzen zuten trena)
(JUA, 2002-06-01)/ Bottijo xarren bat.
Botijo zaharren bat. (Trenaren gainean)
(MUA, 2003-04-11)/ (aldaera Bottijo)

Botíka, botíkea: iz. Botika./ Botikaik. Bo-
tikarik. (JBA, 2002-08-25)

Botílla, botíllea: iz. Botila./ Botilla bat
ardo. Botila bat ardo. (JUA, 1999-09-12)/
Botillakoa. Botilakoa. (JBA, 1999-12-25)/
Litroardoa botillan. Litro ardoa botilan.
(JUA, 2000-10-14)/ Ekarri zea, botillea.
Ekarri zera, botila. (JBA, 2004-05-15)

Botíñ, botíñe: iz. Botina, oinetako mota./
Botiñek. Botinak. (JUA, 1999-02-12)

Bottíjo, bottíjoa: (ik. Botijo)

Boz, bóza: iz. Ahotsa, soinua./ Nik len boza
kendu in diot. Nik lehen boza kendu egin
diot. (Telebistari soinua kentzeaz) (JBA,
2005-03-26)

Bozál, bozála: iz. Bozala, ura eramateko
ontzia. Garai batean, bozalakiñ kanalen
artzen gendun ude, etxeko gauzetarako
behar zen ura. Oso kontuz hartu behar iza-
ten zuten, al dala garbie artzen, garbie
artzen. Ur hau atera eta gero edaten

› BRINKOLA. Brinkola gunea Egitik. (AA, 2008-02-23)

› BRABOA. Urieta aldeko haritz braboen baso saila. (AA, 2008-03-01)
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zuen ganaduak ura aldaparotik. (JUA,
2004-04-10)

Bozálka, bozálka: iz. Bozalean sartzen
den ur edukia./ Etxean ontziak garbitu be-
har zirenean, errekatik bozalka bat ur eka-
rri ohi zen. Gero ontziak ur hartan sartu
eta atera. Hortaz, ontziak garbitzeko ud
otza erabiltzen zen: ud otzetan busti bat
eman. (JUA, 2000-12-24)

Brábo, bráboa: izond. Bot. Berez etorria,
zuhaitzekin erabiltzen da hitz hau./ Pago
braboa. Pago braboa. (JUA, 1998-01-05)/
Aitz braboa. Haritz braboa. (Juan Luis AA,
1998-05-16)/ Juan Luis Azpiazuren esa-
netan, brabok eta ez diren zuhaitzak mota
ezberdinekoak dira. Haritzen kasua azaltzen
du horretarako. Haritz brabok, bestelako-
ak baino tantaiagoak dira eta giarrea gehia-
go eta gogorragoa dute lantzeko. Brabok ez
diren haritzak, ez dira hain tenteak izaten
eta egurra ere bestelakoa izaten omen
dute. (Juan Luis AA, 2001-01-13)

➤ Grab. Haritzean: “Aiz braboa ba... Lenau je-
nealen aitze ola zea itten tzanen, goiko par-
tea ebai itten tzikon ta gero zabaldu itten
tzan aitze. Ura ebaitze ez badezu, ba arek
gora seitzen do ta ari esaten tzako aitz bra-
boa. Oiñ, aitz klasea’re bearko do. Emen-
go aitz klase ori, ori ez takit nik, gora ein-
go don, eingo do zeoze orrek’e baiño bes-
te... Amerikano, aitz amerikanok orik izan-
go die igual gora itten duenak, oik, oik uz-
ten die beintzet goraka. Oik ez die mozten.
Emengo aiz zee ok, bertan eoten die aiz ostu
txikidun orik ebaitzen ebaitzen tzien ola, ba
metro pare bat eo bi metro t’erdi, da gero,
jakiñe zabaldu eitten tzan. Goikoa ebai ez-
keo....”. Pagoetan ere gauza bera: “Bai, bai
ori. Ta pagaburue’re berdiñ izango da.
Ura’re braboa izaten da ta ebai ezkeo bean
zabaldu” (JBA, 2002-03-02)

Brigáda, brigádea: iz. Brigada, taldea.
Trenbideko lanaz arduratzen ziren langile
taldea adierazteko batez ere./ Brinkola-
ko brigadea. Brinkolako brigada.  (JUA,
2002-01-12)/ (ik. Karrillero)

Brillántetasun, brillántetasune: iz.
Distira./ Brillantetasune. Distira. (Auto
baten gainean esana) (JBA, 2000-02-26)/
(sinonimoa Disdirazio)

Brínkola: Topo. Brinkola, Legazpiko auzoa./
Brínkola. Brinkola. (JBA)

Brinkólazar: Brinkolazar, Brinkolako ba-
serria./ Brinkolazar aldeti. Brikolazar al-
detik. (JBA, 1999-08-08)/ Brinkola-
zargoa. Brinkolazargoa. (JBA, 2001-11-
17)/ Brinkolazar gaiñen. Brinkolazar
gainean. (Baserri honen ondoko paraje
batez) (JUA, 2004-05-12)/ (�)

� Etnog. Romualdo: Brinkolazargo Romual-
dok sei ume izan zituen. Halako batean,
amak umeei haragiz eta bestelako jakiez
betetako ontzi bat prestatu zuen, eta
haurrek berehala jan zuten. Orduan zera
esan omen zuen Romualdok: Zuei arra-
pauko izuenak, aguro ibili bearko dik!
(JUA, 2003-01-18)

� Etnog. Juliana: Baserri honetako seme bat
Juliana irundarrarekin ezkondu zen. Iru-
nésea Juliana izango zan. Baserriko se-

meak, an ingo zon andragai Juliana.
(JBA, 2004-05-29)

➤ Grab. Romualdo Zabaleta: “Romualdo Za-
baleta, zazpi urte soldau indakoa. Ro-
mualdo Zabaleta, iru urte soldau jun, Ku-
ban eon tzian ori. Kuban, Kuban kontra.
(Ta orren semek. Lenau’re aittuta inda
nao ni baiño orren semek, gurekin zean
eon tzanak residentziñ alkarrekiñ eon gi-
ñen ta arek esaten tzian ederki)40”. Eztula
zuen Romualdok: “Eztule? Eju, eju, eju,
eju, eju (eztula nola egiten zuen azalduz)
... Zeatik ekarri zian, Kubati ekarri zian.
Ni’re ibili nitzean arekin batea zean, ura
zaarra ta ni motil gaztea, ondio amabost
bat urte...” (JBA, 2002-03-16)

Bromóso, bromósoa: iz./izond. Bro-
malaria./ Bromosoa. Bromalaria. (JBA,
2008-01-05)

Brús, brúsa: iz. Brusa, jantzi mota. (Ba-
serritarren jantzia)/ Brusa... brus bat. Bru-
sa... brus bat. (JUA, 1999-09-25)/ Brus be-
rrie. Brus berria. (JUA, 2001-12-24)/ Bru-
sa… brusea. Brusa... Brusa. (JBA, 2006-
12-16)/ Brus dotorekin. Brus dotoreare-
kin. (JBA, 2007-12-15)

Buelo, bueloa: iz. Bueloa, bolumena./ Bue-
loa. Bueloa. (Txapela batek beste batek
baino buelo edo zabalera, handiagoa
duela adieraziz) (JBA, 2000-08-27)/
Ematen tzon bueloa. Ematen zuen bue-
loa. (Haurdun dagoen katua berez lodi sa-
mar badago, orduan izugarrizko zabale-
ra duela eman dezake, gero ume asko egin
ez arren. Hori beste abere batzuekin ere
gertatzen da) (JBA, 2005-04-16)/ Bueloa
bai galanta. Bueloa bai galanta. (Adar za-
balera handia duen intxaurrondo baten
gainean) (JBA, 2005-05-29) 

Buelóso, buelósoa: izond. Bueloa duena,

bolumen handia duena./ Buelosoa den be-
ori. Buelosoa dun berori. (Oihal baten gai-
nean) (JBA, 2005-05-29)/ (sinonimoa
Buelotsu)

Buelótsu, buelótsue: izond. Bueloa due-
na, bolumen handia duena./ Buelotsue.
Buelotsua. (JBA, 2004-02-01)/ (sinoni-
moa Bueloso)

Buelta, bueltea: iz. Buelta./  Buelta.
Buelta. (JBA)

Bueltá-leku, bueltá-lekue: iz. Buelta le-
kua, ibilgailuak buelta erdia hartzeko lekua./
Buelta-lekue. Buelta lekua. (Olabasoko
buelta lekua adieraziz) (JBA, 1999-08-03)

Bueltaka: adb. Biraka./ Bueltaka. Biraka.
(JBA, 2003-04-04)

Buitre, buitrea: iz. Zool. Putrea, hegazti
mota./ Buitrendako. Putreentzako. (JUA,
2001-01-27)

Búkau: ad. Bukatu./ Bukau. Bukatu. (JBA,
1998-06-20)/ Bukau izango a. Bukatu
izango da. (JBA, 2003-08-31)

Bulár, bulárra: iz. Bularra./ Harategian
erosten zuten haragi apurra, bularrekoa
izaten zen. (JUA, 2003-03-01)/ JUA-k ho-
nako bertso hasiera hau kantatzen du:
Amak eman zidan aurrengo bularra.
(JUA, 2004-08-29)

Búlda, búldea: iz. Erl. Bulda./ Garai bate-
tan, bijilia urteko ostiral guztietan izaten zen.
Hortaz, bulda delakoa ordaintzen zen, bi-
jilia garizuma garaian bakarrik egiteko. Bi-
jiliaren eraginez ostiraletan ezin zen hara-
girik jan, gainera janaldiak eskasagoak iza-
ten ziren. Bulda hori elizan erosi behar iza-
ten zen, pezeta baten truke. Gutxi jan... bul-
dea artu ezkeo barkau. (JBA, 2001-03-24;
gutxiago jatearen oharra JUA-k emana da

› BUITREA. Putrea, Urbiako Zabalaitz gainean. (AA, 2007-09-02)

40 Gregorio Zabaletak ederki kontatzen zuena Anton Brinkolaren kontua zen. 
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datan berean)/ Garai batean, apaizak txar-
tela ez ezik, buldak ere ematen zituen. Ha-
lako paper erakoak izaten ziren. Garai har-
tan, ildako kajen ere buldak jartzen ziren.
(JBA, 2005-01-14)

Búlla, búllea: iz. Oihua, garrasia./ Bullak.
Oihuak. (JUA, 1999-08-23)/ Ze bulla os
dan. Zer oihu hots den. (JBA, 2000-05-
06)/ Bullea. Oihua. (JBA, 2007-05-19)

Bullóso, bullósoa: izond. Zaratatsua./
Napar orik bullosok zittuan. Nafar horiek
zaratatsuak ziren. (Astazainen gainean)
(JBA, 2002-04-13)

Búltza: ad. Bultza./ Bultza. Bultza. (JBA,
2000-06-06) 

Bultzáda, bultzádea: iz. Bultzada./ Bul-
tzada. Bultzada. (MUA, 2003-04-11)

Búlu-búlu ibíli: ad. Dena antolatzen eta
erabakitzen ibili./  Ura ibili zan bulu-bulu-
bulu. Hura ibili zen bulu-bulu-bulu.
(Toki bateko salneurri denak erabakitzen)
(JUA, 2000-10-14)

Burdí, burdíe: (ik. Gurdi)

Burdíndegi, burdíndegie: iz. Burdin-
degia, ola41./ Burdindegi. Burdindegi.
(JBA, 2004-03-21)/ (ik. Ola)

Búrgos: Topo. Burgos./ Burgosako. Burgo-
serako. (JBA, 2004-08-13)

Búrgosko ezpáta-dantzari, Búr-
gosko ezpáta-dantzarie: iz. Guar-
dia zibila. (Jesusa BA-k entzuna Agirre-
zabalgo Tomasa Arsuagari; Mariajek
emandako apuntea, 2006-07-24 datan)

Búrla, búrlea: iz. Burla./ Burlaz bezela ar-
tuko due. Burlaz bezala hartuko dute.
(JBA, 2005-02-04)/ Ze burla itte da
ori? Ze burla egite da hori? (JBA, 2005-
09-09)

Burlaize, burlaizea: iz. Burlaizea, bur-
la egiteko joera./ Bulaizea. Burlaizea.
(JBA, 2002-12-24)

Burlóso, burlósoa: izond. Burlatia./ Bur-
loso antzekoa zan. Burlati antzekoa zen.
(JBA, 2002-08-03)

Burní, burníe: iz. Burdina./ Burnie. Bur-
dina. (JUA, 1999-05-15)

Burní-ziri, burní-zirie: iz. Tre. Burdin
ziria, enborrak puskatzeko erabiltzen

den tresna metalikoa. Enbor oso gogo-
rretan, pitzadura batera zuzentzen da eta
porrarekin joz, enborra zatitu egiten da./
Enborrak txikittu porrekin ta zirikin.
Enborrak txikitu porrarekin eta ziriarekin.
(JUA, 1998-12-19)/ (ik. Porra)

➤ Grab. Burdin ziria: “Burni-zirie ba egu-
rre prinka... printzatzeko, printzatzeko
burni bat. Batzuk izaten die txikigok, bes-
te batzuk luzexeok. Da alde bateti zea eu-
kitzen do, fiñe o mea, da ura sartzen da
egurren. Eta geo bestaldetik eukitzen do
zabala... Zabala o jotzen dan tokie. Ura
zeagoa izaten da, zabalagoa-o. Prinka-
tzen dan, prinkau bear dan lekun sartzen
dana ba fiñe, puntea. Da batzuk izaten die
ba txikigok da beste batzuk luzexeok ta se-
gun ze egurrendako” (JBA, 2002-01-26)

Burrúka, burrúkea: iz. Borroka./ Bu-
rrukea. Borroka. (JUA, 1999-09-08)/
Burrukan jarduten zuen aik. Borrokan jar-
dute zuten haiek. (JBA, 2008-08-21)

Burrúkaldi, burrúkaldie: iz. Borro-
kaldia./ Burrukaldik. Borrokaldiak. (JBA,
2003-04-04)

Burrún-burrún ibíli: ad. Parrandan
erabat sartuta ibiltzea./ Burrun-burrun
ibiltzen dienai. Burrun burrun ibiltzen di-
renei. (Parrandan erabat sartuta dabilen
jendeaz esana) (JUA, 2000-07-08)

Burrundára, burrundárea: iz. Bu-
rrundara, hots handia./ Burrundárea.
Burrundara. (JBA, 2005-05-14)

Burruntzári, burruntzárie: iz. Tre. Bu-
rruntzalia./ Burruntzárie. Burruntzalia.
(JBA, 2006-12-25)

Burrúntzi, burrúntzie: iz. Tre. Bur-
duntzia, sukaldeko tresna./ Burruntzie.
Burduntzia. (JBA, 1998-08-05)

Burtása, burtásea: (ik. Gurtasa)

Burtúiñ, burtúiñe: (ik. Gurtuiñ)

Búru, burúe: 1. iz. Burua./ Buru puntan.
Buru puntan. (Buru gainean) (JBA, 2000-
03-03)/ Buru xuri-xuri-xurie. Buru zuri-
zuri-zuria. (Burusoil baten gainean) (Jon
AU-k entzuna: Jesusa BA, 2003-06-28)/
Buruzuri bat. Buruzuri bat. (JUA, 2004-
02-21)/ Buruti bera sartuta. Burutik be-
hera sartuta. (Lepokoa) (JBA, 2005-01-
29)/ 2. iz. Burua, zenbait tresna zorrotzen
alderdi laua adierazteko./ Burukin jo. Bu-
ruarekin jo. (Egur batzuk txikitzeko,
egokiagoa izaten da aizkora ertzaz jotzea
baino, ertzaren bestaldeko alde borobil-
duaz jotzea) (JUA, 2000-03-25)/ Buru za-
bala. Buru zabala. (Giltza baten gainean)
(JBA, 2006-05-05)/ 3. iz. Burua, ganadua
kontatzeko./ Eun buru. Ehun buru. (JUA,
2001-12-15)

BURUA ETORRIE: ad. Burura etorri, buru-
ratu./ Burua etorri zat oixe. Burura eto-
rri zait horixe. (Zer bururatu zaion adie-
raziz) (JBA, 2006-05-05)

BURUE ETA: ad. Burua atera, laboreei burua
sortzea./ Burue’re aurki eta bear do. Bu-
rua ere aurki atera behar du. (Zikirioak
duen tamaina ikusita, burua aurki atera-
ko zaiola adieraziz) (JBA, 2008-04-04)/
(sinonimoa Burutu)

BURUE GARBITTU: ad. Burua garbitu,
ilea garbitu./ Burue garbittu. Burua gar-
bitu. (JBA, 1999-04-17)

BURUE JASO: ad. Burua jaso, zoritxarreko
gertakaria gainditzea./ Ondio burue jaso
ezinda. Oraindik burua jaso ezinda. (Goi-
bel direla adieraziz) (JBA, 2000-10-21)

BURUE JUNDA: ad. Burua joanda, bere bu-
ruaren jabe ez izatea./ Burue junda. Bu-

BULLA

41 Burdindegi hitz honek kanpokoa izan behar du, burdin hitzetik datorrelako eta Brinkolan erabiltzen dena burni delako.

› BUELTA-LEKUE. Antxerdi gaineko buelta-lekua. (AA, 2008-03-01)

› BURNI-ZIRIE. Burdin ziria. (AA, 2008-01-18)
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BUZTIÑ

rua joanda. (Egiten ari denaz ez dela ohar-
tzen adierazteko) (JBA, 2000-06-03)

BURUN: ad. Buruan, denbora adierazteko./
Gau guztin burun. Gau guztiaren buruan.
(JBA, 2002-03-02)

BURUZ BERA: adb. Buruz behera./ Buruz
bera. Buruz behera. (Aulkian eserita,
baina lokartuta dagoen pertsona baten gai-
nean) (JBA, 2003-02-01)/ Buruz bera se-
kauta. Buruz behera lehortuta. (JBA,
2005-10-29)

Burúbide, burúbidea: iz. Burubidea./
Burubide aundiik ez. Burubide handirik
ez. (JBA, 2000-03-18)/ Etxeko burubidea
itteko beintzet bai. Etxeko burubidea
egiteko behintzat bai. (JBA, 2002-02-23)/
Ze burubide daillen ikusi. Ze burubide da-
rabilten ikusi. (JBA, 2004-08-11)/ Ezen
burubideik ez. Ezeren burubiderik ez.
(JBA, 2004-09-11)/ Ango burubidek ittea
jun ein bear. Hango burubideak egitea
joan egin behar. (Hemen hitz honek lan
adiera dauka) (JBA, 2004-11-14)/ Jan bu-
rubideik ez dao. Jan burubiderik ez dago.
(Udaberria oso atzeratua dator aurten, eta
hortaz garai honetarako normala den be-
lar kopururik ez dago) (JBA, 2005-03-26)/
Burubide bae gae lirtena bae. Burubide
gabe gaude linterna gabe. (JBA, 2006-01-
07)/ Perretxiku burubideik. Perretxiko bu-
rubiderik. (JBA, 2007-10-13)

Buruezur, buruezurre: iz. Burezurra./
Buruezurren. Burezurrean. (Pertsona ba-
ten burezurraz ari da) (JBA, 1999-10-16)

Burúgor, burúgorra: izond. Burugo-
gorra./ Burúgorra. Burugogorra. (JBA,
1999-09-11)/ Burugorra. Burugogorra.
(JBA, 2003-11-25)

Burúko, burúkoa: iz. Buruan emanda-
ko edo jasotako kolpea./ Buruko bat. Bu-
ruko bat. (Buruan, zigor modura ematen
den kolpea) (JBA, 2006-02-25)/ Buruko
bat. Buruko bat. (JBA, 2007-06-09)

Burúko zágu, burúko zágue: iz.
Buruko astuntasuna./ Buruko zague. Bu-
ruko astuntasuna. (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2007-05-28)

Burúmotz, burúmotza: izond. Buru-
motza, gauzekin gehiegi konturatzen ez
dena./ Gu ga burumotzak! Gu gara bu-
rumotzak! (Gauza batekin ahaztean esa-
na) (JBA, 2005-05-29)

Burútu: ad. Burutu, laboreei burua ateratzea./
Garie maiatzen burutu oi zan. Garia maia-
tzean burutu ohi zen. (JBA, 2008-04-04)/
(sinonimoa Buru sarrera, Burue eta
atala)

Bústi: 1. ad. Busti./ Udekin busti. Urarekin
busti. (Erleen hozkadari nola aurre egin)/
Dana bustita daukezu. Dena bustita dau-
kazu. (JBA, 2005-02-19)/ Busti ez eitte-
ko. Busti ez egiteko. (JBA, 2006-09-23)/
2. ad. Busti, zopari ogi pusketak botatzea./
Ogie bustita. Ogia bustita. (Zopan) (JUA,
2004-03-13)

Bústi: adb. Busti./ Busti-busti inda etorri gea.
Busti-busti eginda etorri gara. (JBA,
2004-06-12)/ Busti-busti-busti inda. Bus-
ti-busti-busti eginda. (Txakurra) (JBA,
2006-10-14)/ Busti-bustik daen. Busti-
bustiak zauden. (Biltzear dauden arto ba-
tzuen gainean) (JBA, 1998-12-12)

Bustí, bustíe: izond. Bustia./ Bustie eoten
danen, oso peligrosoa eoten da. Bustia
egoten denean, oso arriskutsua egoten da.
(Urzakoko astozubiaren gainean) (JBA,
1998-10-31)/ Bustie o leorra. Bustia
edo lehorra. (JBA, 2001-12-29)/ Busti-
txoa. Bustitxoa. (Zerbait bustia) (JBA,
1998-08-04) 

Bustí-otz, bustí-otza: iz. Meteorol. Bus-
ti-hotza, eguraldi mota./ Busti-otza. Bus-
ti-hotza. (Eguraldiaz esana) (JUA, 1998-
10-31)/ Busti-otz izan da aurten. Busti-
hotz izan da aurten. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2004-05-13)

Buxkan: adb. Bila./ Buxkan al aill? Bila al
habil? (Jan bila dabilen katuari) (JBA,
2007-12-24)/ Beti buxkan. Beti bila.
(Txakurraz) (JBA, 2008-01-05)

Búxtan, buxtána: (ik. Buztan)

Buzt!: Onom. Buzt, onomatopeia honen bi-
dez ontzira erori zaion janari zatiaren eror-
keta adierazi nahi izan du./ Buzt! Buzt!
(JBA, 2001-12-24)

Búztan, buztána: iz. Zool. Buztana./
Buztana arro arro. Buztana harro harro.
(Txakurra ikusi duen katuaren gainean)
(JBA, 1999-08-08)/ Buztana arro-arro-
kin. Buztana harro-harroarekin. (Kata-
gorriaren gainean) (JBA, 2003-04-04)/

Buztan alden. Buztan aldean. (Arrainen
buztanaz) (JBA, 2006-08-12)/ Buxtana.
Buztana. (JBA, 2004-02-01)/ Buztana
arro-arroa. Buztana arro-arroa. (JBA,
2008-11-15)/ (aldaera Buxtan)

Buztán-urkuillu, buztán-urkui-
llue: iz. Zool. Buztan urkuilua, mozorro
mota./ Buztan-urkuillue. (Mozorroa.
Hanka piloa dituen mozorro txikia da. Ez
da “zienpies” delakoarekin nahastu behar.
Hauetako mozorroak, perretxikutan ba-
rrun sartuta egoten dira eta perretxiko-
ak jasotzean atera ohi dira. Buztanean bi
adartxoekin urkuilu erakoa dute) (JBA,
2007-09-22)

Buztanikára, buztanikárea: iz. Zool.
Buztanikara, hegazti mota./ Txantxan-
gorrik ba paiño geiau ta buztanikara’re
bai... buztanikarea. Txantxangorriak bat
baino gehiago eta buztanikara ere bai...
Buztanikara. (Elurra egin duen egun
hauetan atariko aterpera gerturatu diren
hegaztien gainean) (JBA, 2004-02-28)/
Buztanikarei. Buztanikarari. (JUA, 2004-
02-28)/ Buztanikárea. Buztanikara. (JBA,
2004-07-17)

Buztíñ, buztíñe: iz. Buztina./ Buztiñe. Buz-
tina. (JBA, 2000-03-04)

› BUZTANA. Katu buztana. (AA, 2008-11-08)

› BURRUNTZARIE. Jakiak ontzitik ateratzeko bu-
rruntzaria. (AA, 2008-12-07)
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DA

d
Da: (ik. Eta, bi adierak)

Daátulo, daátuloa: iz. Tre.  Daratulua, zu-
latzeko tresna./ Daatuloa. Daratulua.
(JBA, 2006-04-17)

Dámu det jauna: iz. Erl. Damu dut jau-
na, kantuan egiten den errezoa./ Damu det
jauna. Damu dut jauna. (JBA, 2005-01-
15)

Damútu: ad. Damutu./ Damutu. Damutu.
(JBA, 2004-01-03)/ Damutu zan pekatu
iñe... Damutu zan ala ibilie. Damutu zen
bekatu egina... Damutu zen hala ibilia.
(JUA, 2004-08-12)/ Asko etzala damu-
tzen. Asko ez zela damutzen. (JUA,
2004-08-12)

Dána: zenbtz. Dena./ Dana enteintze iñ
arek. Dena ulertzen din hark. (JBA,
1998-11-14)/ Danandako. Denentzako.
(JUA, 1999-11-06)/ Iru danea. Hiru de-
nera. (JBA, 2004-02-07)/ Dáneen. De-
nean. (JBA, 2004-02-29)/ Ordun danak
jute ittuan. Orduan denak joaten zituan.
(JUA, 2004-04-10)/ Danondako. De-

nontzako. (JUA, 2004-08-09)/ Danan-
dako. Denentzako. (JBA, 2005-02-19)

Dána dalá: lok. Dena dela, edonola ere./
Dana dala. Dena dela. (JUA, 2001-12-15)

Dánba!: Onom. Danba, erorketa adierazte-
ko onomatopeia./ Danba eroi. Danba ero-
ri. (Eroria onomatopeia honekin adiera-
ziz) (JBA, 2006-04-29)

Danbóliñ, danbóliñe: iz. Tre. Danboli-
na, gaztainak erretzeko tresna./ Danbo-
liñe. Danbolina. (JUA, 1998-07-07)

➤ Grab. Danboliñe: “Gaztaiñak erretzeko...
zea bat, ontzi bat bueltaka. An sartu, da
su gaiñen bueltaka, poliki-poliki, astiro-
astiro, gaztaiñak erretzeko katxarro bat.
Sue azpin da geo, kirteneti buelta eraiñ,
kirten luze bat, andi buelta eraiñ, ta as-
tiro-astiro” (JBA, 2002-08-25)

Danbór, danbórra: iz. Tre. Danborra, mu-
sika tresna./ Danborra jo. Danborra jo.
(JUA, 2001-01-20)/ Txistue ta danborra
jo. Txistua eta danborra jo. (JUA, 2002-
06-15)

Dangál, dangála: iz./izond. Dangala./
Dangal majoa. Dangal majoa. (Luzeago
eginez gero. Pertsona dangala: traketsa,
handia) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2003-01-02)

Daníel: Daniel, gizon izena./ Daníel. Daniel.
(JBA, 2005-02-04)

Dantzá-lotu, dantza-lotue: (sinonimoa
eta ik. Agarrau) (sinonimoa Baltseo)

Dantzáldi, dantzáldie: iz. Dantzaldia./
Dantzaldie. Dantzaldia. (JUA, 2002-06-
15)/ (sinonimoa Baile)

Dantzári, dantzárie: iz. Dantzaria./
Dantzarie. Dantzaria. (Luziano berak
ere, aurreskue dantzatzen zuen) (JBA,
1999-09-18)

Dardára, dardárea: iz. Dardara./ Dar-
daran dao. Dardaran dago. (Busti den txa-
kurraren gainean) (JBA, 2001-04-14)

Dear, dearra: iz. Deiadarra./ Etatzen dio
dear batzuk. Ateratzen dizkio deiadar ba-
tzuk. (JBA, 2005-08-18)/ Olako dearrak
ateatzen ittu. Horrelako deiadarrak ate-
ratzen ditu. (Pertsona baten oihuez)
(JBA, 2008-10-12)

Dearka: adb. Deiadarka./ Dearka.  Deia-
darka. (JBA, 1998-09-26) 

Debálde: adb. Debalde, doan./ Debalde. De-
balde. (JUA, 1999-12-25)

Debékau: ad. Debekatu./ Debekau. Debe-
katu. (JUA, 1999-11-27)

Dei, deie: iz. Erl. Deia./ Deie. Deia. (MUA,
1998-01-06) 

� Etnog. Ezkontza deia: Lehen ezkontza bat
egin behar zenean, deia izaten zen ez-
kondu aurreko iru jaietan. Hauei lehe-
nengo, bigarren eta hirugarren deiak ze-
ritzaten. Bertan ezkontza horren inguruan
arazoren bat agertzeko eskubidea zuen ze-
gokionak. Beste era batetara esanda,
esanai bat jakiñen jartzeko balio zuen.
(JBA, 1998-07-04)

Dekálitro, dekálitroa: iz. Dekalitro,
hamar litro./ Dekalitro bat ardo. Dekali-
tro bat ardo. (JUA, 2001-12-31)› DANBOLIÑE. Gaztainak erretzeko danbolina. (AA,

2008-01-01)

› DANTZARIE. Legazpiko dantzariak argazki zahar ba-
tean. (Enrique Guinea, Erreferentzia: 005_GUI VII-18.3)
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DEZTERA

Délito, délitoa: iz. Delitua./ Délitoa. De-
litua. (JBA, 1999-11-27)

Demánda, demándea: iz. Demanda,
errieta./ Demanda. Demanda. (JBA,
1998-11-07)/ Demanda itten men daon.
Demanda egiten omen zion. (JBA, 1999-
06-19)/ Demanda itten tzion. Errieta
egiten zion. (JUA, 2001-11-17)/ De-
manda itten tzian. Demanda egiten zidan.
(Apaizak aitortzera joandakoan) (JUA,
2004-03-13)/ Demandea besteik ez dao.
Demanda besterik ez dago. (JBA, 2004-
08-09)

Demándan: adb. Demandan, errietan./
Demandan. Demandan. (JBA, 2002-
01-20)

Demása: izond. Demasa./ Ez dare oso de-
masak. Ez daude oso demasak. (Urte asko
izan arren, gutxi hazi diren pinu batzuen
gainean) (JBA, 2005-09-09)

Demónio: interj. Demonio, galdera indar-
tzeko asmoz esana./ Nun demonio da ba
ura? Non demonio da ba hura? (JBA,
2000-02-19)/ Nun demonio dittún. Non
demonio ditugun. (JBA, 2005-08-12)

Demónio, demónioa: 1. iz. Mit. Demo-
nioa, deabrua./ Demonioa. Demonioa.
(Errudak deabruak uxatzeko zuen gaita-
sunaz esana) (JBA, 2002-01-20)/ (ik. eta
sinonimoa Etxai)/ 2. izond. Demonioa.
Malezia duen pertsona./ Demonioa. De-
monioa. (JUA, 1999-07-03)

Denbóaldi, denbóaldie: (ik. Denpoaldi)

Denbóra, denbórea: (ik. Denpora)

Denbóraldi, denbóraldie: (ik. Den-
poaldi)

Dénda, déndea: iz. Denda./ Dendea.
Denda. (JUA, 2003-06-07)/ Dendan.
Dendan. (JBA, 2000-12-31)/ Déndea.
Denda. (JBA, 2005-01-08)

Dendári, dendárie: iz. Dendaria./ Den-
darie. Dendaria. (JBA, 2002-01-20)/
Dendarik. Dendariak. (JBA, 2002-01-20)

Dénpoa, dénporea: (ik. Denpora)

Denpóaldi, denpóaldie: iz. Denboral-
dia./ Denpoalditxo bat. Denboralditxo bat.
(JBA, 1999-04-24)/ Gaur’e denpoaldiñ
euki det kanpon. Gaur ere denboraldian
eduki dut kanpoan. (Txakurra askatu
duela adieraziz) (JBA, 2000-11-11)/
Denboaldie... denboraldie. Denboral-
dia... denboraldia. (JBA, 2002-03-21)/
Denporaldi. Denboraldi. (JBA, 2002-03-
21)/ (aldaerak Denboaldi; Denboraldi;
Denporaldi)

Dénpora, dénporea: iz. Denbora./ Den-
poa gutxin barrun ilda. Denbora gutxi-
ren barruan hilda. (Epe labur batean hil-
dako pertsona batzuen gainean) (JBA,
1999-07-03)/ Brasilen eon tzan denpora
luzen. Brasilen egon zen denbora luzean.
(Bere lehengusina misiolariaren gainean)
(JUA, 2000-12-16)/ Denpora guzik. Den-
bora guztiak. (JBA, 2000-12-16)/ Den-
pora askon eon tzien or. Denbora asko-
an egon ziren hor. (JBA, 2002-08-03)/
Denborata. Denboretara. (Denbora as-
kora) (JBA, 2003-03-21)/ Denporea be-
arko. Denbora beharko. (JUA, 2004-09-

04)/ Denporea. Denbora. (JBA, 2007-05-
01)/ (aldaerak Denbora; Denpoa)

DENPORA EUKI: ad. Denbora eduki, adina
adieran./ Zenbait dénpora dauke ba
onek? Zenbait denbora dauka ba honek?
(Txakur baten adinaren gainean) (JUA,
1999-08-08)

DENPOREA IN: ad. Denbora nolabait pasa hi-
tzartutako ordua iritsi arte./ Denporea
itten. Denbora egiten. (JBA, 2006-05-27)

Denpóraldi, denpóraldie: (ik. Den-
poaldi)

Denúntzi, denúntzie: iz. Denuntzia./ De-
nuntzie. Denuntzia. (JBA, 2002-06-15)

Depósito, depósitoa: iz. Depositua./
Depositoa. Depositua. (JBA, 1999-08-03)

� Etnog. Olabasokoa: Olabaso aldean, ur de-
positu bat bada. Hainbat metroko zabal
eta luze den harrizko egitura borobildu bat
da, goitik irekia. Ura sartzeko eta atera-
tzeko bi burdinazko ate ditu bi aldeetan
jarriak./ Olabasoa bertan, depositu bertatik
ere distantzi batetara, depositorako kai-
ñue ere agertzen da. (JBA, 1999-08-03)

Derrépente: adb. Derrepente, bat-batean./
Derrepenten berotu. Derrepente berotu.
(Elurra urtzeaz) (JBA, 2005-05-14)

Derríor: adb. Derrigor./ Amen eon bear do
mugarri bat, derrior. Hemen egon behar
du mugarri bat, derrigor. (JBA, 1999-08-
14)/ Kendu derrior kendu bear. Kendu de-
rrigor kendu behar. (JBA, 2004-06-12)/ De-
rriorren. Derrigorrean. (JUA, 1999-08-23)

Derríorrezko, derríorrezkoa: izlag.
Derrigorrezkoa./ Derriorrezkoa dauke ja-
tea. Derrigorrezkoa dauka jatea. (JBA,
2002-03-16)

Derríortu: ad. Derrigortu./ Derriorreko
gauza bat... derriortzen banaiz. Derri-

gorreko gauza bat... Derrigortzen banaiz.
(JBA, 2004-08-13)

Deseindu: ad. Desegin./ Deseinduta. De-
seginda. (JBA, 1999-02-11)/ Deseindu-
tzeko. Desegiteko. (JBA, 1999-05-08)/
Deseindu. Desegin. (JBA, 2002-08-03)

Deskántsu, deskántsue: iz. Atsedena./
Deskantsualdie. Atsedenaldia. (JUA,
1999-09-11)

Deskárga, deskárgea: iz. Deskargak egi-
tea, esan beharreko gaizki esan denak esa-
tea./ Deskargak. Deskargak. (JBA, 2002-
03-02)

Deskuidau: ad. Deskuidatu, ardura galdu./
Ez deskuidatzeko gero. Ez deskuidatze-
ko gero. (JUA, 1999-08-23)

Deskuido, deskuidoa: iz. Zerbaitetan be-
har zen arreta ez jartzeagatik hartutako
ezustekoa./ Deskuidoa izan tzon. Des-
kuidoa izan zuen. (JBA, 2007-10-26)

Despédittu: ad. Agurtu./ Despedittu naue.
Agurtu naute. (JBA, 2006-08-17)

Desténplau: ad. Destenplatu, tenplea gal-
du./ Destenplauta. Destenplatuta. (Ten-
plea galduta) (JUA-k, gaizki mozten
duen matxete baten gainean, kamutsa ez
ezik destenplatua ere badagoela dio)
(JUA, 2001-09-08)

Dezénte: zenbtz. Dezente./ Erak dezente bear.
Eurek dezente behar. (JBA, 2004-02-21)/
Dezente botatzen ai diela. Dezente bo-
tatzen ari direla. (Pinuen gainean) (JBA,
2004-03-27)/ Jendea dezente zeillen.
Jendea dezente zebilen. (JBA, 2007-04-
08)

Deztéra, deztérea: iz. Tre. Deztera. Aiz-
korak-eta zorrozteko harrizko gurpila.
Gurpil hau tresna bati lotua doa. Erditik
kirten birakor batek zeharkatzen du bere
zuloa (eraitteko kirtena). Dezteraren be-

› DEPOSITOA. Armuñoko ur depositua. (AA, 2005-04-30)
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healdea berriz, urez betetako burdinazko
aska batean sartzen da. Aska hau hanka-
duna da. (JBA, 1999-04-17)/ Agirrezabal
baserrian, bi etxebizitzek deztera bakarra
zuten. (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Dezterea: “Dezterea ba arri borobil
bat, aundixeo o txikixeo, bai aizkorak-eta
zorrozteko. Kutxillok-eta zorrozteko ebal-
tzen tzan bat len. Oiñ’e badare or eme-
netan, ankekiñ eraiñez ta ola. Eta besta
batzuk elektrikok’e eukiko ttue, oiñ jarrita.
Baiño lenau beintzet arearri borobill
aundi bat, berdiñ-berdiñe danea ta erdiñ
ba eraitteko zea. Ta gaiñea, geo ola, aska
baten moun, aska baten zean eoten zan
ura. An ude eukitzen tzon, aizkorea-ta zo-
rrozteko bear tzon umedadea. Da orra-
tio beti bustie, bueltaka ai zala ba beti bus-
tie. Ta an gauza asko zorroztuko zittuen
lenau. Araortzak eta olako gauzak’e. Ta
sardan ortzak eta aizkorak-eta, kutxillok
eta gauza asko”. Etxe bakoitzean bat iza-
ten al zen?: “Arrezalen bitako bat zeukien.
Bai. Oiñ’e eongo da ura, nik uste et, ez
dakit zer daun’e. Baiño oiñ bestela ebal-
tze ttue, elektrikok ebaltze ttue. Oiñ, ez ta-
kit ura, uste et an eongo ala. Antxe etxe
azpin zan. Euzkitzako Balentiñena’re
ortxe dao. Ikusita al zare zu? Ez, ez zare
ikusita? Ba ortxe etxe azpiñ dauke Ba-
lentiñek” (JBA, 2002-01-26)

Di-da: Onom. Di-da, ekintza baten bizkor-
tasuna adierazten duen onomatopeia./ Di-
da. Di-da. (JBA, 2006-01-14)

Diféntzi, diféntzie: iz. Diferentzia, aldea./
Difentzi ona daukiñ. Diferentzia ona
zaukan. (JBA, 2003-08-23)/ Diféntzi
aundik. Diferentzia handiak. (JBA, 2004-
08-09)/ Difentzie. Diferentzia. (JBA,
2002-08-03)

Diférente, diférentea: izond. Ezberdina,
diferentea./ Diferentea. Diferentea. (JBA,
2004-02-01)

Diférentetu: ad. Ezberdindu./ Diferentetuta.
Ezberdinduta. (Berak ezagutzen zuen
basoaren itxura asko aldatu dela) (JBA,
2002-01-06)

Díki-dáka: Onom. Kolpeak adierazteko ono-
matopeia./ Díki-dáka. Diki-daka. (Per-
tsona batek beste bat nola kolpatzen
duen adierazteko) (JBA, 2004-07-10)

Din-don: adb. Kolokan, erortzear./ Din-dó-
nen daok. Din-donean zagok. (Kolokan
dagoen zuhaitz baten gainean) (JBA,
2004-06-12)

Dinamíta, dinamítea: iz. Dinamita./ Di-
namítea. Dinamita. (JUA, 2004-08-10)

Diósala: iz. Diosala, agurra./ Diosala ein diu.
Diosala egin digu. (JBA, 2002-01-29)/
Diosala eitten dit. Diosala egiten dit. (Ho-
nekin agur egiten diola adieraziz) (JBA,
2003-03-21)/ Diosalik itte ez duenak. Dio-
salik egiten ez dutenak. (JBA, 2003-07-
12)/ Diosala. Diosala. (Beti forma mu-
gagabean erabilia) (JBA, 2006-12-16)

Díru, dírue: iz. Dirua./ Diruik etzan ikus-
ten. Dirurik ez zen ikusten. (Joxepa BA,
1998-08-11)/ Dírue. Dirua. (JBA, 1999-
07-26)/ Baiño aek etzeuken diruik. Bai-
na hark ez zeukan dirurik. (JUA, 2002-
12-27)/  Diru berrie. Diru berria. (Sol-
dataren gainean) (JUA, 1999-08-23)/
Diruatio. Diruarengatik. (JUA, 2004-
03-13)/ Dirue poltsikun. Dirua poltsiko-
an. (JUA, 2004-05-29)/ Esne dirun ba-
tzuk. Esne diruren batzuk. (Esnea saltzeaz
ateratako diruaz) (JBA, 2004-05-29)

DIRUE ARTU: ad. Dirua eskuratu./ Diru asko
artu. Diru asko hartu. (Pinudiak bota eta
horrela ateratako dirua esaera honen bi-
dez adierazten du) (JUA, 1998-08-01)

DIRUE ETA: ad. Dirua egin norbaiten kon-
tura./ Diru pilla bat etatzeatio. Diru pila
bat ateratzeagatik. (Etekina atera norbaiten
kontura) (JBA, 2006-09-23)

DIRUE IN: ad. Dirua egin, dirua irabazi./ Oik
dirue inda eongo die. Horiek dirua egin-
da egongo dira. (JUA, 2002-12-25)

Dirútu: ad. Dirutu, dirua irabazi, dirua es-
kuratu./ Ok dirututa etorriko ttuk. Hauek
dirututa etorriko dituk. (JUA, 2003-12-
31)

Dirúzale, dirúzalea: izond. Diruzalea./ Di-
ruzalea, gaiztoa. Diruzalea, gaiztoa.
(JUA, 1999-11-06)/ Diruzalea. Diruza-
lea. (JBA, 2000-09-16)

Disdirazío, disdirazíoa: iz. Distira./ Dis-
dirazioa. Distira. (JBA, 1998-08-07)/
(sinonimoa Brillantetasun)

Disgústo, disgústoa: iz. Disgustua, atse-
kabea./ Disgustora jan ezkeo. Disgustu-
ra jan ezkero. (JBA, 2006-02-11)

Diskusío, diskusíoa: iz. Eztabaida./ Dis-
kusíok. Eztabaidak. (JBA, 2002-03-02)

Distíngittu, distíngittue: izond. Des-
berdindua./ Oso distingittue. Oso des-
berdindua. (Pertsona baten joeraren gai-
nean) (JBA, 2004-03-21)

Dixímulo, dixímuloa: iz. Disimulua./ Di-
ximulon. Disimuluan. (JBA, 2005-03-12)

Domínau: ad. Menderatu./ Ua dominau
ezinda. Hura menderatu ezinda. (JBA,
2002-03-02)/ (sinonimoa Mendeau)

Domíngo-Aundi: Domingo Goiburu ar-
tzainaren ezizena./ Domingo-Aundi. Do-
mingo Aundi. (Artzain honen aditzera ba-
duela dio) (JBA, 2007-02-17)

Domínistiku, domínistikue: iz. Do-
ministikua./ Doministikuk. Doministi-
kuak. (JBA, 2004-08-12)/ Dóministiku.
Doministiku. (JBA, 2004-08-13)

Domínistikuka: adb. Doministikuka./
Doministikuka. Doministikuka. (JBA,
1998-10-31)

Don Jéronimo: (ik. Jeronimo Sarriegi)

Don Juan: Erl. Don Juan Aranguren,
Erraizabal baserrian jaiotako apaiza. Ez-
kioko Anduaga auzoan izan zen apaiz; oso
euskalzale aundi oitakoa zan. (MUA,
2003-04-11)/ (●)

Don Pedro: Erl. Brinkolan egon zen Az-
koitiko apaiza. Luzianok, JUA-ren aitak,
sermoi batean hau entzun zion Don Pe-
dro apaizari: Jangoikoi ez dezue ziriik sar-
tuko! (JUA, 2002-10-26)

Donósti: Topo. Donostia, Gipuzkoako hiri-
burua./ Lenengo Donostikoa. Lehenen-
go Donostiakoa. (JUA, 2003-06-07)

› DEZTEREA. Arantzazu aldeko deztera. (AA, 2007-
09-02)

› DIRUE. Garai bateko zilarrezko txanponen marraz-
kia. (Maria Jesus Ugalde, 2008)

› DON JUAN. Erraizabal baserrikoa zen Juan Aran-
guren apaiza. (AA, 2005-03-12)
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Dorléta: Erl. Dorletako Ama Birjinaren es-
kean emakume bat etortzen zen. Afaldu
eta lo egitea Olazarren egokitu zitzaion
batean, arrosarioa errezatzen ari omen zi-
ren sukaldean. Arrosario erdian honela
esan omen zion: <Komunik ba al dau-
kazue?>. Eta Olazarren, komunik ez, eta
amandreak hor eraman omen zuen ukui-
lura, farola hartuta. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JUA, 1999-11-18)/ (�)

Dórnu, dórnue: iz. Tre. Tornua, garia gar-
bitzeko tornua./ Dornue. Tornua. (Tornua,
garia garbitzeko tornua) (JBA, 1999-03-
27)/ Geo dornun garbittu. Gero tornuan
garbitu. (JUA, 2003-03-01)/ Dórnuk.
Tornuak. (Garia jotzekoak) (JBA, 2004-
09-18)/ (ik. Garie jotzeko makina)

� Etnog. Auzoko tornua: Gari aleak bereizte-
ko balio zuen makina zuten. Garia gar-
bitzeko galbahe sistema bat jartzen zen
martxan. Tornua eta garia jotzeko maki-
na, baserri multzo baten ondasuna izaten
ziren, horrela bere erabilpena baserri
bakoitzari egun batez zegokion. Olazar
baserriak beste baserri hauekin batera zuen
makina hauen jabegotza: Igalde, Monttei,
Euzkitza. Baserri bakoitzak egun bakarra
zuen bi makina hauek erabiltzeko eta ho-
rrek eskulan handia suposatzen zuen. Hor-
taz, beste baserrietatik laguntzera etorri
ohi ziren eta ordainez galaparia jaso ohi
zuten. (JBA, 1998-02-12)

Dos mil: Mit. Luziano Ugaldek, JUA-ren ai-
tak, uste zuen munduaren akabera izan-
go zela dos mil o no dos mil urtean. (JBA,
1998-12-12)/ (ik. Mundu) (ik. Zazpi-
urte)

Dotóre: adb. Dotore./ Dotore jantzita. Do-
tore jantzita. (JUA, 2004-08-12)/ (sino-
nimoa Elegante)

Dotóre, dotórea: izond. Dotorea./ Doto-
rea. Dotorea. (JUA, 2004-06-12)/ Andra
dotorek.Andre dotoreak. (JBA, 2004-10-

02)/ Ze dotorea dan. Ze dotorea den.
(Urruzearen gainean) (JBA, 2007-05-19)

Dotóretu: ad. Dotoretu./ Dotoretzeatio.
Dotoretzeagatik. (JBA, 2005-01-29)/
Dotoretu. Dotoretu. (JUA, 2003-10-18)

Dotríña, dotríñea: iz. Erl. Dotrina./ Do-
triñea. Dotrina. (JBA, 2000-09-16)

� Etnog. Dotrina: JBA-ren esanetan, eurek do-
trina San Joanen izaten zuten. Euren ja-
rreraren arabera koloretako zigilu batzuk
ematen zizkieten eta urtero, dotrina
amaieran zigiluen araberako sariak iza-
ten zituzten. Horrela soineko bat jaso
omen zuen JBA-k. (JBA, 2000-09-16)

Dozéna, dozénea: zenbtz. Dozena./ Do-
zena erdi bat. Dozena erdi bat. (JUA,
2000-06-17)/ Arrautzak pai, dozena bat
pai. Arrautzak bai, dozena bat bai. (JBA,
2004-02-29)/ Bi dozena baiño geiao. Bi
dozena baino gehiago. (JUA, 2004-09-18)

Drága, drágea: iz. Tre. Draga, gurdiaren
galga./ Dragea ibili bear zan... frenue.
Draga erabili behar zen... galga. (Maria-
je UB-k entzuna: JUA, 2002-09-23)/
Dragea. Draga. (JBA, 2005-12-25)

Drúa, drúgea: (ik. Druga)

Drúga, drúgea: iz. Tre. Garabia, bere adie-
ra guztietan./ Drugak... drugak bauzkik?...
druak. Garabiak... garabiak bazauzkak?...
Garabiak. (Lantegi barruan piezak mu-
gitzeko garabien gainean) (JUA, 2004-05-
12)/ (aldaera Drua) (sinonimoa Grua)

Dúda, dúdea: iz. Duda./ Dudan daola. Du-
dan dagoela. (JBA, 2005-04-02)

Dúke, dúkea: iz. Dukea.

� Etnog. Dukea: Dukea zian Madrilgoa eta gi-
zon ona gainera. Estatu osoan zituen ba-
natuak bere lur jabetzak; Andaluzia edo
Gaztelan oso sail handien jabea zen. In-

guru hauetako jabetzak ikuste aldera
udan eonaldi bat itten zian hemen. Oña-
tiko notarioa edo maiordomoa bere lau-
ne zuen. Seme bat ere bazuen; semea zo-
rrotzagoa zeukian. Hau ere lege karrera
ikasia zen. (JUA, 2001-12-01)/ Dukearen
andrea hil zenean, errentero denak Oña-
tira oiñez entierroa joan ziren, eta gero ko-
rreoan itzuli ziren. Itxuraz dukearen an-
drea Oñatin hil zen./ Dukearen ama hil ze-
nean, Oñatin meza bat atera zioten erren-
teroek baita ere./ Dukearen hemengo
jabetzak, ez ziren handiak beste alde ba-
tzuetan zituenen aldean, emen ez dauke
ezer esaten omen zuten. Toledo aldean-
eta sail izugarriak omen zituen. (JUA,
2004-06-19)

� Etnog. Jabetzak eta errenta: Olabaso aldeko
hainbat lur eta beste batzu baditu orain-
dik ere dukeak. Duke hau Sotomayor-eko
dukea da. Garai baten duke honen es-
kuetan ziren Brinkolako baserri asko
eta bertako baserritarrak errentero zituen.
(JBA, 1999-08-03)/ JUA-ren esanetan,
dukeak 14 etxe bereak zituen Brinkola eta
Telleriarten. Errentan jarritako etxe ba-
koitzetik pertsona batek lan egin behar

› DORNUE. Garie garbitzeko dornue. (AA, 2005-09-24)

› DUKEA. Elorregi etxea dukearen jabetza zen. (AA,
2006-05-21)

› DORLETA. Dorletako Amaren baselizako erretaula,
Leintz Gatzaga herrian. (AA, 2008-06-22)
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izaten zuen urtero zazpi egunez. Lan aldi
hau neguan izaten zen eta bertan, duke-
aren mendietan lan egin behar izaten zu-
ten debalde. Basolanak izaten ziren, pi-
nuak sartu, soildu, pinu hazietarako lurra
prestatu aitzurraz eta horrelakoak. JUA
bera lan hauetan ibili zen, baserria du-
kearena zen artean. Lanera etxeko bat bi-
dali ezin zezakeen etxeak, langile bat kon-
tratatu eta hura bidaltzen zuen. (JUA,
1999-12-25)/ Lanegun horietan, langile
bakoitzari bizkarkada bana pinu landare
ematen zieten, eta lana pinu guztiak sar-
tzean amaituko zela esan ere bai. Batzuk
zulo handi bat egiten zuten eta bertan sar-
tu emandako pinu denak. Gero era ego-
kian estali lurrez eta hala bukatzen zuten
euren lana. (JUA, 2000-02-19)/ Dukea-
ri baserrien errenta Santo Tomas egune-
an ordaintzen zioten Brinkolako eta Te-
lleriarteko baserritarrek. Oñatiko erren-
teroek aurreko egunean ordaintzen zuten
eta Aretxabaleta, Eskoriatza eta beste to-
kitakoek egun bat geroago. Luziano
Ugaldek, Iraulika lantegian Santo Tomas
eguna jai hartzen zuen ordainketa hau egi-
tera joateko Oñatira. Udana aldean el-
kartzen ziren Legazpiko 11 errenteroak.
Oñatira oinez joan eta hau esaten omen
zuen kaleko jendeak: Baxatoxok erren-
tia paatzea. Brinkolakoak. Gipuzkoa-
koak. Bidea oiñez jun da etorri egiten zu-
ten, geroago batzuk txirrinduan joaten ba-
ziren ere. (JUA, 2001-12-01)/ Errentaren
barnean, dukearen baso lurretan lan egi-
tea ere sartzen zen. Garai batean, hamar
egun lan egin behar izaten zuten, egune-
ko pezeta bat jasoaz. Errepublikak inda-
rra hartu zuenean eta lurjabe handiak estu
hartu zituenean, beste tratu batera iritsi zen
dukea bere errenteroekin, zazpi egun
lan egingo zutela eta pezetarik jaso
gabe./ Errentan zen etxeren bat husten ze-
nean, adibidez bizilaguna kalera joaten ze-
lako bizitzera, dukeak ez zuen nahi iza-
ten beste errentari bat sartzea. Lurrak ba-
liatzea nahiago izaten zuen, pinuak lan-
datuz-eta, beste errentari berri bat jartzea
baino. (JUA, 2001-12-01)/ Errenta or-
daintzerakoan, dukeari errentaz kanpoko
sariren bat ere ematen zitzaion, kapoi pa-
rea adibidez. Errentaren barruan bi oi-
llasko pare, bi oillo, arrautzak... ere or-
daintzen ziren. (JUA, 2001-12-01)/ Du-
kearen sailak Brinkola aldean ugariak zi-
ren: Barrendiolako zubiti, Gibolaiño...
Gaztaiñarie, Kontzial, Antxerdiaiño...
(JUA, 2001-12-01)/ Santa Lutzi hurren-

go egunean errenta ordaintzea izaten
zen, eta zera esaten omen zen errentero-
en gainean, ok dirututa etorriko ttuk, be-
orrak ta astok salduta. Errenteroei ema-
ten zitzaien bazkarian, induabea ta txa-
rradea izaten zituzten. Kafea ere ematen
zitzaien, kafe ta guzi eman daok. Hango
lanak egin, eta itzulerakoan, bide guzin
kantu ta bertsotan etortzen ziren erren-
ta ordaindu zutenak. Orduan, zera esaten
omen zuen Olazargo amandreak: Gustoa
etorriko ittuan, naiko ardo eman diela./
Ordaintzen zena ere gogoan du, gu ta
etxokanak gurdi bat gari. Elorregi eta erro-
tak beste hainbeste egiten zuten. Berga-
retxekoak berriz ez zuten garirik. (JUA,
2003-12-31)

� Etnog. Olazar saldu: Errepublikarren gora-
kadarekin, dukea bezalako lurjabe han-
dientzako gauzak estutu zirela aipatu
dugu. Horregatik, etxe danak saltzeko go-
gokin dukea izan zela. Lanak arintze al-
dera jo zuen dukeak eta poliki-poliki ba-
serriak saltzen joan zen. Horrela saldu zien
Olazarrekoei bertako bi bizitzak. (JUA,
2001-12-01)/ JUA-k azaldu digu Legazpi
aldeko errenteroen zerrenda, hauen ze-
rrenda osoa hartzeko erarik izan ez ba-
dugu ere: Bergaetxe (bi bizitzak), Elorrei
(Hiru errenta, bi bizitzenak eta hirugarrena
errotarena), bi Barrendiola, Brinkolazar,
gu, Eizear (etxea ez baiño terreno da-
nak)... Legazpi aldean 11 errentero ziren.
Oñati aldean 14 inguru zirela dio JUA-
k. (JUA, 2001-12-01)/ Oñatira oinez
joan eta han bazkaltzen zuten. Arratsal-
dez egiten zituzten errenta kontuak. Du-
kearen notario oñatiarrarentzako iru libra
txokolate eramaten zituzten. Honek erren-
teroei errenterixuak esaten omen zien. Eta
errenta ordaindu eta gero, baserritarrak
gustura ziren: berriz’e urteako nausi ja-
rri ziela. (JUA, 2001-12-01)/ Notarioa du-
ken ordezkarie zen, oñatiarra eta lege ka-
rrera ikasia, arek legen berri zeukan.
(JUA, 2001-12-01)/ Dukea Olazar base-
rria ikustera etorri zenean, eta teilatua
Etxaburutik ikustean zera esan zuen, Ti-
rar esto y hacer un caserio nuevo, de cua-
dro. Luzianok zera erantzun zion: Y,
¿Dinero, dinero?. Sekretarioak zera esan
zuen, este ya tendrá eta Luzianok atze-
ra: Yo he trabajado mucho. Egun hartan

dukea bi alabekin etorri zen, eta haueta-
ko batek ondoan senargaia ere bazuen.
Dukea Olazar baserria ikustera etorri
zenean, ondoan maiordomoa, notarioa,
abogaue zuen. Etxaburura igo arazi eta
teilatua ikusi zuen; zulo aundi bat zeukian.
(Hortik aurrera dukeak esan zuena, eta du-
kea, Luziano eta maiordomoaren artean
izan zen elkarrizketa aurreko batean jaso
genuen, 2004-06-19 datan) (JUA, 2004-
07-24)

➤ Grab. Dukea eta errenta: “Ta gu etxen
errenterok giñean. Au, etxe au’re bai eta
Barrendiola’re bai, Elorrei-eta ola gi-
ñean. Amairu o amalau-o bagiñean.
Da juten giztean eune pasatzea, piñuk
garbittu, basok garbittu, piñuk sartu, da
ala esaten tziunetan. Terreno asko euki-
tzen zian, or Udana alden-da. Da or esa-
ten tziunetan, da jente tropak’e Oiñatin
asko zeuzken etxek. Eta aik’e ibiltzen zi-
ttuan. Batzutan Udana etortzen zittuan
baiño beste batzutan Oiñati alden. Da
aintzen tzona Oiñatin zeukian, maid-
dormoa-o esaten zikona, notarioa bera.
Aek aministratzen tzian. Da arek beze-
lan, Arretxabaletan-da, Eskoriatzan-
da’re etxek ba men zeuzkian. Ta emen
baiño geiao or, ze alde ortan, Madrid
alde ortan, Riojan alden asko. Dukea
zian, dukea ta tituloik aundinekoa gizo-
na da ola. Nik eun baten, ematen tzaun
peseta bat euneko. Garai bateko zea, eu-
neko pesetea ta litro bat ardo. Ta ordun
ardoa, jo! Litroardoa! Eta mutiko zea.
Nik etxen gutxi eraten nian ardoa ta an
zea ematen (...) ta ra, ta ra ta ra! Eten
baik bezela eraten bazkaltzeko garaien.
Eta nik’e puskat eran ta moskorra arra-
pau nian, oso aundie moskorra. Nik arra-
pau nian moskorra. An etzanda eon
bear izan nian azkenen, ezin ibili ta etzan-
da eon nitzean, an pasau zitean mozko-
rra. Ta geo etxea beste batek laundu zaan,
ta moskorra pasa zanen... Udana, Uda-
na alde ortan, antxe ai giñela. Zenbat
persona giñen amabi litro ardo. Perso-
nako litroardoa. Urdun eraten tzian ar-
doa! Oaiñ ez dek ardoik eraten, urdun ga-
rai artan, ardo asko eraten tzian. Da
ni’re oittu be neoan, da jentek eran itten
tzian da ta ra ta ra ta ra! ta... Jo, ura zian
moskorra ura! Urrango eunen aitte jun

› DUKEA. Hainbat etxeen jabea zen dukea Legazpiko Ergoenan, artean argazkian den Eizear (Eizagirre).
(AA, 2008-11-15)

› DUKEA. Barrendiola baserrikoek ere errenta or-
daintzen zuten. (AA, 2008-10-12)
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tzian, nik etxen ez nian ezerrez, ezerre esan.
An esan tzaen: “Nunbaitt eraten oittu be
dao-ta! Eraten oittu be dao-ta!” Da geo
urrengo eunen jun nitzean ni ta gutxi eran
nian, nik askotan eran baik ra pasa eitten
nian. Oso gutxi eraten nian. Besta batzuk
berriz litroardoa baiño geio eraten tzien.
Bazittuan asko eraten tzuenak. Illuntza-
ko’re pixkat lanai utzitakon’re antxe jun-
tau ta eraten. Batzuk  litroardoa gutxigi
zala ta etxeti botea beten eraman’e bai ta
danak eran. Jo! Eran urdun! Nik gutxi era-
ten nian. Oittu bae naon  eraten-da... Geo
ala geiao enian moskorrik arrapau”.
Errenta ordaintzeko ze egun zen: “Erren-
tea paatzen tzian Santa Lutzi biarrenen.

Bai... Urtero epinitakoa, urteko errentea.
Taka-taka-taka, oiñez jun. Tropan ailla-
tzen men tzittuan. “Baxatoxak Leazpiko
errenteruak, baxatoxak” oiñatiarrak ala
esaten men tzien ikusten tzittuenen gizon
pilloa. Ta gero an bazkarie ematen men
tzaean errentea pautakon da ala osatzen
men tzien. “Fulano tal”,  “Presente” Ta
gero paatzea. Ta arek pautakon “fulano
tal” “presente” ta ala. Ta ari pautakon
bazkarie eman. Errentea pautakon baz-
karie ematen men tzaen. Jo bazkarin pix-
kat animau ta gustoa etortzen men tzittuan.
Oiñez jun da atzea oiñez etorri itten men
tzien”. Errenta zer izaten zen: “Errentea
ainbeste, dirue. Leenau garie eamaten men
tzien. Ainbeste, ainbeste kilo gari. Ainbeste
anea, ta garie eamaten men tzian lenao.
Ni akordatzen nauk garie nola eamaten
tzien, e! Aizkenen garie eamaten tzien, ba
etortzen tzian autubus zea bat-o etortzen
tzian. Autubusen sartuta bakoitzek zaku...
Irurogei o larogei kilo errentero bakoitzek.
Batzuk geixeo beste batzuk gutxixeo, di-
run proportzion...”. Errentako dirua igo-
tzen joan zen denboran zehar: “Baai. Gero
geiao zian. Bazian... sesentaiño-o igo zien.

Ta jo, pau ta bazkari oona ematen men za-
ean, ardoa-ta naikoa ta bazkarie, jo!, Gus-
toa! Urteko nausi in tziela errentea pau-
ta. Urtebeteko nausi in tziela, esaten
men tzien. Gustoa etortzen men zittuan, ia
kantun inda bezela. Naiko ardoa-ta eman-
da. Oik “veinticinco con” oik leenauko
kontuk izango zien. Geoz geiao, geoz
geiao. Ori... ni akordatzen nauk, geo
aizkenen beti sesenta-o. Aizkenen zian, ta
emen bestekok zera jun zittuan kalea...”
(JUA, 2002-03-16)

➤ Grab. Errenta: Garai batean oiloak ere
errentaren zati ziren: “Bai, bai, bai. Le-
nengo nausiri’re bai Oñatira, nausiña ea-
maten tzittuen... Rentea, errentea paatzeko
nausie, dukenea, zeatio beraneátzea
Oñatia etortzen tzien Madridik, eta ordun
eramaten tzien arrautzak-eta, nik ez da-
kit, bi pare oillasko ta ez dakit zenbait do-
zena arrautza, “agosto”-n, udan or ze-
ren garaien. Eta gero, gaiñeakoa or
San Miel ingurun edo udaizkenen diru-
tan edo ola, leenau garie ematen omen
tzioen, baiño gero... ura, nik ez non
ezautu gari kontuik. Dirutan pixkan bat,
eta auztun-edo ba, leenau amandrea
jungo zan, oillaskokiñ-da, Oiñatira,
arrautzak... Amak’e, ama’re, ez dakit ama
etorri baiño lenao-edo, ama jun eziñ-eo
amandrea jun-eo... Eta gustatzen men zi-
tzakon ango seiñorei ba baserritar jan-
tzita ikustea, abarkakin, artillezko kal-
tzakin-da, baserriko gauzakin-da, base-
rriko gauzak eramatea gustatzen men zi-
tzakon”. Amandrea joaten zen: “Aman-
drea jundako... Amandrek esaten tzon,
amak etzon esaten, nere aman rekuerdoik
ez dauket, amandrek esaten tzon. Gero
sartzen tziela palazion, eta klaro, esterea
pasillon, gorri-gorri-gorrie. “Ta au ezin
zikinduko et pa!” ta aldamenetik pasatzen
ziela... Amandrea juten tzan oillaskokiñ
da arrautzakiñ. Da gero”. Errentaren bes-
telakoa etxeko jaunak ordaintzen zuen:
“Errentea gero dirukin bai. Gero, gero
bai, ta gaiñea esaten tzon ematen tziela
kaiña, kaiñazko makilla bana. Ori aittu-
ta eongo zea igual, ematen tziela regalo
bezela, an jardiñen ala (...). Baiño “agos-
to”-n juten tzien amandrea, da ama’re
jungo zan gero, gero jungo zan, igual ez

denbora askon, gero erostea... Nere re-
kuerdon ori, baiño amandrek esaten
tzon ori, bai. Eta esan diana, oillaskoik
ez gendun etxen jaten, bueno, erreusen bat
izaten tzan, askotan azitzen zien oitako-
edo, plazako balio etzuenak, eta oillok bai.
Da ni Saasolanea etorri nitzenen, klaro,
aitte-ta, tio Joxe ta beste asko, lan eske
zeren, etzeukien lanik fabrikan, gerra au-
rretik oso mixerable eon tzan fabri-
kea’re. Ezin tzon-da, Patrixiok ezin tzon.
Da, jendea ba, baserritik etortzen zitzaien,
ba batzuk ekartzen zuen baserriko ogi bat,
eo oillaskok eo marmikara bat esne, edo
regalokin, semea... Luziona etortzen
tzien, Luzio nola zan ba Patrizion zea, da
ola. Eta esaten tzien Luziok, “pau izue,
pagau lanik ez tao eta pagau, balio
dona”. Klaro, ez zitzaien iruitzen, rega-
loa artu ta artan, Luzioi ez tzakon ori gus-
tatzen. Urdun, ordun... Eta Sasolanea eto-
rri nitzenen amalau urte neuzken baiño
oillasko garairako ia euko nittun amabost
urte. Eta Kruxitak esan tzian, pixkat
seiñoritea-o, esan tzian, “bakizu Txu-
rrunea nun daon?” Etxe ori, etxe ori da
Txurrunea, etxe zar ori, eta nik es nekiñ,
nik es nekiñ, arten Txorronea zeiñ tzan,
ez zitzaian tokatu’re, enekiñ, da “zer ba?”
eta “ara eaman bearko ttuzu oillaskok il-
tzeko, Justok ilko ttu”, Justo zan gizona,
oillaskok iltzen zittuna. Esan nion, esan
tzian, “oillaskok” nik esan nion “neuk ilko
ittut oillaskok”, “Zuk oillaskok ildu?”42,
“Bai, oillaskok ilko ttut, oillok iltze ttut

›› DUKEA. Bergaretxe baserria ere dukearena izan
zen. (AA, 2009-01-04)

DUKEA. Dukearen Oñatiko etxearen atala. Hemen
ordaintzen zuten errenta Brinkola eta Telleriarteko
baserritarrek. (AA, 2008-12-29)

42 Ildu forma hau, Goierriko beste herri batzutan esaten den bizitu formaren aurkakoa ote da?

› DULUN-DULUN. Txintxarri postua Legazpiko Artzain Egunean. (AA, 2003-09-07)
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ta oillaskok’e ilko ttut”. Arrittuta, arri-
ttuta” (MUA, 2003-04-11)

Dultzíña, dultzíñea: iz. Tre. Dultzaina,
musika tresna./ Dultziñea, baileako. Dul-
tzaina, dantzarako. (JUA, 2002-03-16)

Dulún-dulún: Onom. Txintxarriaren hotsa
adierazteko onomatopeia./ Dulun-du-

lun.  Dulun dulun. (JUA, 2002-10-26)

Dulzé-saar, dulzé-saarra: 1. iz. Bot.
Dultze sagarra, sagar mota./ Dulze-saa-
rra. Dultze sagarra. (JBA, 1998-08-05)/
Sagar mota hau, bigarren etortzen dana
jateko omen da; lehena aleman-sagarra da.
(JBA, 2003-03-30)/ (sinonimoa Gozo-
saar, lehen adiera) (ik. Saar)/ 2. iz. Bot.
Sagarrondo mota.

➤ Grab. Dulze saarra: “Dulze saarra? Ba sa-
gar bat. Ori’re da sagar oriskea, oriska-
berdea. Eta ori’re garaiz eltzen da. “O
sea”, lenengo aleman saarra ta gero... “O
sea”, garaiz eltzen dan sagar bat. Da gu-
ren’e zaarrak bakarrik zeren da sestrauta
ipini genduzten da badare beste pare, iru
bat beintzet. Ondio ez die ematen asi. Nik
ez dakit noiz emango duen, arbolatxok
einda dare baiño. Noiz ematen asiko dien.
Ori’re igual emengo errezille bezela, do-
zena bat urtea asten men da ematen-da.
Ori, ez takiu, ori, baiño bauzku, e! Arre-
zalen’e bazien. Da geo ona etorri nitze-
nen emen’e bai, dulze saarrak-ta. Baiño
emen etziten esaten dulze saarrik?”.
Olazarren bestela deitzen zitzaien: “Goiz
saarra, goiz saarra esaten ziten, bai! Da
aurten’e zea in dittuu. Andi artu dittugu
sagarrak. Dana biurea jarrita dauke, “o
sea” da biurea inda ta bota bearren dau-
ku sagar zaaara da oso-ta. Baiño orde-
kok jarrita dauzku” (JBA, 2002-01-26)

Dúnba, dúnbea: iz. Tre. Dunba, txintxarri
handia./ Dunbak. Dunbak. (JBA, 2007-
02-17)/ Dunbaak. Dunbak. (Behiaren
txintxarriaz) (JBA, 2008-08-23)

Dúro, dúroa: iz. Duroa, bost pezetako txan-
pona./ Bi duro. Bi duro. (JUA, 2002-03-
23)

Dúru: Topo. Duru, Brinkolatik Arantzazurako
bidean alde batera geratzen den parajea./
Duruko zelaie. Duruko zelaia. (JUA,
2003-06-07)

› DURU. Oñatiko Duru eremuko artzain txabola. (AA,
2007-09-02)

› DUNBEA. Dunba. (AA, 2008-01-01)
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e
Eakutsi: (ik. Erakutsi)

Eaman: ad. Eraman./ Alpapea eaman do.
Alpapa eraman du. (JUA, 1998-08-04)/
Eama izan. Eraman ezan. (JBA, 1999-05-
15)/ Eamanda dittue. Eramanda dituzte.
(JBA, 1999-12-30)/ Bedarra eraman. Be-
larra eraman. (JBA, 1998-10-31)/ Eraman
ttuanak. Eraman ditudanak. (JBA, 2000-
08-22)/ Eramatea. Eramatera. (JBA,
1998-10-31)/ Eaman in daizkie. Era-
man egin ditzakete. (JBA, 2007-06-09)/
Eaman in bea itzetzue. Eraman egin be-
har dituzue. (JBA, 2007-07-14)/ Nola ea-
man zeizken ainbeste oillo! Nola eraman
zitzakeen hainbeste oilo! (Azeriak oilo-
ak erasotu zituenean) (JBA, 2008-08-21)/
(aldaera Eraman)

Eamanaldi, eamanaldie: iz. Eraman al-
dia./ Eamanaldi. Eraman aldi. (JBA,
2000-08-07)

Ean: (ik. Eran, bi adierak)

Eantzi: ad. Erantzi, arropak kendu./ Eantzi.
Erantzi. (JBA, 1998-08-05)/ Eantzi oi-
ñetakok. Erantzi oinetakoak. (JBA, 2004-
02-28)/ Prakak erantzi in bear due oaiñ.
Prakak erantzi egin behar dute orain.
(JBA, 2004-03-27)/ (aldaera Erantzi)

Ear, earra: (ik. Eder, hiru adierak)

Eaztun, eaztune: iz. Tre. Eraztuna. Lau al-
deko eraztun itxurako tresna metalikoa.
Sega eta kirtena lotzeko balio du./ Eaz-
tunek. Eraztunak. (JBA, 1998-07-10)/ (al-
daera Eraztun)

Ebági, ebágie: iz. Ebakia./ Ebagie. Eba-
kia. (JUA, 1998-03-29)/ Ebagik burun.
Ebakiak buruan. (JBA, 2003-12-31)

Ebai: ad. Ebaki, moztu./ Ebai. Ebaki. (JBA,
1998-06-27)/ Bedarra ebaitzen. Belarra
ebakitzen. (JBA, 1999-06-05)/ Ebai-
ebai eiñ. Ebaki-ebaki egin. (Gauza bat
oso pusketa txikietan ebakitzea adieraziz)
(JBA, 2003-10-11)/ Fiñ-fiñ ebaita. Fin-
fin ebakita. (JBA, 2005-01-15)

EDURRE EBAI: ad. Elurra ebaki, elurrean bi-
dea egitea./ Zuek ebaita edurre. Zuek eba-
kita elurra. (Elurretan oinez irekitako bi-
deari buruz) (JBA, 2003-02-22)

LURRE EBAI: ad. Aditz honekin adierazten da
lurra zulatzea bidea egiteko, ur hodiak sar-

tzeko, trenbidea egiteko... JUA-ren esane-
tan, trenbidea egin zenean, batzuk ebaitzen
ibiliko ziren eta hurrengo txanda trenbide-
ko karrilak jartzen. (JUA, 2002-06-15)

� Etnog. Eskuak ebaki: Aditz honen bitartez
adierazi liteke, oso tentsio handian di-
ren sokak eskuetan eragiten dituzten
zauriak./ Honelako lanak, eskuz belar
fardoak eramatea edo sokazko aulki
ipurdiak egitea izan liteke./ Azken honi
dagokionez, neuk ezagutu dut JBA aul-
kien gaineko sokak eskuz ezartzen.
(JBA, 1999-08-10)

Ebaien: adb. Ebakian./ Ia ia ebaien. Ia ia eba-
kian. (Aliketaz alanbrea ebaki adieraziz)
(JBA, 2001-04-14)

Ebáli: ad. Erabili./ Erabili. Erabili. (Aditz hau
ere badarabil JBA-k, ebali eta ibili bezala;
horrela erabili aditzaren erabilera, gaur
egun hartutako eragina bezala hartzen du)
(JBA, 1998-06-13)/ Ebali. Erabili. (JBA,

1998-06-13)/ Lengon Joxemarik ebali
zon. Lehengoan Joxemarik erabili zuen.
(JBA, 1998-07-08)/ Oiñ’e ebali iñat.
Orain ere erabili dinat. (JBA, 2002-02-23)/
Ebaltzeko. Erabiltzeko. (JBA, 1998-08-
06)/ Ibili. Erabili. (JBA, 1998-06-13)/ Di-
ruik ez due ebaltzen. Dirurik ez dute era-
biltzen. (JBA, 2006-05-29)/ Dailtzezue.
Darabiltzazue. (JBA, 2009-01-31)/ (al-
daerak Erabili; Ibili)

Ében: (ik. Emen)

Ebíli: (ik. Ibili)

Ebílla, ebíllea: iz. Tre. Uztai txikia, asto-
en uhalak lotzeko./ Ebilla. Uztaia. (JBA,
2002-01-20)

Edáde, edádea: iz. Adina./ Edade aundie.
Adin handia. (JUA, 2002-05-13)

Edádetu, edádetue: izond. Adinduna./ Gi-
zon edadetu bat zeonan. Gizon adidun bat
zegonan. (JBA, 2008-08-31)

› EBAI. Zikirioa igitaiaz ebakitzen. (AA, 2008-07-26)
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Edár, edárra: (ik. Eder, hiru adierak)

Edér, edérra: 1. iz./izond. Ederra./ Ederra.
Ederra. (JBA, 1999-04-24)/ Ederra. Ede-
rra. (JUA, 1999-05-15)/ Earra. Ederra.
(JUA, 1998-10-31)/ Dare botiñ batzuk
ederragok! Daude botin batzuk ederra-
goak! (JBA, 1998-10-31)/ Ze ederrak! Ze
ederrak! (JBA, 2004-05-22)/ Artu ederran
bat o bi. Hartu ederren bat edo bi. (JBA,
2008-06-28)/ Neska oso edarra. Neska
oso ederra. (JBA, 2002-04-12)/ (aldaerak
Ear; Edar)/ 2. izond. Ederra, gizena./ Ede-
rrak eoteatio. Ederrak egoteagatik. (Gi-
zenak egoteagatik) (JBA, 1999-01-01)/
(aldaerak Ear; Edar)/ 3. izond. Ederra,
handia./ Lan ederra izan bear zon! Lan
ederra izan behar zuen! (Lan osoa baka-
rrik egiteko asmoa zuen pertsona baten
gainean) (JBA, 2000-10-21)/ (aldaerak
Ear; Edar)

EARRAK AITTU: ad. Ederrak aditu, handiak
aditu, errieta entzun./ Earrak aittu. Ede-
rrak aditu. (Errieta entzun) (JUA, 1999-
11-28)

Edérgarri, edérgarrie: iz. Edergarria./
Edergarri. Edergarri. (Arropari jarritako
edergarriez) (JBA, 2003-04-26)

Edérki: adb. Ederki./ Ze ederki. Ze ederki. (Jo-
xepa BA, 1998-08-11)/ Oso ederki. Oso
ederki. (JBA, 1999-04-17)/ Ederkigo ja-
rrita. Ederkiago jarrita. (JBA, 2004-09-18)

Edúr, edúrre: iz. Meteorol. Elurra./ Edu-
rre’re ingo do-ta. Elurra ere egingo du-
eta. (JBA, 1998-09-17)/ Edurre ingo ik
Aizkorrin. Elurra egingo dik Aizkorrin.
(JUA, 1998-11-14)/ Edur berrie. Elur be-
rria. (Elur egin berriaz) (JBA , 1998-04-
17)/ Edur egualdie. Elur eguraldia. (Elu-
rra egiteko beharrezkoa den giroaz)
(JUA, 1998-11-14)/ Edur zaparrarea.
Elur zaparrada. (JBA, 1999-02-10)/ Edu-
rre gor ai da. Elurra gogor ari da. (JUA,
1999-01-09)/ Edurre kendu bear dezue-
la baserria jungo bazeate. Elurra kendu

behar duzuela baserrira joango bazarete.
(JUA, 2004-02-29)/ Edur txikigok. Elur
txikiagoak. (Bi lekutan egindako elur mai-
laren aldea adieraziz) (JUA, 2004-04-17)/
Aurtengo elurteetako elurra bat-batean
joan da, eta hala adierazten du, ies in due.
Izan ere, euzkik indarra bauke nunbaitt.
(JBA, 2005-03-17)

� Etnog. Esaera: Elurrarekin lotutako esaera bat
badaki JBA-k:

Edur melur
Ez nauk ire bildur
Badiñat etxen
Jateko eta egur

(Bere Agerrezabal baserriko amonak
esaten zuen, baina geroztik jende gehia-
gori ere entzun dio) (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JBA, 2005-02-26)

� Etnog. Muga: Elurra egiten duenean, Mo-
txorroko aldapa halako muga bat da. Han-
dik behera, Legazpi aldera, elur gutxia-
go izaten da, eta handik gora, Brinkola eta
Telleriarte aldera, gehiago. (JBA, 2003-
02-01)

� Etnog. Elurra eta izadia: Lehen esaten zenez,
elurtea ona zala bitxok akatzeko. (JBA,
2004-03-01)/ Urte batean, maiatzean
elurra egin zuen, eta sagarrak galdu egin
ziren. (MUA, 2005-02-04)/ Elurte hartan,
garik burun da danak ausi egin ziren.
(JBA, 2005-02-04)/ Edurre jun ezinda
daunen, berri eske eoten diela esan ohi
zen. Hau da, elurte bateko elurra urtu ezin
denean, beste elurte bat izaten dela atze-
tik. Ori leenaoko esaerea da. (JBA,
2005-02-19)/ Urriko ilberrin beti itten
men do. Urriko ilberrian beti egiten
omen du. (JBA, 2008-10-31)/ Hilberri ho-
netan elurra beti egiten du, nahiz eta ba-
tzuetan  Zegama aldako Aizkorri gaine-
tan bakarrik nabaritu. (Joxemari UB,
2008-10-31)

Edúr-bola txurí, edúr-bola txuríe:
iz. Bot. Elur bola zuria, sastraka mota. Lore
zuriak ematen ditu./ Edur-bola txurie. Elur
bola zuria. (JBA)

➤ Grab. Edur-bola txurie: “Oso politte iza-
ten da, or badaukeu guk-eta. “O sea”
ematen do edur pelota bat bezela. Lora-
txoa-eta, garaiz etortzen dan loratxo
bat. Oso politte izaten da. Edur bola esa-
ten tzako orri, edur bolak esaten tzako lo-
rei. Izaten da “arbusto” baten moukoa,
itten da arbolea itten da. Enda ba asko
izaten do, dana beteta eukitzen do. Aur-
ten’e pilla bat kendu diot. Egur pilla bat
kenduta dauke. Zeatioa ai zan itten ike-
ragarrie ta geo sagarrai’re traba itten
tzion da. Egur pilla batzuk kendu nion,
naikoa badauke” (JBA, 2002-01-26)

Edúr-busti, edúr-bustie: iz. Meteorol.
Elur bustia, euria eta elurraren arteko na-
hasketa./ Edur-bustie. Elur bustia. (JBA,
2005-03-05)/ (sinonimoa Edur-naasi)

Edúr-jausi, edúr-jausie: iz. Elur jau-
sia./ Edur jausik. Elur jausiak. (JUA,
2004-05-29)/ Batez ere, malda handietan
den elurra biguntzen denean gertatzen da./
Edur jausi. Elur jausi. (JBA, 2005-03-06)/
(sinonimoak Edur-mailla; Itzebai, bi-
garren adiera)

Edúr-mailla, edúr-mailla: iz. Elur
jausia./ Edur maillaak. Elur jausiak.
(JUA, 2004-05-29)/ (sinonimoak Edur-
jausi; Itzebai, bigarren adiera)

Edúr-naasi, edúr-naasie: iz. Meteorol.
Elur nahasia, euria eta elurraren arteko na-
hasketa./ Edur-naasie. Elur nahasia. (Ura
eta elurra bateratzen dituena) (JBA,
2003-02-01)/ (sinonimoa Edur-busti)

Edúr-pelota, edúr-pelotea: iz. Elur pi-
lota, bota ohi den elur pilota./ Edur pe-
lotak. Elur pilotak. (JBA, 1999-12-18)

› EDURRE. Elurtea. (AA, 2004-02-29)

› EDUR-BOLA TXURIE. Landare honen loreak. (AA,
2005-04-30)
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� Etnog. Jolasean: Garai batean, borrokak ere
egiten zituzten, edur-pelotaka, talde ez-
berdinen artean. Eskolan Brinkolakoek te-
lleriartearren aurka egiten zuten. Kalean
berriz, Brinkolako eta Telleriarteko gaz-
teek bat egiten zuten, kalekoei aurka egi-
teko. Azken hauetan, batzuetan brinko-
lar eta telleiartearrek, aiei iraazi ere egi-
ten zieten. Elurra noiz egingo zain ego-
ten ziren, elur pilotekin jolasean ibiltze-
ko. (JUA, 2003-01-11)

Edúr-ud, edúr-ude: iz. Elur ura./ Edur
ude. Elur ura. (San Jose-tatik aurrerako-
ak sendaketarako balioak ditu) (JBA,
1998-05-09)

Edúrte, edúrtea: iz. Meteorol. Elurtea./
Edúrten. Elurtean. (Aurtengo elurteak bo-
tatako adar batzuen gainean) (JBA, 2004-
05-15)/ Edurtea pasa due. Elurtea pasa dute.
(Behorrek mendian) (JBA, 2005-02-19)

� Etnog. 1956ko elurtea: 1956 urteko elurtea
oraindik ere gogoan dute. Urte hartan
otsail osoan eutsi zuen elurrak. Hasiera
batean elur handiak bota zituen eta gero
izotza sortzen zen elurraren gainean.
Gauero izotza izaten zenez, izotza eta bere
azpian elurra izaten ziren. Garai hartan
Benito eta Anjel Beain, Agirrezabalgoak,
lanera oinez joaten ziren, saskia hartuta;
bestela autobusez joaten ziren. Ganbarako
patatak eta sagarrak izoztu egiten ziren.
Bodega delakoan zeuden patatak berriz
ez ziren izoztu. Patata gutxi egiten omen
zen garai hartan. Orduan, arrautzak ere
izoztu egin ziren. (JBA, 2003-02-01)

Egádera, egáderea: (ik. Eradega)

Egál, egála: iz. Zool. Hegala./ Egalak. He-
galak. (Arrain hegalen gainean; atunaren
hegalak) (JBA, 2004-09-11)

Egáran: ad./adb. Zool. Hegan./ Egaran. He-
gan (Amona mantangorriaren gainean)

(ik. Amona pitxigonagorri) (JBA, 2000-
02-26)/ Egaran. Hegan. (Oilaskoaren
hegalaldiaren gainean) (JBA, 2000-08-09)

Egárau: ad. Zool. Hegaratu, hegan hasi./ Ega-
rau...  egaratzeko. Hegaratu... hegara-
tzeko. (Txorikumeen gainean) (JBA,
2007-06-17)

Egárri, egárrie: iz. Egarria./ Egarrie.
Egarria. (JUA, 2004-08-14)/ Gosek eta
egarrik. Goseak eta egarriak. (JBA,
2005-05-14)

Egásti, egástie: (ik. Egazti)

Egázti, egáztie: iz. Zool. Hegaztia./ Egaztik.
Hegaztiak. (JUA, 1999-02-10)/ Egazti
ederrak. Hegazti ederrak. (JUA, 2001-01-
27)/ Egazti aundi bat. Hegazti handi bat.
(Lertxun delakoaren gainean) (JUA, 2001-
04-28)/ Egaztitako. Hegaztietarako. (JUA,
2004-07-17)/ Egasti bat. Egazti bat. (JBA,
2004-02-01)/ (aldaera Egasti)

➤ Grab. Etxeko beste egaztik (1): Oiloaz bes-
teko hegaztiak baserrian ez dira arruntak
izan: “Ez. Ataik ez, emen eukitzen gen-
duzten atak-eta... Oso polittek izaten
tzien or zean baiño azkenen kendu in bear
izan gendun, erreka juten asi zien-da, or-
dun ba aik arrapatzen illuntzero ba ze txa-
rra izaten tzan. Lenengoti erak etorri itten
tzien, baiño gero etorritze etziela, da”.
Usoak ere izan ziren: “Usok bai, guk’e bai
usok, bai. Bai, euki genduzten guk’e
usok... Baiño oso zikiñe zien, zikiñagok
zien, zikiñek oso”. Zenbat ziren: “Euki
genduzten guk dozena erdin bat-eo euki
genduzten guk. Oso polittek izaten tzien
baiño, aspertu beintzet azkenen ein giñen.
Ura baiño oillo bat obe dala eukitzea-
ta...”. Zertarako usoak: “Ba jan eitten tzien
aik’e, usokumak. Il da jan eitten tzien
aik’e... Arrautzatako ez. Aik paiño’e, oi-
llo, oillo bat eta koneju bat’e bai, euki ez-
keo azpik etatzeko eroso eta konejue’re,

ez takit zuek jaten zuen, gustatzen tza-
tzue?... Gue etxen gustatzen tzate, ola gaz-
tea-ta... Eukiko bagenduzke, baiño ba!,
lana daukie-ta, erosotasun pixkat bear do
azpik etatzeko ta zea itteko’re-ta”. Uso-
ak batetik bestera ibiltzen ziren egunez,
gauean itzultzeko: “Bai, bai. Etxea mo-
mentuko etortzen tzien aik... Ola pixkat
irtetzen tzuen ola bakarrik, ta gero etxea
berriz’e, barrua. Berriz’e irten, da ortxe
atariñ ibili egurretan-da, oso polittek iza-
ten tzien izan”. Zer jaten zuten: “Artaa,
arto-txikitue-o, arto txikitue-o, guk arto-
txikitue emango gendiun. Garai artan
konpuestoik-eta etzan izaten-da, arto
txikitue”. Hegaztien artean pintadak ere
izan dituzte inoiz: “Euki gendutzen pin-
ta batzuk pai, pinta, pinta esaten tzatenak.
Orik’e euki genduzten baiño, orik pai, orik
“bastante” zeak zien, “bastante” “re-
voltosa” zien oik. Oik’e polittek zien bai-
ño, zaittu in bea itzezu-ta, nundi noa dien-
da, geo alde itten baizue, billatzen-da.
Euki genduzten oitakok’e. Geo oillo txi-
kik’e bai, oillo txikik’e, baiño aik erak nai
zuen lekun lo in nai-ta, ola izaten tzien-
da... Arrezalen’e bai euki zittuen ondio
denpora asko ez dala’e bai baiño (...).
“Eske” orik oixe pasatzen da, erok nai
duen lekun salto iñ an goiko zera ta an-
txe lo itten igual-da... Ola... Ori baiño oi-
llo bat obe dala pensau, aik sikiera
arrautzea-ta” (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. Etxeko beste egaztik (2): “Ba ola, guk
kartzen genduzten atak, eukitzen gen-
duzten, baiño oik ude bear izaten due pix-
kat zea iñ ezkeo, ta gaiztotu itten die, beiñ
asi ezkeo, alde itten due. Bai, da Arrezalen
oiñ’e eukiko due bat, aata bat. Emen Kris-
tinak, kotxen zetorrela, or Ixidoron etxe
alden-o, automoillen argikiñ, gauen,
ikusi aata zea ori, ta kao, arrapau in bear
men tzon, da geldittu in men tzan da jun,
artzea jun da geldi-geldi eon men tzan-
da, etxea eaman tzon, eta oillaskokiñ-o
epini ta sekulako ondie inda men dau, esa-
ten due, esaten... Aurreko baten aitzen
nion. Baiño bestela ba, ola pintak eta ipi-
ni izan tzien, baiño ez due “pintatzen”
amen. Aik’e tokik bea ittue, o ondo itxi-
ta-o, nik ez takit pa zer. Oillo txikik’e bai,
ibili izan giñen, baiño. Lana-o izaten due,
alde itten duelako ta zea itten, geo ain bi-
lla-ta, ta ba, ola” (JBA, 2004-02-01)

➤ Grab. Egaztik: Belearen gainean: “Oin bate
ez da ikusten, ba pakarrik’e. Ez tait nun
dien, len eon tzien gooti baiño, len arto
jaten-da, intxaurre jaten-da. Garai baten,

› EGAZTIE. Indioilar edo paboak ez dira gurean oso
arruntak izan. (AA, 2008-06-21)

› EGAZTIE. Etxeko hegaztien arten ahateak ere badira. Igeraldeko aldaparoan. (AA, 2006-03-11)
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baiño pillak ta oiñ ez, ez ta ikusten gai-
ñea, batez, ez tait nundi, noabait junda
izango die-o. Egazti, olako, buelotsu
bat, bea, txikie izan bear do bea, ala ema-
ten do beintzet, bueloa bai zea, egok-eta
zabaltze ittunen-da, baiño bestela txikie
dala esaten due. Belea beltza, izatez. Ez
takit, len etzan izaten ola etxe, etxe aldetan
da belaik, baiño oiñ asko “aumentauta”
dare oik’e, asko “aumentauta”. Baiño oiñ
alde inda die noabaitt’e, ez tait nun
dien. Etorriko die berriz’e, bai”. Miken
gainean: “Mikák’e bazien, nik oaiñ ez dait
zee, ori zer dan, nola don, izena do orrek,
bestela... Mikéa esan deu, ezta, mika apie
billau zon, bai, aántza ze baten. Eta, eka-
rri zittun, umek ekarri zittun etxea, bai,
jateko. Lenao jan eitten tzien, zozonak-
eta, oixe, txori api billa, nola saitzen gi-
ñen lenao! Oiñ ez diu kasoik eitten bai-
ño... Zozo apik-eta, geo umek zea itten
tzienen, ia egaratzeko puntun zeenen,
etxea ekarri”. Etxean ez ziren hazten:
“Eez, il da jan. Beiñ ies, ies eitteko zean
zerenen, artu aapiti ta etxea ekarri ta il
da jan”. Horrela hegazti gehiagorekin ere
egiten zen: “Ba zozoa, eta biriarroa’re
bai. Orik beintzet, bestek txikik izaten tzien
da besteik ez, baiño orik pai, zozoa ta bi-
riarroa-ta. Eskiñásoa, ta olakok’e bai,
baiño orik gutxi izaten tzien, okille’re bai.
Okille izaten da, pagon o arbolan zuloa
eitten-da, ein da barrun, eukitzen dona,
zeak, apie itten dona”. Hauek ezin ha-
rrapatu eskua sartuta: “Etzeon eskue sar-
tzeik. Etzon... Aizkorekiñ ebai-ebai eiñ,
zulo ondigoa in da ala. Etzeon sartzeik
bere, bea kaitzeko moukoa eitten tzon-da.
Lenao, lenaoko pago zeetan, bueno,
asko izaten tzan. Oiñ, ez tait nik nola arre-
galtzen dien, o ez daen emen, o zer
daen-o. Okille zan ori”. Beti habia ez zu-
ten toki berean egiten: “Aldatzen’e juten
tzien, aldatzen juten tzien. Baiño beti ola,
pago zulo, pago, erak eindako zuloa pá-
goi. Geo, jenealen, barrun ustel antza
igual págo orrek, ezta, gaiñeko azala fuer-
tea, baiño barrun ustel antza igual. Da
ba antxe, autx ze artan, apie inda”.
Hontzak ere izaten ziren: “Bai, ontzak’e
bai, izaten tzien, garai baten’e. Oiñ be-
zela-o, oiñ’e eongo die. Ez deu ze ondik,
ots ondik aitzen baiño...”. Lehen aditzen
ziren: “Bai. Bueno, oiñ’e bai, oiñ’e irten
ezkeo gauen’e, garai... Oiñ ez da izango
garaie baiño, garai zeetan irtenda kan-
poa, ba ontza oiuka, oiñ’e bai”. Baita iku-
si ere: “Bai, bai, ikusi’re bai igual, iku-
si’re bai. Ori “bastante” ondie izaten da,
egazti ori. Ikusi’re bai, bai. Beiñ baiño
geiaotan ikusita nao ni, ontza” (JBA,
2004-02-01)

Egí, egíe: iz. Egia./ Gezurre o egie. Gezu-
rra edo egia. (JUA, 2004-05-12)

EGIK IRTEN: ad. Egiak irten, egia suertatu.
/ Egik irten. Egiak irten. (Eguraldia as-
matzearen gainean) (JUA, 2002-02-23)

Egí, egíe: 1. iz. Hegia, gainaldea./ Lekuren
bateko egie edo egiin, egiiñ aipatzen de-
nean, goi una edo tontor aldea esan nahi
da. (JBA, 1998-04-05)/ Egi-egiñ. Hegi-
hegian. (JUA, 2002-12-24)/ 2. Topo.
Egia, Brinkolako parajea, Armuño men-
diaren hegalean kokatua./ Egiko bideti.
Egiko bidetik. (Aurretik aipatu dugun pa-
raje horretako bidearen gainean) (JBA,

2000-08-27)/ Egie deitzen dena, Aierdi-
ko bidean autoentzako buelta-lekua da-
goen inguru horretan dago. (JBA, 2003-
10-11)/ Egíti aurrea. Egitik aurrera.
(JBA, 2005-02-20)

Egó, egóa: iz. Zool. Hegoa, hegazti hegoa./
Egok. Hegoak. (JBA, 1999-02-09)

Egódun, egódune: adj. Hegoduna./ Ego-
dun. Hegodun. (Mandauliaren gainean)
(JBA, 1999-08-19)/ Egodunek. Hego-
dunak. (Hegoak dituzten txindurrien gai-
nean esana) (JBA, 2000-08-05)

Egoi, egoia: iz. Meteorol. Hegoa, hego hai-
zea./ Egoia. Hegoa. (JBA, 1998-10-31)/
Egoi aizek. Hego haizeak. (JBA, 1999-
08-08)/ Egoi aizek. Hego haizeak. (JUA,
1999-11-27)/ Egoi puntue. Hego puntua.
(Hego haizearen ukitu modukoa) (JBA,
1998-12-12)/ (�)

� Etnog. Esaera: JBA-k badaki hego haizea-
ren gaineko esaera bat:

Maiatzeko ego aizea, 
urte guztiko gosea

(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-06-27)

� Etnog. Hegoia eta belarra: Bere ibilbidea Or-
makio aldetik Eguzkitza Goikoa baserri
alderakoa da. Hegoa indar txikiz badabil
haize egokia izan liteke belarretarako. Bai-
na indar handiz badabil gerta liteke be-
lar guztia eramatea ere. Honen gainean
JUA-k dio, behin batean Antxerdin eba-
kitako belarra hegoak eraman zuela. Ho-
nela hurrengo goizean belarretara joan-
dakoan ez zitzaien belarrik ageri toki har-
tan; berdeenak ere ingurura zabalduak
zeuden. Beste hainbeste gertatu zitzaien
Eguzkitza baserrikoei, euren belarra Ba-
rrendiola erreka bazterreraino garraiatua
izatean. (JUA)

Egualdi, egualdie: iz. Meteorol. Eguraldia./
Egualdie. Eguraldia. (JBA, 1998-06-20)/
Eguraldiaz mintzatzean honelako esapideak

erabili ohi dira: Edurre ai da, eurie ai da,
izotza ai da, edurre ingo do./ Egualdi txa-
rrak izan zieneti. Eguraldi txarrak izan zi-
renetik. (JBA, 1998-10-31)/ Ude eta aizea.
Ura eta haizea. (Eguraldi txarreko egun hai-
zetsu bat adierazteko) (JBA, 2002-11-
09)/ Ze egualdi beroa! Ze eguraldi beroa!
(JBA, 2003-06-07)/ Igualdie. Eguraldia.
(JUA)/ Egualdi gizonak. Eguraldi gizonak.
(Telebistakoak) (JBA, 2004-05-12)/ Egual-
di ona bali maator. Eguraldi ona baldin ba-
dator. (JBA, 2004-05-15)/ <<Egualdik
nai dona itte ik>> (Hau esan ohi zuen Lu-
zianok, eguraldia asmatzea oso zaila dela
adierazteko) (JUA, 2004-08-10)/ Egual-
diña. Eguraldiarena. (JBA, 2004-08-13)/
(aldaera Igualdi)

EGUALDIE JASO: ad. Eguraldia jaso, egu-
raldia hobetu, lainoak joatean./ Jaso-
tzea emate o. Jasotzera ematen du. (Egu-
raldiaren gainean) (JBA, 2004-06-12)

IGUALDI TXAKURRE: iz. Meteorol. Eguraldi
txakurra, eguraldi oso txarra./ Igualdi txa-
kurre. Eguraldi txakurra. (JUA, 2002-06-
08)/ Egualdie perroa daok. Eguraldi
txakurra zagok. (JUA, 2002-11-09)

� Etnog. Ukuiluan: JUA-ren esanetan, muti-
koa zeneko garaian, eguraldiak gorabe-
hera handiagoak izaten zituen: lehorte
handiagoak, elurte handiagoak, izozte
handiagoak. Ukuilua hoztu ez zedin, zi-
rriztuetan garoa eta antzerakoak jartzen
zituzten. Gogoan du behin ukuiluko ate
ondoan urez beteta ontzi bat utzi zutela
eta hurrengo goizean izoztuta zegoela. (ik.
Gorri) (ik. Kandela) (JUA, 2000-02-16)

➤ Grab. Igualdi txakurre: “Igualdi txakurre,
lenaukok ala esaten tzien alako igualdi-
ri. “Igualdi txakurre daok”. Ez al dek se-
kula aittu? Oi gure aitte-ta, aittejaune ta
olako zeak, “igualdi txakurre” ta bestek’e
bai, “igualdi txakurre”” (JUA, 2002-06-
08)

› EGOIA. Brinkola aldera hegoa Ormakio aldetik sartzen da. (AA, 2003-12-25)
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EIZ

Eguardi, eguardie: iz. Eguerdia./ Eguar-
diko. Eguerdiko. (JBA, 1999-06-05)/
Egurdi. Eguerdi. (JUA, 2002-02-23)/
Egurdi arte. Eguerdi arte. (JUA, 2004-08-
11)/ (aldaera Egurdi)

Egúnero: (ik. Eunero)

Egúr, egúrre: iz. Bot. Egurra./ Egurre. Egu-
rra. (JUA, 1999-08-19)/ Egur batzuk jo.
Egur batzuk jo. (JBA, 2002-07-26)

EGURRE EMAN: ad. Egurra eman, egurra su-
tara bota./ Eman egurrek. Eman egurrak.
(JUA, 1999-11-27)/ Orri egurre emango
diozu? Horri egurra emango diozu?
(Suari egurra botaz) (JBA, 2007-11-17)

� Etnog. Egurra noiz ebaki: JUA-ren aitaren esa-
netan, aroztegirako egurrik onena, zuhaitza
hostoz dagoela botatakoa izaten da./ Idia-
zabalgo arotzaren esanetan, abuztuan bota
behar da zuhaitza. (JUA, 1999-08-19)/
Aitzek negu ilberea du garai egokiena bo-
tatzeko. (JUA, 1999-11-27)/ JBA-k moz-
tutako egurra bitan banatzen du: materia-
letakok eta papelerakok. Egur lodiak al-
tzariak eta tresnak egiteko materialetarako
dira eta besteak, meheak, papera egiteko.
(JBA, 2002-03-21)

Egúrdi, egúrdie: (ik. Eguardi)

Egúrretea43: iz. Lan jardun handia, lanerako
gogo handia azaltzea./ Egurretea. (JBA)/
Beti forma mugatuan. (JBA, 2006-12-16)

Egúrzulo, egúrzuloa: iz. Egurzuloa, eko-
nomikan egurrak erretzeko lekua./ Egur-
zuloa. Egurzuloa. (JBA, 1998-03-20)

Egútera, egúterea: iz./izond. Meteorol. Egu-
tera./ Eguterea, euzkik ondo jotzen don le-
kue. Egutera, eguzkiak ondo jotzen duen
tokia. (JUA, 2001-11-17)/ Euterea. Egu-
tera.  (JBA, 2002-01-20)/ Agirrezabal ba-
serriaren ingurua eutera dana da. (JBA,

2004-05-15)/ (aldaera Eutera) (sinonimoa
Euzki-begi)

➤ Grab. Egutera: “Egutera... Euzkik goizen
jotzen don zea, toki bat, eguterea orri esa-
ten tzako. Goizen lenengo jotzen don toki
bat. “Por ejenplo” emen Euzkitza aldea
izango litzeke euterea” (JBA, 2002-01-20)

Eibártar, eibártarra: iz./adj. Eibartarra,
Eibar herrikoa./ Eibartar. Eibartar. (JBA,
2003-08-16)

Ein: (ik. In, bost adierak)

Einkizun, einkizune: iz. Eginkizuna./ Ba
al daukezue gaur einkizunik? Ba al dau-
kazue gaur eginkizunik? (JBA, 2004-02-
21)/ Ze einkizun daillek ik emen? Ze egin-
kizun dabilkik hik hemen? (JBA, 2004-
05-15)

Eitza: Topo. Eitzaga, Zumarragako auzoa./
Eitza ezkonduta. Eitzagara ezkonduta.
(JBA, 2003-08-16)

Eitzi: ad. Iritzi./ Beak ze eizten dion. Berak
zer irizten dion. (JBA, 1999-10-07)/
Amar pesta asko iitzita. Hamar pezeta
asko iritzita. (JUA, 2000-10-14)/ Dife-
rentzie, ibiltzeko-ta, irizten diozu? Dife-
rentzia, ibiltzeko-eta, irizten diozu? (JBA,
2000-07-22)/ (aldaerak Iitzi; Iritzi)

Eiz, eize: iz. Ehiza./ Nun diau ba eize? Txo-
riik ez? Non diagu bai ehiza? Txoririk ez?
(JUA-k nire anaiari) (JUA, 1998-11-
07)/ Eizen. Ehizean. (JUA, 2000-01-
15)/ Eizen itten do ba or. Ehizean egiten
du ba hor. (Katuaren gainean) (JBA, 2004-
01-23)/ Eis-txakurrek. Ehiza txakurrak.
(JBA, 2004-08-09)

� Etnog. Afizioa: JUA-k ehizarako afizio
pixka bat izan behar dela gomendatzen du.
Berak ere bazuen ehizarako afizioa gaz-
tetan, baina ezin izaten zuen joan, garai

beretsuan gaztainak biltzea suertatzen zi-
tzaion-eta. (JUA, 2002-10-19)

➤ Grab. Eizen (1): “Nik enian afizio aundik euki.
Eskopetea euki nian baiño astik ez gaiñea-
ta... Bai, bai... Geo, uso garaien ni, ixilka,
pixkan bat irten-eo. Baiño uso garaien ibil-
ten ittuan mikeletek, bijilatzen. Emendik uso
garaien kanpoa, Otzaurtea-ta, Otzaurteti
Sánto-Espiritua-ta, uso pasetan. Emendik
Saloita-ero, egoia jotzen bazon-da. Egoia,
egoia zeonen usok ona itten tzien, aizek jota.
Bestela usoik ona normalen etzan etatzen”
(JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Eizen (2): “Ba usok eta ola’re bai, eta
gure tio zanak, tio batek, ze aundie zon. Da
eizeako afizio aundie zon. Da arek beiñ az-
konarra-eo zea in tzon, arrapau zola
akordatzen naiz ni. Gaiñea, geian zepon o
lazon ibiltzen tzan ura, olako gauzatan.
Gauza orikin. Askotan, ba ua’re lanea ju-
ten zan, goizen seiretako releboa-o, da ipin-
tzen tzittun lazok, ola pasaizotan. Pasai-
zotan epintzen zittun lazok-eta goizen... Nei

› EGURRE. Egurra prinkatzen porraren bidez. (AA,
2007-01-13)

43 Hitz honen forma mugagabea ezin izan dugu jaso.

› EGURZULOA. Ekonomikaren egurzuloa. (AA, 2008-
03-15)

› EIZEAR. Telleriarteko Eizagirre baserria. (AA, 2008-11-15)
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EIZEAR

eakusten tzian nun tzeren, da goizen, oillok
irten baiño len, kendu in bear izate non lazo
ori, bestela amandrei oilloa arrapatzen
tzion. Nei erakusten tzian nun zeren lazo
orik. Da nik kendu itte nittun berriz. Zea-
tio bea lanea juten tzan goizen seiretako,
ta kao, ordun ezin ba kendu. Ta beiñ bai-
ño geiaotan kendu nion nik ari”. Gero
amandrearen oiloak erori bertan: “Oillo
kontue amandrek ebaltzen tzon. Da kao,
beiñ eune zabaldu ezkeo-o, ta jana ema-
ten juten tziten, juten tzan, illorrea. Goizen,
artalea ematea-o, ta orduako beintzet
kendu in bear, zeatio len danen ibiltzen tzien
ba oillok. Zélai, soro, danen ibiltzen tzien.
Da arrautzak’e, igual kanpon eitten tzi-
ttuen-da, txitak eta’re igual, bertan. Gure
amandrei gertau izan tzikon, txitakiñ oilla
lokea azaldu. Ta “nun, nun”, da sasarte
maten. Ba faltea bai, faltea, “nun te a ura?”
ta “nun te a ura?”, ta... Baiño ez die etor-
tzen orik, gutxi tortzen die, jatea ta ola. Ean
tranpak eukitze ittue oik’e, billau ez taillen
arrautzak eta ola. Ori gertau izan tzikon
gure amandrei’re. Txita tropekiñ azaldu oi-
lla lokea”. Oilo kopurua: “Ba ogeiko mat
o ola, bai. Nai izaten tzittun arrautza sal-
tzeko’re, da geo ba, karo, Zumarra-ta ju-
ten tzan. Eta aik saldu eta geo bear zana
ekartzen zon, o jaboia o txokolatxe pixka
bat, azukarra, kafea...” (JBA, 2005-01-15)

Eizéar: Eizagirre, Telleriarteko baserria./ Ba-
serri honetakoek dukeari ondoko lurren
errenta ordaintzen zioten, etxearena ez./
Eizear. Eizagirre. (JUA, 2001-12-01)

Eiztári, eiztárie: iz./izond. Ehiztaria./ Eiz-
tarie. Ehiztaria. (JUA, 1999-03-06)/ Ori
oso eiztarie men da-ta. Hori oso ehizta-
ria omen da-eta. (Katuaren gainean)
(JBA, 2004-04-03)/ Eiztari. Ehiztari.
(JUA, 2004-07-17)

Ejérzittu: ad. Jardun./ Ejerzittu etzona. Jar-
dun ez zuena. (Errege baten gainean)
(JBA, 2004-03-21)

Ejérziziok: iz. Erl. Gogo jardunak. (Plura-
lean esaten da). 

� Etnog. Loiolan: Patrixiok (Patrizio Etxebe-
rria lantegi jabeak) gerra ondon nai do-
nak ejerziziota jun Loiola jarri zuen de-
balde. Talde batean, joan ziren Saletxe,
Pastaingoa, JUA bera eta zalantza egiten
du errotariak lagundu ote zien. (JUA,
1998-12-12)

Ekaiñ, ekaiñe: iz. Ekaina, hilabetea./
Ekaiñak. Ekainak. (Gaur hil honen ze egu-
na den galdezka erabili du hitz hau) (JUA,
2004-06-05)

Ekaitz, ekaitze: iz. Meteorol. Ekaitza./ Ekai-
tze. Ekaitza. (JBA, 1999-08-03)/ (�)

� Etnog. Erritua: Lehen, ekaitza zenean, halako
erritu batzuk egiten ziren, ekaitzak kal-
te egin ez zezan. Agirrezabalen, erramue
erre egiten zen. Gainera, ekaitza zenean,
San Juanetan bedeinkautako lorak ere
erre egiten ziren. Hauek ganbaran gorde
ohi ziren, eta bertan zimeldu, iartu egiten
ziren, eta ekaitza zenean, suri bota egi-
ten zitzaion. Bazen beste erritu bat, ekai-
tze zanen ta kandelea piztu’re bai. Ola-
zarren ere antzerakoak ezagutu ditu,
kandelea’re pizten gendun ekaitz ondie za-
nen. Baita ere, erramue ta lora bedein-
katua erretzen ziren. Santa Barbarari be-
rari ekaitzetan zuzendutako errezorik ez
du ezagutu. (JBA, 2004-05-22)

➤ Grab. Ekaitzekok: Ekaitze zenean zer jar-
tzen zen: “Kandela bedeinkatue, eta
baita erramu bedeinkatue’re. Ba be-
deinkautakon ganbara jasotze gendun-
da, geo lorak’e ba San Juanetan be-
deinkatzen tzienak, San Juan bezperan.
Ba gurutzetan jartzen tzien, gurutzek
eitten tzien ba soron da ateetan, aten, da
sorotan-da epintzeko. Eta aiei’re epintzen
tziten lora bedeinkatu orik. Eta geo, so-
bratzen tzienak, jasotzen genduzten ba
ganbara, erramue bezela. Enda ura’re
bota izan gendun suri, ola ekaitze-o za-
nen. Erramue, lora bedeinkatu orik,
enda kandelea piztu oi gendun. Ori era-
kutsita, gurasok-o. Ala, ala itten tzan. Oiñ,
ni neuk’e bota izan ttut lora bedeinkatu
orik eta erramue-ta suri, baiño eozin ga-
raitan. Nola bedeinkautako gauza dien”
(JBA, 2004-05-29)

Ekárri: ad. Ekarri./ Ekarri. Ekarri. (JUA,
2001-12-01)/ Ekarteko. Ekartzeko. (JUA,
1998-07-10)/ Ekartze atue. Ekartzen di-
tiztek. (JBA, 1999-02-10)/ Ekatzu ona.
Ekarzu hona. (JBA, 1998-07-16)/ Ekatzu,
eraman daian. Ekarzu, eraman dezadan.
(JBA, 1999-05-22)/ Aguro karri. Agudo
ekarri. (JUA, 2003-06-07)/ Ekarri ta
eraman-da. Ekarri eta eraman-eta. (JBA,
2004-02-21)/ Amendik karri. Hemendik
ekarri. (JBA, 2004-10-02)/ Ekatzu. Ekar-
zu. (JBA, 2006-05-05)/ Lorea’re baa-
karde. Lorea ere badakarte. (Sagarron-
doko adarrek) (JBA, 2008-01-18)/ (al-
daera Karri)

Ékin: ad. Ekin./ Kruxitok ekin zion. Kruxi-
tok ekin zion. (JUA, 2004-08-13)

Ekíñaldi, ekíñaldie: iz. Ekinaldia./ Eki-
ñaldi bat. Ekinaldi bat. (Joxemari UB,
1998-07-10)/ Ekiñalditxo bat. Ekinaldi-
txo bat. (JBA, 2000-01-04)/ Orrek itte
atuk ekiñaldik. Horrek egiten ditik eki-
naldiak. (Katuaren jolasen gainean) (JUA,
2000-12-24)

Ekónomika, ekónomikea: iz. Ekono-
mika, egurra erretzeko labe mota./ Eko-
nomikea. Ekonomika. (JUA, 2003-12-23)

Ekúsi: (ik. Ikusi)

Elbárri: adb. Elbarri./ Elbarri daon ura. El-
barri dagoen hura. (JUA, 1999-01-23)

Elbárrittu: ad. Elbarritu./ Elbarrittutako
bati. Elbarritutako bati. (JUA, 2000-06-17)

Éldu: 1. ad. Heldu, eutsi./ Eltzen nion beso-
ti. Heltzen nion besotik. (JBA, 2004-03-21)/
2. ad. Heldu, hozka egin, zauria eragin./
Beai eltzeko bildurre. Berari heltzeko bel-
durra. (Txakurrari ilea moztean, txakur be-
rari ebakiren bat egiteko beldurra izaten
duela) (JBA, 2005-01-29)/ (ik. Etnog.)/ 3.
ad. Heldu, landare edo fruitua heltzea./ In-
duabak eldu ala batzen atunau. Indabak
heldu ahala biltzen ditinagu. (JBA, 2000-
10-14)

� Etnog. Sugearen heldua: Sugak atte eldu men
zaoan. Sugeak aita heldu men zian./ Su-
geak Luziano zenari (JUA-ren aita) hoz-
ka egin zion eskuan eta honek hala jokatu
zuen: eskuan, hozka eginiko lekuan,
ebagie egin eta eskua uretan sartu zuen,
korronte indartsukoan, eta horrela bene-
noa atera zela. JUA-k zera aditua omen
du: sugeak pozoia hozka egitean sartzen
duela. (JUA, 1998-03-29)/ (ik. Suga)

Eldú, eldúe: iz./izond. Bot. Heldua, heldu-
takoa./ Elduanak irten itten do. Heldue-
nak irten egiten du. (Hau da, aranez be-
tetako aranondoaren adarrei pixka bat era-
gitean, sortetako aran helduenak erori egi-
ten direla) (JUA, 2001-07-28)

Eldúleku, eldúlekue: iz. Heldulekua./ El-
dulekuti. Heldulekutik. (JBA, 2003-08-16)

Eldún: adb. Bot. Helduan./ Ia eldun dare ok.
Ia helduan daude hauek. (Mizpiren gai-
nean) (JBA, 1998-07-16)

Elégante, elégantea: izond. Dotorea./ Ele-
gante. Dotorea. (JBA, 2004-08-29)/ (si-
nonimoa Dotore)

Elémentukeri, elémentukerie: iz.
Elementukeria, gauza txikien multzoa./Au
da elementukerie! Hau da elementukeria!
(Lorategien agertu diren eta kendu ezin
dituen barraskilo piloaren gainean) (Jon
AU-k entzuna: JBA, 2002-10-13)/ Ola-
ko bat dau, elementukerie! Horrelako bat
dago, elementukeria! (Soroan diren bare
eta barraskilo piloaz) (JBA, 2008-04-04)

Elgoibar: Topo. Elgoibar, Gipuzkoakoa
herria./ Elgoibardi. Elgoibartik. (JBA,
2004-08-11)

Elíza, elízea: iz. Erl. Eliza.

ELIZ-SARTZEA: iz. Erl. Eliza sartzea./ Garai
batean, andreak umea izan eta gero aste-
bete edo bi ere izaten ziren ohean. Eta
emakumeak etxetik irten behar izaten zue-
nean, lehenik elizara joaten zen, buruan
teila bat zuela, eta honi eliz-sartzea esa-
ten zitzaion. JBA-k ere hau egin zuen.
Bere bi lehenengo umeekin ohitura hau
bete zuen, berak teila zeraman bitartean
amandreak umea zeramala. Hirugarren
umearekin ere seguru asko egingo zuela
dio, azken biekin ez. (JBA, 2005-02-04)

› EKONOMIKEA. Ekonomika. (AA, 2008-11-08)
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Elízako-silla, elízako-sillea: iz. Erl. Eli-
zako aulkia, lehenago elizetan emaku-
meak banakako aulkiak erabiltzen zi-
tuzten./ Elizako-sillea. Elizako aulkia.
(JBA, 2000-08-09)/ Elizan aulkiak zire-
nean, bakoitza bere tokian jartzen zen.
Bankuak jartzean berriz, bankuetan leku
jakinak ez zeuden, eta batean eta beste-
an jartzen ziren. (JBA, 2004-01-10)

➤ Grab. Elizako sillea: Toki jakina zuten silla
hauek elizan: “Bai. Elizako ateti atze aldea,
konfesionario aldea eoten tzien dana sillak.
Geo beste bankun batzuk eoten tzien aurrea.
Baiño silla oik’e izaten tzien leku jakiñetan
da persona jákiñek, eran izenakin-da iza-
ten tzien enda ba beti leku jákiñen eoten tzien
orik. Da oi pasau zan, geo pasau zan, kan-
pantorrea eroi zan aizekin, aizek bota zon
kanpantorrea ta danak txikitu zien aurreko
sillak eta ola. Baiño arten’e, ni askoz gerogo
etorri nitzen ona ta bai, gero’re seittu zuen
sillak, bai. Gero obrea in tzanen, Patrixiok
obrea in tzonen, jarriko do ordun zenbai urte
dien, ordun kenduko zien sillak eta bankuk
jarri zien da ordun txukuindu zan elizea: zo-
ruk ein-da, paetak-eta, ordun zea in tzien”.
Etxe bakoitzeko emakume batek edo bik ere
izaten zuten silla: “Bi balin bazien bi’re bai.
Guk bi genduzken. Batzun batzuk bat’e eu-
kiko zuen igual, gaiñea guk bi genduzken le-
nengoti, ezkondu berrin, biok juten giñen eli-
za. Silla oik okupatzen genduzten, baiño gero
umek-eta etorri zienen, ordun ba klaro, ezin
meza batea jun. Eta, ba txanda in bear iza-
ten gendun. San Juana, emendik juten tzan
San Juana, umezai-o gelditzen tzana, San
Juana mezata. Arrezaldi’re bai, ni’re jun-
da nao, anaiek zai eonda, San Juana me-
zata”. Brinkolara joan beharrean Telleriar-
teko San Joana: ““Eske”, Brinkolan...
Umek zaitzen geldittu ezkeo, bat umek zai-
tzen geldittu bear, ta ordun ba Brinkolan
meza bat zan. Batzuk jun balin bazien
meza orta, umezai geldittu zana... txanda in
bear”. Gizonak berriz koruan: “Gizonak ko-
run, da geo beste bankun batzuk’e eongo
zien gaztendako-ta, ordun danak juten
tzien ba! Mutiko koxkorrak eta neska kox-
korrak-eta, gaztek-eta, danak juten tzien ba!
Ta aindako ba bankuk aurreti izaten tzien”.
Ezkondutako emakumeek bakarrik izango
zuten silla: ““Pues” nik uste et baietz. Bue-
no amen Joxemaiñen, solterak ebaltzen tzi-
ttuen, edadetuk zienak ia, bueno edadetuk-
o… Igual ez, eongo zien neskak, zeuzkie-

nak’e, batzun batzuk igual, eongo zien. Orik
beintzet bai-ta, or silla asko eoten tzan, or
erdin pasilloa zala eoten tzien-da... Igual
neskak’e ibiliko zittuen”. Silla bakoitzak bere
diseinua izaten zuen: “Ba batzuk oso poli-
ttek izaten tzien. Gure amengo ama zana-
na oso fiñe zan. Nerea korrientegoa-o,
arek’e lastoa’re fin-fiñe zeuken, bea’re, apa-
lak eta zeak fin-fiñek zeuzken. Au bastogoa
da, lastoz ta danea. Bueno ez takit nik, au-
keraik eoten tzan eosteko, o ze itten tzuen,
o zeona ekarri, o zer itten tzuen ez takit. Au
neretako ekarri zuen, enkargau in bearko
zuen-o, ez takit nola izan tzan’e. Baiño ba-
tzuk fiñagok. “O sea” lasto fiñagoa, egu-
rre’re meagoa o fiñagoa-ta, izaten tzien ola.
Sillak’e izaten tzien ba emen’e, asko ez bai-
ño, ba besok eukitzeko tokik eta terziope-
lozkok, eta ankak belauniko jartzeko tokik’e
terziopelozko almoadilladunek-eta, izaten
tzien ala’re. Emen emen ez takit iñok asko
zeuken olakoik, ez naiz akordatzen, baiño
Leazpin asko’e, ola zea antzekok, jauntxo
antzekok, Leazpin askok ibiltzen tzittuen”.
Legazpin ziren mezetarako ez zen sillarik
hartzen: “Ez, ez det uste sillaik eramaten
gendunik guk. Libre zeonen bat artu-o, nik
ez takit, besta batenakiñ  zea iñ, eskeiñi o
ze itten tzikuen. Igual’e izango zan, guk Ma-
rian sillea-o ebali, ola ingo gendun.44 Ze-
atio len ill ezkeo persona bat sepulturea eo-
ten tzan, argizaiola eta argizaie-ta, ari
kaso in bear tzikon mezako denporan, piz-
tu ta ari kaso in bear tzikon. Enda ordun
aren aurren eon bear zan eta segurana an
ajentziauko zien sillak. Nik uste et Mariak
zea itten tzikula, ba bea beste meza batea
jungo zan-da, gu ba… O bankuk’e eoten
tzien baztarretan, da beak sillea utzi-ta… Ze-
atio sepulturea toki baten izaten tzan beti,
toki baten. Eta ola izango zien, nik uste et.
Sillak’e emengo jendek Leazpiko zeakin, ba
zee aundie zeuken, mezatako zean-da, me-
zanausita-ta, amendi asko. Askotan gaiñea

ildakoa daonen urte guziñ seittu bear.
Enda lenao’e jaztetxek’e izaten men tzien,
emendi jun oinez, baserritati ta junda-ta, oi-
ñetakok-eta lokatzauta-ta geldittuko zien, eta
eurie ai balin bazan soiñekoa’re bustita
igual-da… Eta Aiztonan jaztetxea, amen
esan oi zuen. Jaztetxea da ba, erropak al-
datzeko tokie, enda ola izaten tzien. Nor-
berak eramanda, oiñetakok polsa baten era-
mango zittun, oiñetakok eta geo soiñekoa,
bear zona-o. Eurie ai balin bazan busti ingo
zan. Eta oiñetakok berriz segido igual al-
dauko zittuen “porke” baserritan goietati
juten tzienak lokatzauko zittuen. Oin beze-

› ELIZEA. Brinkolako San Agustin eliza. (AA, 2004-
08-29)

› ELIZEA. Telleriarteko San Joan baseliza. (AA, 2008-11-08)

› ELIZAKO-SILLEA. Garai batean emakumeek era-
bili ohi zuten elizako-sillea. (AA, 2008-03-15)

44 Maria Ugalde, Juan Ugalderen arreba da.

ELIZAKO-
SILLA
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la etzeon kamiñoik, eta ez pistaik eta ez ze-
aik lenao. Lenao lokatzazko kamiñok zien-
da, bidek lokatzazko bidek”. Etxe bakoitzak
bere sepultura zuen: “Bai, ala eukitzen
tzon etxe baikotzak berea, urtebeteko. Da an-
txe argizaiola ipintzen tzan, meza nausita
jun da pizten tzan enda ari kaso in  bear tzi-
kon. Erre itten tzan ura eta gora jaso in bear
izaten tzan, zutigo ipini ta ola. Gero ba az-

kenea, azkenea, ein tzuen toki baten sepul-
tura ori, an jarri zuen olako katxarro ondi
bat. Eta danak kandelak jarri zien ari eta
etxe baikotzeko, il zaneko etxe baikotzeko,
kandelea izaten tzan. Eta aren atzen eon
bear izaten tzan, aren atzen ba ura zan se-
pulturea. Erretzen tzanen kandelea kanbiau.
Arek geiao irauten tzon enda ola in tzuen
azkenen. Azkenen ola itten tzuen baiño ia
kendu zuen. Oandio badare ola argizaiola-
ta ebaltzen duenak, e! Ez dakit, Amezketan

o nun ikusi gendun guk. Bai, bai, bai. Ar-
gizaiola ebaltzen duenak ondio, baikotzak
bere sepulturea. Klaro, Leazpi baten ezin
daike, jende asko dao-ta, eziñ, eziñ...”.
Agirrezabaleko meza joerak: “Nik uste det
geiana Brinkola. Baiño oaiñ, etxen geldi-
tzen tzana umekiñ o zean, San Juana. Oik
San Juanekok zien e! San Juan eitten tzuen
len gonbidautzea’re oi tanak. Baiño au nun-
baitt’e gertugo-o arrapatzen tzuen-da one-
kin zee geiao, bai estazioa ta bai’e Patxi-
ñe ta aizpak gaiñea, ama ta orko etxeko-
andrea’re, ta bitakok’e  alde onta zee
geiao izan tzuen” (JBA, 2000-08-09)

Elízakok: iz. Erl. Elizakoak, (pluarean). Hil-
tzear denari egiten zaizkionak: konfesau,
komulgau, oliodura oi eman./  Elizakok.
Elizakoak. (JBA, 2004-07-24)/ Elizakok
ondo artu zittula. Elizakoak ondo hartu
zituela. (Hau da, elizakoak ondo hartze-
ko baldintzak betetzen zituela) (ik. En-
tendimentu) (JUA, 2004-08-12)/ (ik.
Abade) (ik. Azken-igurtzi)

Elizatári, elizatárie: iz. Eliza ataria./ Eli-
zatárin. Eliza atarian. (JBA, 1999-08-03)

Elízbide, elízbidea: iz. Erl. Elizbi-
dea./ Elizbiden. Elizbidean. (JBA,
2005-09-09)

Elkór, elkórra: 1. izond. Elkorra./ Taloa
egiteko, bahean pasa gabeko arto irin ba-
tekin talo egiterakoan, elkorra dela dio.
Honekin, masa bateratu bat egiteko zai-
la dela adierazi nahi du./ Agon’e elkorra
da. Ahoan ere elkorra da. (Talo beraz min-
tzo da) (JBA, 1999-06-05)/ 2. izond. El-
korra./ Giza portaera batzuk adierazteko
ere erabili liteke elkorra hitza. (JBA,
1999-06-05)/ Pertsona bat nolakoa den
adierazteko erabilitako hitza. (Elena UB,
1999-10-16)

Elórrei: Elorregi, Elorregi jauregia, Telle-
riarteko etxea./ Elorrei. Elorregi. (JUA,
2003-07-16)

Elorreiméndi: (ik. Elorrimendi)

Elórri, elórrie: iz. Bot. Elorria./ Elorri. Elo-
rri.45 (JUA, 1999-04-10)/ (ik. Jentill) (ik.
eta sinonimoa Aantza)

Elórri-beltz, elórri-beltza: iz. Bot.
Elorri beltza, sastraka mota./ Elorri bel-
tza. Elorri beltza. (JUA)

Elórriko erróta: Elorregiko errota, Te-
lleriarteko etxea eta errota izandakoa./
Elorriko errota. Elorregiko errota. (JUA,
2001-12-01)

� Etnog. Elorriko errota: Elorregin erreka al-
dean ere sumatzen da errota izan zela: Al-
daparo zabala. Olazarretik, Barrendiola
eta Brinkolako beste baserri batzuetatik
laborea Igeraldera bidali beharrean Elo-
rregi aldera eramaten zen, iriñ obexoa itten
zuela-eta. Eta noski, iriñ onakin ogi
obea. Bertan, moturea jasotzen zuten, hau
da errotariak ordainsari bezala beretzat
hartzen duen labore kopuru jakin bat./ Ba-
rrendiolakoek laborea Elorregiko errotara
eramaten zuten. Olazar ondotik igarotzen
zirenean, bertan galdetzen zuten ea za-
kurik bazuten eramateko, gurdian tokia
bazelako. JUA-ren amak zakuak prest iza-
ten zituen. Beste batzuetan Olazarreko-

ak arduratzen ziren euren eta Barrendio-
lako zakuak eramateaz./ Garraiatze ho-
netan gauza kuriosoa gertatzen zen. Za-
kuak bi behiez bultzatutako gurdi bate-
tan eramaten ziren. Behiak oso bizkor joan
ohi ziren Elorregi alderaino, bidea eder-
ki ezagutzen zutelako, bazekien noaiño
jun bear zuen. Baina beste batzutan Elo-
rregitik behera ere egin behar izaten zi-
ren zama lanak eta orduan sortzen ziren
istiluak. (JUA, 2001-12-01)/ (ik. Errota)

Elorriméndi: Topo. Elorregimendi, Joa-
rasgibel, Telleriarteko muinoa./ Agirre-
zabalgoek esaten zuten elurte baten on-
doren, Elorrimendiko elurrak joan zire-
la, izan ere ori lurmentzen da lenengo, hau
da, gain honetan elurrak desagertzen
dira lehenengo./ Elorrimendi. Elorregi-
mendi. (JBA, 2004-01-03)/ Elorreimen-
di. Elorregimendi. (JBA, 2005-01-29)/ (�)
(aldaera Elorreimendi)

Elórrixo: Brinkolara soinua jotzera etortzen
zen soinujolea. Elorriokoa izaki, txirrin-
duz etorri ohi zen Brinkolara, gainean soi-
nua zuela./ Elorrixo. (JUA, 2000-10-21)

Elórtza: Elorza, Telleriarteko baserria./
Elortza. Elorza. (JUA, 2002-02-23)

Eltxár, eltxárra: iz. Zool. Eltxarra, mozorro
mota. Artaburuan, aleen artean ateratzen
den hauts erako bat eratzen du. Hauts hau
galbahean eraginez bereiztu behar izaten
da./ Eltxar pixkat’e baukie. Eltxar pixka
bat ere badaukate. (Esekitako artaburu ba-
tzuen gainean) (JBA, 1999-04-17)/ El-

› ELORRIKO ERROTA. Olazargo laboreak Elorregie-
rrotara eraman ohi ziren ehotzera. (AA, 2008-03-08)

› ELIZATARIE. Brinkolako elizaren elizataria. (AA,
2008-11-08)

› ELORREI. Telleriarteko Elorregi etxea. (AA, 2005-
12-24)

45 Gure berriemaileen artean Elorri hitza oso erabilpen urrikoa da. Gauza bera adierazteko Aantza erabili ohi da.

› ELIZAKO-SILLEA. Legazpin ere elizako-sillea era-
bili ohi zen. Legazpiko eliza. (Maria Jesus Ugalde,
2004-02-06)
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txarrak jota. Eltxarrak jota. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2000-02-17)/ El-
txarra eta pipia mozorro mota ezberdinak
dira. Eltxarrak artoa, garia eta urdaiaz-
pikoak kaltetu ditzake. (JBA, 2000-02-19)

➤ Grab. Eltxarra: “Eltxarra da ba arrak for-
matzen don zee bat, eltxarra. Deskuidau
ezkeo urdaiei’re, urdaiazpikoi’re eitten tzi-
ten lenao. “O sea”, arrak formatzen don
zee bat. Arrak formatzen dona eota arra
bea, eltxarra, arra bea. Deskuidatzen
bada ezurren kontra, urdaiazpikoa jan’e
bai. Ai esaten tzikon eltxarra. Eta gaz-
taiai’re bai, gaztaiai’re. Eltxarra o arra”
(JBA, 2002-01-26)

Eltxártu: ad. Eltxartu, ustelaren hautsa
izatea./ Ol batzuk eltxartuta. Ohol batzuk
eltxartuta. (Ganbarako egonean, ustel
hautsa atera zaien ohol batzuen gainean)
(JBA, 2008-11-15)

Éltxo, eltxóa: iz. Zool. Eltxoa, intsektu
mota./ Eltxo zikin bat. Eltxo zikin bat.
(JBA, 2004-09-18)

Emákiñ, emákiñe: iz. Emagina, haur-
dunari umea jaio arazten laguntzen dio-
na./ Emakiñe. Emagina. (JBA, 2005-
08-12)

� Etnog. Emagina eta bere lana:Askotan medikua
noiz etorriko zain zirela, hau zaldiz-edo ze-
torren artean, emaginak laguntzen zion
haurdunari. Zubiaurgo Mai Miel aritzen zen
halako lanetan./ JUA jaio zenean berriz,
bere amandreak amari lagundu omen zion
umea izaten. JUA-ren amandreak Etxo-
kanean aurretxoan izan zen jaiotza bat iku-
si eta lan hau berak hartu zuen./ Emaginaren
lana garrantzitsua izaten zen. Umen zille-
ti aurlaun orta este bat izaten da. Emagi-
nak zill ura ebai eta ondo lotu egin behar
izaten zuen. Horretarako ari klase ona be-
har izaten zen, ez edozein mota. Bestela
andi odolusteko peligrue umek. Amaren-
tzako ere arriskua izaten zen, odola
abiau’re igual egiten zitzaion, hau da, be-
har baino odol gehiago galtzea suerta zi-
tekeen. Batzutan ama hiltzeko arriskua ere
bazen. (JBA, 2005-08-12)

Emákuma, emákumea: iz. Emakumea./
Emakumea. Emakumea. (JBA, 1998-
12-28)/ Emakumea. Emakumea. (JBA,
1999-01-01)

EMAKUMATAN: Emakumetan./ Dirua la-
purtu zuen brinkolar batek zera esan omen

zuen: Emakumatan gastauko atuat. (JUA,
2004-08-12)

Éman: ad. Eman./ Eman. Eman. (JBA,
1999-06-05) 

EMANDA EON: ad. Emanda, zerbaiti eman-
da egon, joera izan./ Jendea sagardoi
emanda dao. Jendea sagardoari emanda
dago. (JUA, 1999-09-12)

ZEOZE EMAN: ad. Zer edo zer eman, zer edo
zer jasan./ Zean bat emanik izango da. Ze-
raren bat emanik izango da. (Bihotzeko
bat izan duen gizon baten gainean) (JBA,
2002-04-13)

Éman: ad. Eman, itxura izan./ Ondo ema-
ten do ola. Ondo ematen du horrela. (Sai-
lak itxura ona hartu duela adieraziz)
(JBA, 2004-06-12)

Éme, eméa: iz. Emea, genero mota./
Emea. Emea. (Katuaren gainean) (JBA,
2008-08-02)/ Emeek’e. Emeek ere. (JBA,
2004-01-04)

Émen: adb. Hemen./ Emen da. Hemen da.
(JUA, 1999-07-10)/ Emendixe gora. He-
mendixe gora. (JBA, 2000-03-03)/ Emen-
txe. Hementxe. (JBA, 1998-07-04)/
Emendiko. Hemendiko. (Hemendik al-
deko) (JUA, 1999-06-05)/ Amen larri ibi-
li jango zittuela. Hemen larri ibili jango
zituztela. (JBA, 1998-07-10)/ Etorriko a
amendi. Etorriko da hemendik. (JBA,
1998-08-06)/ Amendixe. Hemendixe.
(JBA, 2000-04-29)/ Amengok. Hemen-
goak. (JBA, 1998-06-27)/ Emendi. He-
mendik. (JBA, 2004-05-15)/ Emen’e.
Hemen ere. (JBA, 2005-06-25)/ Emen-
di Leona jun giñen. Hemendik Leonera
joan ginen. (JBA, 2005-08-18)/ Goazen
emendio! Goazen hemendik! (JBA, 2008-
06-01)/ Eben. Emen. (JBA, 2003-04-04)/
(aldaerak Amen; Eben)

Eméndau: ad. Emendatu, itzali./ Emen-
datzen. Itzaltzen. (Sukaldeko tresna bat
itzaltzeari buruz) (JBA, 2001-08-25)/
Emendatzen ai zien. Emendatzen ari zi-

ren. (Suaren gainean) (JBA, 2005-10-29)

Eméretzi: zenbtz. Hemeretzi.

Eméterio: Emeterio, gizon izena. Mun-
tegin egon zen morroi idiazabaldarrak
zuen izen hau./ Emeterio. Emeterio.
(JUA, 2002-04-13)

Emézortzi: zenbtz. Hemezortzi.

Enára, enárea: iz. Zool. Enara, hegazti
mota. 

� Etnog. Enara habiak:Agirrezabal baserrian ena-
rak etxe barrun egiten dute habia. Olazar
baserriko atarian ere ibili ziren habia egi-
teko leku bila, baina etziten gustau. (JUA,
1998-09-12)/ Enarek baserrietan ere egi-
ten dituzte habiak. Aurreko urteko tokian
berriz habia egin baina, leenau etortzen men
die beitzea, ea lekua egoki den. Agirreza-
bal baserrian, dozena erdi bat habia izan-
go dira. Olazar baserrira ere etorri ziren ha-
biak egiteko lekuen bila, baina ez ziren ge-
ratu, nonbait lekua bistagiñ izango zen.
Enaren ego-otsa entzuten da halako base-
rrietan. Hegazti hauek, oso ikusgarri po-
littek izaten die. (JBA, 2004-02-21)

Enbór, enbórra: iz. Bot. Enborra./ Enbo-
rra, hau egur lodie izaten da. (JUA, 1998-
12-19)/ Enborrak porrarekin eta ziriare-
kin hausten ziren. (JUA, 1998-12-19)/ En-
bórra. Enborra. (JBA, 2005-06-04)/ En-
borrik ez do ba agiri. Enborrik ez du ba
agiri. (Zuhaitz batek) (JBA, 2005-07-02)

Enbústeri, enbústerie: iz. Gezur edo-
ta eske jarduna./ Ze enbustérie itten don.
(Katuak jabearen hanketan egiten dituen
igurtziez, zerbait lortzeko asmoz) (JBA,
2007-05-26)

Énda: (ik. Eta)

Endréau: ad. Endredatu./ Enreatzeko. En-
dredatzeko. (JUA, 1998-11-07)/ Burutik
enreauta. Burutik endredatuta. (JUA,
2000-09-16)/ Endreauta balin baukezu.
Endredatuta baldin badaukazu. (JBA,
2004-02-29)/ Enreau. Endredatu. (Txa-

› EMEA. Katu emea. (AA, 2008-11-08)

› ELORRIMENDI. Beste bi izen ere baditu muino honek: Gaintzabal eta Joarasgibel. (AA, 2008-03-29)
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kurrak behorrak molestatu) (JUA, 2004-
03-04)/ Endredon ibili baik. Endredoan
ibili barik. (Pilotako aurrelarien jokoaz)
(JUA, 2004-03-13)/ Endreau itte iñat. En-
dredatu egiten dinat. (JBA, 2003-02-
01)/ Endreauta. Endredatuta. (JBA, 2006-
02-11)/ Endreatzea. Endredatzera. (JBA,
2007-12-21)/ (aldaera Enreau)

Endrédo, endrédoa: iz. Endredoa./
Endredo txarra. Endredo txarra. (JBA,
2001-12-29)

Éne!: interj. Ene!, harridurazko esakunea./
Ene! Ene! (JBA, 1999-08-08)/ Ene
bada! Ene bada! (Harridurazko esaku-
nea) (JBA, 1999-08-08)

Engaiñau: ad. Engainatu./ Engaiñatzen.
Engainatzen. (JUA, 2003-03-01)

Enkáskillau: ad. Enkaskilatu./ Enkaski-
llauta. Enkaskilatuta. (JBA, 1999-02-12)

Enpeiñu, enpeiñue: iz. Gogoa, jardu-
na./ Enpeiñu aundiik. Gogo handirik.
(JBA, 1999-12-25)/ Ze enpeiñue! Ze go-
goa! (JBA, 2002-03-02)

Enplásto, enplástoa: iz. Enplastoa./ En-
plastok... enplasto bedarra... suga be-
darra. Enplastoak... enplasto belarra...
suge belarra. (Suge hozkadaren erre-
medioak) (JUA, 2004-08-10)

Enréau: (ik. Endreau)

Ensaláda, ensaládea: iz. Entsalada./ En-
saládea. Entsalada. (JBA, 2004-02-21)/
Ensaládea. Entsalada. (JBA, 1999-08-
07)

Enteinttu: (ik. Entendittu)

Enténdimentu, enténdimentue: iz.
Entendimentua, zentzua edo adimena
adierazteko./ Elizakoak hartzeko buru-
ko entendimentue galduta ez izatea ko-
meni da. (JUA, 2004-08-12)/ (ik. Eli-
zakok)

Enténdittu: ad. Ulertu./ Enteinttu. Uler-
tu. (JBA, 2008-06-28)/ (aldaera En-
teinttu)

ENTENDITTUTA EON: ad. Ulertuta egon,
zerbaiten errezeloa edo entzutea izan,
gauza erabat ziur jakin gabe./ Gutxigo
neon entendittuta. Gutxiago nengoen
ulertuta. (JUA, 2000-06-17)

Enténga, enténgea: iz. Tre. Entenga, il-
tze handia./ Entengak. Entengak. (JBA,

2000-03-25)/ Entengak sartzeko maze-
tak erabiltzen ziren. (JBA, 2006-05-20)

� Etnog. Entengak josten: Gaiñea eitten tzi-
kon, ola koskára bat eitten tzikon, egu-
rrei, gaiñeko egurrei igual, ba óbeto
arrapatzeko bekoa. (Entenga direlako il-
tzeak sartzean egurra nola lantzen zen,
teilatuko lanak aipatuz) (JBA, 2002-08-
25)

➤ Grab. Entengea: “Entengak iltze aundi ba-
tzuk. Iltze luze batzuk”. Erabilpenak: “Ba
teillatuko egurre josten da ola. Egurre
josten da ola. Kao, egurre lodi xamarra,
eta bestekiñ’e zea itteko, erasteko ba.
Gaiñea eitten tzikon ola koskára bat ei-
tten tzikon, egurrei, gaiñeko egurrei
igual, ba óbeto arrapatzeko beekoa. Kos-
karatxo bat ein da, kao, beeraxooti as-
ten tziñen geo, egurre josteko iltze luze
ondi bat” (JBA, 2002-08-25)

Entérrau: ad. Lurperatu./ Enterratzeko.
Lurperatzeko. (JUA, 2002-07-21)

Entrenaméntu, entrenaméntue:
iz. Entrenamendua./ Entrenaméntutan.
Entrenamenduetan. (JBA, 2003-08-02)

Entrésaka, entrésakea: iz. Bot. En-
trasaka./ Entresakea. Entresaka. (JUA,
1999-07-10)/ Entresaka. Entresaka.
(JUA, 1999-12-25)/ Baso batean, zuhaitz
jakin batzuk bota, zutik geratzen direnak
egokiago hazteko. (JUA, 2000-01-29)/
Zuhaitz landaketa batzuetan zuhaitzen er-
diak kendu egin behar dira, bizbat. En-
tresaka egietarakoan zuhaitz bat bota egi-
ten da eta hurrengoa berriz utzi egin ohi
da: Au utzi, ori bota. (JUA, 2000-08-05)/
Entresaka aundie. Entresaka handia.
(JBA, 2004-08-13)

Eó: (ik. O, bi adierak)

Éok: izord. Eurok./ Eok ein daitzela ondo.
Eurok egin dezatela ondo. (JBA, 2001-
12-15)/ Eok ez diela oso goorrak. Eurok
ez direla oso gogorrak. (JBA, 2002-03-
02)/ Érok. Eurok. (JBA, 1998-07-17)/ Ja-
kingo al due erok’e ze itten ai dien. Ja-

kingo al dute eurak ere zer egiten ari di-
ren. (JUA, 2002-11-09)/ Praka erokin.
Praka eurekin. (JBA, 1998-07-08)/ Éroi
eusteko. Eurei eusteko. (JBA, 2004-05-
15)/ (aldaera Erok) (ik. Erak)

Eóki, eókie: izond. Egokia./ Eokie. Ego-
kia. (JBA, 1999-08-19)/ Eokiena. Ego-
kiena. (JBA, 1996-09-07)

Eókittu: ad. Egokitu, suertatu./ Gutxitan eo-
kitzen zako. Gutxitan egokitzen zaio.
(Gure txakurrari besteko katua ikustea)
(JBA, 2004-12-04)

Éon: ad. Egon./ Ekarritakon ala eoten da.
Ekarritakoan hala egoten da. (JBA,
1998-08-05)/ Fresko dao eon. Fresko
dago egon. (JBA, 2000-04-28)/ Aittekin
eonik izango a ta esanik izango dio. Ai-
tarekin egonik izango da eta esanik
izango dio. (JBA, 2000-02-27)/ Eon,
guante batzuk artu. Egon, eskularru
batzuk hartu. (JBA, 2004-07-17)/ Eon,
jan ala jarriko ttu. Egon, jan ahala jarriko
ditugu. (JBA, 2004-07-17)/ Eon bada-
on egoia. Egon bazagon hegoa. (Hai-
zearen gainean) (JBA, 2006-10-21)/
Ona zeonan eon’e. Ona zegonan egon
ere. (JBA, 2008-05-17)

Eón, eóna: iz. Egona, egonaldia./ Eon bat
inda. Egonaldi bat eginda. (JUA, 2000-
10-14)

Eoneziñ, eoneziñe: iz. Egonezina./
Orren eoneziñe. Horren egonezina.
(Txakurraren gainean) (JBA, 2003-03-
21)/ Eoneziñe. Egonezina. (Pertsona
baten gainean) (JBA, 2003-09-20)

Eópen, eópena: iz. Bizkar alboan izaten
den mina./ Eópenak. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2005-01-03)/ Hitz hone-
taz Jesusa ahizpa gogorarazi zen, ta-
bernako izebak, amaren ahizpak ere
erabiltzen zuela. (JBA, 2005-01-14)

Eósi: ad. Egosi./ Eosi. Egosi. (JBA, 1998-
05-16)/ Ondo eosteatio. Ongi egostea-
gatik. (JBA, 1998-07-14)

› ENTENGEA. Antxerdiko egilehorrean zeuden en-
tengak. (AA, 2006-05-06)

› ENAREA. Enara habia Agirrezabal baserriko ukuiluan. (AA, 2005-09-09)
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Eósi: ad. Erosi./ Eosi bear ez don gazuea
igual eosi. Erosi behar ez duen gauza
igual erosi. (Beherapenen gainean) (JBA,
2003-01-11) 

Eositzaille, eositzaillea: iz. Eroslea./ Eo-
sitzaillek eta saltzaillek. Erosleak eta
saltzaileak. (Santa Lutzia azokaren gai-
nean) (JBA, 2003-12-13)

Eósketa, eósketea: iz. Egosketa./ Eós-
ketak. Egosketak. (JBA, 1999-09-01)

Eoskor, eoskorra: izond. Egoskorra./
Eoskor antzekoa. Egoskor antzekoa.
(Pertsona baten izaeraren gainean) (JUA,
2000-06-17)

Eozin: Edozein./ Erozein garaitan. Edozein
garaitan. (JUA, 2002-05-01)/ (aldaera
Erozein)

EOZIN MUZ’E: adb. Edozein moduz ere, edo-
zein modutara./ Eozin muz’e. Edozein mo-
duz ere. (JBA, 1999-08-14)/ Ori beintzet
izango zan eozin muz’e. Hori behintzat
izango zen edozein moduz ere. (JBA,
2006-05-27)

Épe: interj. Epa, ikusterakoan egiten den agu-
rra./ Epe. Epa. (JBA, 1998-07-10)/ Epe.
Epa. (JUA, 1998-11-07)/ (sinonimoa
Iepa)

Epél, epéla: izond. Epela./ Epela. Epela. (In-
gurune epela adierazteko) (ik. Aierdi, ba-
serria) (JUA, 1999-05-15)/ Su epelen ja-
rrita antxe eongo ga. Su epelean jarrita
hantxe egongo gara. (JBA, 2007-12-15)

Epéldu: ad. Epeldu./ Epeldu. Epeldu. (Elu-
rretan jolasean ibili eta gero eskuak epel-

tzearen gainean esana) (JUA, 1999-12-
18)/ Kuartoa epelduta daukezu. Gela epel-
duta daukazu. (JBA, 2001-11-25)/ Epel-
duko da, Juan! Epelduko da, Juan! (JBA,
2002-12-28)/ Epeltzen. Epeltzen. (JBA,
2004-05-08)/ Epeltzea... epelen eotea.
Epeltzea... epelean egotea. (JBA, 2005-
01-15) 

Epélzale, epélzalea: iz. Epelzalea./ Epel-
zalea. Epelzalea. (Katuak epelzaleak
dira; kanpoan hotza denean leku epeletan
egon nahi izaten dute) (JBA, 2005-12-24)

Epíni: (ik. Ipini, bi adierak)

Epúrdi, epúrdie: (ik. Ipurdi, bi adierak)

Éra, érea: iz. Era./ Era orta. Era horreta-
ra. (JBA, 1999-08-08)/ Beonen eran be-
arko ik. Beronen eran beharko dik. (JBA,
2004-08-09)/ Bee eran ibiliko ziñan.
Bere eran ibiliko zunan. (Hala-moduzko
ohiturak zituen pertsona baten gainean)
(JBA, 2006-02-25)

Eráatan: adb. Batzutan./ Eraatan. Batzu-
tan. (JUA, 1998-04-04)

Eráatu: ad. Eratu, aukera izan./ Eraatu. Era-
tu. (JBA, 1998-03-20)/ (ik. Eran)

Erábai: ad. Erabaki./ Erabai in bear do. Era-
baki egin behar du. (JUA, 2002-07-27)/
Erai zuen... ezin tzuen erabai. Erabaki zu-
ten... Ezin zuten erabaki. (JUA, 2004-08-
29)/ (aldaera Erai)

Erábaki, erábakie: iz. Erabakia./ Era-
bakie. Erabakia. (JUA, 2003-12-26)

ERABAKIE IN: ad. Erabakia egin, hartu./ Era-
bakie inda zeukien. Erabakia eginda
zeukaten. (JUA, 2003-12-26)

Érabat: adb. Erabat./ Oztuta zare erabat.
Hoztuta zaude erabat. (JBA, 2003-10-11)

Erábili: (ik. Ebali)

Erádega, erádegea: iz. Bot. Eradega, gaz-
tainondo mota./ Eradegak. Eradegak.
(JBA, 2001-12-29)/ Egaderea. Eradega.
(Gaztainondo sastrakei honela deitzen
zien, JBA-ren amonak. Korta-zelaiean
omen ziren halakoak)/ Egaderen gaztai-
nak. Eradegaren gaztainak. (JBA, 1999-
08-19)/ Gaztaina mota hau oso gozoa iza-
ten zen. Zuhaitza berriz, sastraka mou-
koa izaten zen. (JBA, 2005-03-26)/ Agi-
rrezabalen bestekoek ere badute gaztai-
nondo mota hau. Zuhaitza zerbait ihartua
dago. (JBA, 2009-01-31)/ (�) (aldaera
Egadera) (ik. Gaztaiña)

➤ Grab. Eradega gaztaina: “Gure amonak
lenao esaten tzien gaztaiña batzui, ola sas-
traka gaztaiñak izaten tzien an, gure etxe
alden-eta izaten tzittuen, oso gaztaiña
onak eta aiei esaten tziten egaderea esa-
ten tziten, egadera gaztaiñak. Oiñ’e bes-
te gauzak, beste izen asko’re eukitzen ttue.
Frantzi gaztaiñea eta beste geiao’re
bai” (JBA, 1999-08-19)

Erai: (ik. Erabai)

Érain: 1. ad. Eragin. Norbait zerbaitetara bul-
tzatu, behartu./ Neurtu erain. Neurtu
eragin. (JUA, 1998-07-10)/ Bi paso erain.
Bi pauso eragin. (JBA, 1998-11-07)/ Ez
iozu akordau eraiñ. Ez iezaiozu akorda-
tu eragin. (Gauza bat ez gogorarazteko es-
katuz) (JBA, 2006-01-01)/ Enteinttu
erain diot. Ulertu eragin diot. (JBA,
2000-08-30)/ (aldaera Eraiñ)/ 2. ad. Era-
gin, mugitu adieran./ Olioa beratzen da-
nen erain. Olioa beratzen denean eragin.
(JBA, 1998-07-11)/ Adarrai erain. Ada-
rrari eragin. (Sagarrak eror daitezen adar
bat mugiarazteko dio JUA-k) (JUA,
1998-10-31)/ Ona eraiñ. Hona eragin.
(Sagarrak eror daitezen bultza egin, as-

› EOSI. Arrautza egosia. (AA, 2009-01-03)

› ERADEGEA. Eradega motako gaztainondoa, Agirrezabal inguruan dena. (AA, 2005-09-09)

› ERAN-ONTZIE. Otaño Azpi iturriko metalezko an-
tusiñe. (AA, 2007-10-21)
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tindu.) (JUA, 1998-10-31)/ Eraitten. Era-
giten. (JBA, 1998-12-28)/ (aldaera Eraiñ)

Éraiñ: (ik. Erain, bi adierak)

Érak: izord. Eurak./ Erak. Eurak. (JBA, 1998-
11-07)/ Erak itten dittuela. Eurak egiten
dituztela. (JBA, 1998-12-19)/ Eran lanak.
Euren lanak. (JBA, 1998-07-04)/ Eran-
dako. Eurentzako. (JBA, 1998-10-31)/
Dana érandako. Dena eurentzako. (JBA,
2005-03-26)/ (ik. Eok)

Erákustaille, erákustaillea: iz. Era-
kuslea, irakaslea./ Erakustaillea. Era-
kuslea. (JBA, 2005-02-26)/ Erakustai-
llea. Erakuslea. (Gauzak esplikatzen ziz-
kion pertsona baten gainean) (JBA,
2007-10-26)

Erákutsi: ad. Erakutsi./ Erakusteko. Era-
kusteko. (JBA, 1999-03-06)/ Eakutsiko.
Erakutsiko. (JBA, 1999-05-16)/ Etxea
erakustea. Etxea erakustera. (JBA, 2004-
05-01)/ (aldaera Eakutsi)

Erále, erálea: iz./izond. Edalea, edari za-
lea./ Eralea. Edalea. (JBA, 1999-05-
08)/ Gazte gaztetatik izan zan erale aun-
die. Gazte gaztetatik izan zen edale han-
dia. (JBA, 2000-10-14)/ Garai bateko ardo
zaletasunaz zera dio: ordun iñok eran’e
ez-ta!, edaten zuen jendea oso nabarmen
suertatzen omen zen. (JUA, 2001-11-17)/
Erale aundie. Edale handia. (Ardozale ba-
ten gainean) (JUA, 2001-11-17)

� Etnog. Ardo gozoa: Garai batean, umea iza-
ten zuten emakumeei ardo gozoa oparitzeko
ohitura zen. Ez omen zen ohitura ona, izan
ere ordun emakuma asko erale jarri men
tzien, ardo harekin. Medikuak emakume-
ren bati esanik izan behar zion: zuk artze
zun ardo ori dana egosi, ta ikusko zu nola
atzeatuko zatzun. (JBA, 2005-08-18)

Erálgi: (ik. Iraulki)

Erálki: (ik. Iraulki)

Eráman: (ik. Eaman)

Éran: adb. Aukeran./ Oso eran. Oso auke-
ran. (Taberna bat toki egokian kokatua da-
goela adierazteko) (JBA, 1999-06-19)/ (ik.
Eraatu)

Éran: 1. ad. Edan./ Eran. Edan. (JBA,
1998-07-10)/ Eran itten tzon, asko... eroi-
tzeaiño. Edan egiten zuen, asko... eror-
tzeraino. (Pertsona baten gainean) (JUA,
2000-08-27)/ Ardoa eran. Ardoa edan.
(JUA, 2000-12-02)/ Eranda ibiltzen
zan. Edanda ibiltzen zen. (JBA, 2000-12-
24)/ Era izan. Edan ezan. (JBA, 2002-
04-20)/ Eraten duenak. Edaten dutenak.
(JUA, 1999-01-09)/ Ean bear diala
ude. Edan behar dudala ura. (JBA,
2004-08-11)/ (aldaera Ean)/ 2. ad. Edan,
xurgatu./ Umedadea lurrek eráteko.
Hezetasuna lurrak edateko. (JBA, 2009-
01-31)/ (aldaera Ean)

Erán-ontzí, erán-ontzie: iz. Edalon-
tzia./ Eran-ontzik. Edalontziak. (JBA,
2005-06-25)

Eráneun: adb. Herenegun./ Eraneun. He-
renegun. (JUA, 1999-06-26)/ Eraneun.
Herenegun. (JUA, 1999-11-28)/ Era-

nun. Herenegun. (JBA, 2000-02-26)/
Eranun. Herenegun. (JBA, 2006-08-
12)/ (aldaera Eranun)

Erántsi: ad. Erantsi./ Erantsi. Erantsi. (JBA,
2000-04-29)

Erántzi: (ik. Eantzi)

Eránun: (ik. Eraneun)

Erári, erárie: iz. Edaria./ Ura afari bate-
tarako erari motela dela dio JUA-k.
(JUA, 2000-07-22)/ Erarie. Edaria. (JBA,
2004-08-11)

Erásan: ad. Erasan, kaltetu./ Erasan. Erasan.
(JBA)/ Erasan. Erasan. (JUA, 1999-05-
22)/ Ondio’re erasanda eongo diela ez due
esan? Oraindik ere erasanda egongo di-
rela ez dute esan? (JBA, 2003-08-31)/ Era-
san erainda pixkat. Erasan eraginda pix-
ka bat. (Botika batek landare bati egindako
kaltea adierazteko) (JBA, 2004-05-29) 

Erásan, erásana: iz. Erasana, kaltea./
Erasanen bat eitten bazu. Erasanen bat
egiten baduzu. (Oraingoan, erasan hitz ho-
rrekin kaltea adierazten da, zerbaitean ari
denak jasan dezakeen kaltea) (JBA, 2005-
08-12)

Eráski, eráskie: iz. Eranskina, gehitzen
den pusketa./ Eráski. Eranskin. (JBA,
2005-03-12)/ Eraskia. Eraskina. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2006-06-30)46/ Era-
askie... eraskie. Eranskina... eranskina.
(Teilak eta azpikoa teilatuan lotzekoaren
gainean) (JBA, 2007-07-28)

Eráte, erátea: iz. Edatea./ Gaur erate go-
orra daukezu. Gaur edate gogorra dau-
kazu. (Edatea, edan aditza izen bilakatua)
(JUA, 2001-12-24)

Eráztun, eráztune: (ik. Eaztun)

Erbí, erbíe: iz. Zool. Erbia, ugaztun mota./
Erbik. Erbiak. (JUA, 2004-05-08)/ Lenau
alpapa jaten da nabarmen-nabarmen
izaten tzien erbik’e... Erbie. Lehenago al-
papa jaten-eta nabarmen-nabarmen izaten
ziren erbiak ere... Erbia. (JBA, 2003-04-
04)

➤ Grab. Erbia: Gregorio Beain erbiak harra-
patzen saiatzen zen: “Ua geiao saiatzen
tzan erbikin da ola”. Baita harrapatu ere:
“Baai, bai”. Non: “Ba epintzen tzien, pa-
sotan epintzen tzien. Lazoa epintzen tzien.
Ta beiñ baiño geiaotan’e jun nitzen ni la-
zoa kentzea goizen, bea lanea juten tzan,
seiretako da alako lekutan, bueno, erakutsi
eitten tzian, nun tzeon lazoa ta ura ken-
tzea”. Zergatik kendu?: “Oillok ibiltzen
tzien da amandrei lazon oillok arrapatzen
tzion igual-da... Bai, beiñ baiño geiaotan
jun nitzen. Ola pason, oiñ ikusten die pa-
sok eta zeak’e. Emen nik ez dakitt, erbi-
ñak o ze izaten dien baiño emen, eta
emen’e lenau lazok epintzen zittuen. Bai,
bai...”. Lazoak non ziren: “Emen Gon-
tzialen, bai. Lenau nola zan, baztarretan
larrak eta zee geiau nola zien, lenau, nik
ez dakit, oiñ ez da eongo, baiño lenau al-
papa jaten-da nabarmen-nabarmen iza-
ten tzien erbik’e”. Ze kalte eragiten zi-
tuzten: “Ez, kalte, kalte aundik ez baiño
nabarmen-nabarmen beintzet ibilitako
tokie. Ta emen bazien lenau, Barrendio-
lan’e bai-ta, emen Ermentariñ’e bai-ta,
ibiltzen tzienak lazokiñ da zeakin”. Erbia
harrapatu ezkero jan: “Jan, oixe, bai, bai,
bai. Erbie arrapau ezkeo oixe, bai”. Er-
biez gain beste abereekin saiatzen ote zen:
“Ez tait nik... Bai ibiliko zan zeozer ain-

46 Gure inguruan nagusi den deklinabidearen arabera Eraskie izango litzateke.

› ERBIE. Otzaurte aldean autoak jota hil zen erbia. (AA, 2005-07-03)
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beste’re igual ez baiño, ainbeste... Ibili-
ko zan bai zeozer. Zeozer ibiliko zan, ua
oso zea zan ortan’e, bueno, eizen-da...
Usotan-da ebiltzen tzan ura. Ta geo, erbi
kontu oritan’e baita. Erbi kontu oritan’e
baita... Oso zea zan ura. Tio bat onagoa
zan ura!, bueno, tio Gregorio...”. Usotan
non: “(...) amen zera, Larrosaiñea. Geiao
zea, Aizkorria, Aizkorria’re igual bai”
(JBA, 2002-04-04)

Erbíleku, erbílekue: iz. Zool. Erbilekua,
erbia sarri izaten den lekua./ Erbilekue...
eguteran. Erbilekua... eguteran. (Itxura de-
nez, erbilekuak toki eguteratan izaten
dira) (Anjel BA, 2002-01-06)/ Armuño
mendian badira erbilekuak, eta hauen zu-
loak ere bai. Erbi zuloak eta azeri zuloak
itxuraz antzekoak izaten dira, baina er-
bienak txikiagoak dira. (Joxemari UB,
2005-02-20)

Erbindúra, erbindúrea: 1. iz. Zool. Er-
binudea, ugaztun mota./ Erbiñurea. Er-
binudea. (JBA, 1998-07-06)/ JUA-k er-
binudea ikusi zuela dio JBA-ak, eta gai-
nera, hauen txikitasuna azpimarratzen
du: zirrizto gutxi bear do arek oilategira
sartzeko. (JBA, 1998-10-31)/ Erbindurea.
Erbinudea. (JUA, 2002-02-23)/ Erbinu-
deek oiloei, odola eta itten die oik. (JBA,
2005-08-15)/ (aldaera Erbiñure)/ 2.
izond. Erbinudea, pertsona bizia./ Erbin-
durea. Erbinudea. (Elena UB, 2000-07-
07)/ (aldaera Erbiñure)

Erbiñúre, erbiñúrea: (ik. Erbindura,
bi adierak)

Erdáldun, erdáldune: iz./adj. Erdaldu-
na./ Erdaldunek. Erdaldunak. (JUA, 2002-
06-15)/ Aitte erdeldune. Aita erdalduna.
(JBA, 2006-05-29)/ Erdaldunek... erdel-
dunek. Erdaldunak... erdaldunak. (JBA,
2002-06-15)/ (aldaera Erdeldun) (sino-
nimoa Erderazko)

Erdéaz: adb. Erdaraz./ Erdeaz. Erdaraz.
(JUA, 2004-07-17)

Érdel: Erdal, erdaldun./ Erdel telebixon. Er-
dal telebistan. (JBA, 1999-01-30)

Erdéldun, erdéldune: (ik. Erdaldun)

Erdéra, erdérea: iz. Erdara./ Erderea. Er-
dara. (JBA, 2004-12-03)/ JUA-ren Mi-
randaolako amonak nahiko ondo egiten
zuen espainieraz eta aitak ere bai. Ama
gaizki moldatzen zen. (JUA, 2001-12-01)

Erdérazko, erdérazkoa: izlag. Erdal-
duna./ Erderazkoa dala. Erdarazkoa dela.
(Pertsona bat erdalduna dela adierazteko)
(JBA, 2007-02-23)/ (sinonimoa Erdal-
dun)

Erdí, erdíe: iz. Erdia./ Erdi makal. Erdi ma-
kal. (Osasun egoeraren gainean) (JBA,
1999-04-17)/ Érdi pixue. Erdi pisua. (Le-
horrak egotekotan erdia pisatu beharko lu-
keten belar fardoen gainean) (JUA, 1999-

08-10)/ Erdi dirun. Erdi diruan. (Lanbide
berean diren soldata ezberdinak adieraziz)
(JUA, 1999-12-30)/ Erdi eroin bada píñue.
Erdi erorian bada pinua. (JUA, 1999-07-10)/
Beak atea zabaldu itten do erdi zabaldun
badare. Berak atea zabaldu egiten du erdi
zabalduan badaude. (Katuaz) (JBA, 2004-
02-29)/ Erdi-lo dao. Erdi lo dago. (JBA,
2004-05-29)/ Artu erdibana. Hartu erdibana.
(JBA, 2004-08-10)/ Érdibana artu iñe
bik. Erdibana hartu diten biek. (Azentu ho-
nek adierazkorra ematen du) (JBA, 2006-
12-25)

Erdí-zare, erdí-zarea: iz. Tre. Erdi zarea,
zare ertaina, saski ertaina./ Erdi-zarea. Erdi
zarea. (JBA, 2004-05-29)

Erdíka, erdíkea: iz. Erdika, kopuru baten
erdia./ Erdikan bat. Erdikaren bat. (Eba-
kitako egur kopuruaz mintzo da) (Joxe-
mari UB, 1999-06-05)/ Erdika bat. Erdi-
ka bat. (Janari pusketa baten erdiaz)
(JUA, 2004-04-17)/ Erdizkak. Erdikak.
(JBA, 2004-08-13)/ Daola erdizka beze-
la dirue. Dagoela erdizka bezala dirua.
(JBA, 2006-12-16)/ (aldaera Erdizka)

Erdízka, erdízkea: (ik. Erdika)

Erdóketa: Topo. Erdoketa, Oñatiko parajea./
Erdoketa jun bear den. Erdoketara joan
behar dun. (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
2002-09-04) 

� Etnog. Auntzola aldeko sailak: Luziano
Aúntzola aldean morroi izan zenean, sail
batek izen hauxe zeukan, Erdoketa. Bes-
te sail batek Txikosoro izena zeukan.
Azken honen gainean zera esaten zuen Lu-
ziano berak, izen ona daukik orrek! (JBA,
2003-12-13)

Ére, érea: iz. Tre. Edea, behia uztarrira lo-
tzeko uhal sendoa./ Érea. Edea. (JBA,
1999-02-10)/ Erek. Edeak. (Pluralean)
(JBA, 1999-05-15)/ Uztarriaren irtengu-
neak, uztarria erekin lotzeko balio dute.
(JBA, 2000-03-04)

➤ Grab. Erea: “Erea da, narruzko, ez takit nik
zenak izaten tzien, narrue izaten tzan, ku-
rautakoa, zeak lotzeko, beie uztarrin lo-
tzeko, izaten tzien. Ez tait zee, zenak izan-
go zien. Erak luzek, aik eosi itten tzien, etxen
ez det uste eitten tzienik. Zeenak izango
zien’e, beintzet ardiñak eta ola ez zien izan-
go. Ardi narrunak eta ola ez, lodixeok iza-
ten tzien. Aik eosi itten tzien. Aik’e beti-

› ERBINDUREA. Urtegi inguruan zirriztu batetik agertu zen erbinudea. (AA, 2005-08-13)

› EREIÑ. Zikirioaren ereintza. (AA, 2007-12-15)
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ko, aik gutxi puskatzen tzien, nola fuer-
tek izaten zien-da. Ze gurdie-eo... Uzta-
rrin lotzeko, beie uztarrin lotzeko. Le-
nengo kopetakok jarri, beie, beie epini
bere adar zulotan, kopetakoa jarri eta
geo aekin lotu. Bi-iru buelta ematen tzi-
kon. Geo, adar alde batekon, buelta bi-
o an’e. Geo bestaldekon beste bi buel-
ta. Geo azkenen, koapillo bat o zee bat
in da, lotzen tzien-da, ortxe dare. Oan-
dio’re asmauko nuke nik lotzen” (JBA,
2002-08-25)

Erein: (ik. Ereiñ)

Ereiñ: ad. Erein./ Ereiñ. Erein. (JBA, 1998-
05-09)/ Ereitteko. Ereiteko. (JBA, 1999-
02-06)/ Ereitten. Ereiten. (JBA, 1996-09-
07)/ Ereinda. Ereinda. (Loreen gainean ari
da) (JBA, 2000-10-28)/ Ereinda dauzke.
Ereinda dauzka. (JBA, 2005-08-19)/ Ze
in bear dezu ba berrize ereiñatio. Zer egin
behar duzu ba berriz ere ereinagatik.
(Bareek barazki bat janda gero esana)
(JBA, 2008-04-04)/ (�) (aldaera Erein)

Ergél, ergéla: izond. Ergela./ Ergela. Er-
gela. (Hitz hau pertsonekin erabiltzen da)
(JUA, 1999-07-03)

Ergoéna: Topo. Ergoena, Legazpiko Ergo-
ena, Brinkolako eta Telleriarte biltzen di-
tuen herri eremua./ Ergoénekok. Ergoe-
nakoak. (Inguru horretatik Oñatira erren-
ta ordaintzera joaten zirenen gainean)
(JUA, 2004-03-13)/ (�)

Erída, erídea: iz. Zauria./ Eridan gaiñen.
Zauriaren gainean. (JBA, 2003-02-15)

Erídau: ad. Zauritu./ Eridauta... eridau. Zau-
rituta... zauritu. (JBA, 2002-01-12)/ Bi an-
kak eridauta. Bi hankak zaurituta. (JBA,
2007-05-19)/ (sinonimoa Erittu)

Eríttu: ad. Zauritu./ Erittu. Zauritu. (JUA,
2001-11-10)/ Gizonak erittuta. Gizonak
zaurituta. (JUA, 2002-12-24)/ (sinonimoa
Eridau)

Erízepela: iz. Erizepela, hanketako gaitza./
Erizepela. Erizepela. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA) 

� Etnog. Gaitza: Hau da, gaiz bat ankatan-
da izaten dana. Garai batean, oso arris-
kutsua izan zitekeen, lenau ill itte men
tzan orrekiñ. Hitz hau Agirrezabal ba-
serrian behintzat erabiltzen zuten, aman-
drei-ta aitzen nien ori. Lehenengo,
hankak gorrittuta, granok bezela izaten
ziren, baina zirkulazio gaitza izango zen
eta gero bihotzeraino ere heltzen zen.
(JBA, 2004-10-23)

Erkíñ, erkíñe: izond. Erkina./ Ez dare er-
kiñek. Ez daude erkinak. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2004-07-15)/ Hitz honekin

zera adierazten da: mendrátze ez dana...
flakoa. Hitz hau abere, landare eta per-
tsonekin erabiltzen da. (JBA, 2004-07-17)

Erlákazten, erlákaztena: iz. Erla-
kaiztena./ Erlakaztena. Erlakaiztena.
(Espainierazko forinculo) (Mariaje UB-
k entzuna: JUA eta JBA, 2002-03 hila-
betean)

Erlákuma, erlákumea: iz. Zool. Erle-
kumea./ Erlakuma. Erlekume. (JUA,
1999-07-28)/ Erlakumea bota. Erlekumea
bota. (JBA, 2000-02-27)

Erlátegi, erlátegie: iz. Tre. Erlategia./ Er-
lategi. Erlategi. (JBA, 2001-06-30)/ Er-
lateie. Erlategia. (JBA, 2002-08-25)/
Erlateie... Erlatei. Erlategia... Erlategi.
(JUA, 2004-08-29)/ (aldaera Erlatei)
(sinonimoak Erlatoki; Erlauntz)

� Etnog. Erlategiak: Tiburtzio Beainek enbor
huts moztuetan ere izaten zituen erleak.
Hauentzako, txabolatxo bat einda zeukan,
estalpe modura. Txabolatxo hau saastiñ
kokatzen zen. (JBA, 2005-03-26)

Erlátei, erláteie: (ik. Erlategi)

Erlátoki, erlátokie: iz. Tre. Erletokia./ Er-
latokie. Erletokia. (Erle kaxaz ari da)
(JBA, 2001-05-19)/ (sinonimoak Erla-
tegi; Erlauntz)

Erlauntz, erlauntzea: iz. Tre. Erlauntza./
Erlauntzea sartu. Erlauntzera sartu. (JBA,
2000-02-27)/ Erlauntz bat. Erlauntza
bat. (JBA, 2001-06-24)/ (sinonimoak
Erlategi; Erlatoki)

Érle, erléa: 1. iz. Zool. Erlea, intsektu mota./
Erleek hozka egiten dute: erlek ozka.
(JBA, 2000-05-01)/ Anaiari erleak heldu
zionean, JBA-k zera esan zion: Iru be-
darrakiñ eizu, iru bedarrakiñ.  (JBA,
2002-08-25)/ Erlendako. Erleentzako.
(JUA, 2004-08-29)/ 2. iz. Zool. Erlea, erle
erregina./ Bi erle, bi kaja. Bi erle, bi kaxa.
(Erreginak aipatuz) (JUA, 1999-07-26)/
(sinonimoa Erregiña)/ 3. iz. Zool. Erlea,
erle taldea adierazteko./ Erletxo. Erletxo.

› ERGOENA. Ergoena, Brinkola eta Telleriarte auzoak bategiten dituen eremua. (AA, 2005-07-02)

› ERLATEGIE. Enbor hustuzko erlategi zaharrak. Ursuaranen ateratako argazkia. (AA, 2008-08-18)
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ERLEMAIXU

(Kopuru txikiko erle taldeari) (JBA,
2002-03-21)/ Erlea akau in tzakuna. Er-
lea akabatu egin zaiguna. (Erle multzo-
aren gainean hizketan) (JBA, 2003-02-01)

� Etnog. Erle erasoak: Sega zorroztean atera-
tzen den hotsak, erleak haserre arazten ditu
eta erasotu egiten dute. Horregatik, erle-
etatik gertu belarra moztu behar denean,
komenigarria da goizez egitea. (JUA,
1998-01-05)/ Erleen gaizto aldiei buruz
zera dio JBA-k, egun batzutan gaiztoak
egoten direla, umea bota bear duenen-
o. (JBA, 1998-02-12)

� Etnog. Erleak Olazarren: Erleak baziren Ola-
zar baserri bertan ere: Guk’e euki gen-
duztean erlek. Erleak betidanik ezagutu
ditu JUA-k./ Hasiera batean erleak ez zi-
ren erle kaxetan bizi izaten. Urdun basoon
arbola zarretan-da, arbola uekotan-da...
pago zar zulotan-da... Gero asi zittuan ka-
jak, etxen indako kajak. Erleen bizileku
ziren zuhaitzak aizkoraz zulatu eta ho-
rrelaxe kentzen zitzaien eztia./ Kaxetan
zeuden erleei eztia kentzeko lanak egiteko
berriz, JUA-k auspoa eta begitakoa era-
biltzen zituen./ Erle kaxan bertan krista-
len bat jarri ezkero, berau zikindu egiten
omen zuten, etzien nai izaten ikusteik, nola
lana itten duen./ JUA berak erleak eztie
egiteko zerabiltzan, baina bere amonak ar-
gizaie egiteko ere erabiltzen omen zuen
erleen lana./ Lantegiko lana zela-eta,
astiik’e ez genduan izaten eta ezin behar
adina denbora eskaini erleei. Bestela ar-
taa enpeiñau ezkeo, eztie geiao artu zei-

ken, izan ere batzuk ezti asko artzen tzien.
(JUA, 1999-07-26)/ JUA-ren esanetan er-
leak zaletasun berezia eskatzen dute:
erlei kaso in bear zate. Baina garai batean,
lantegiko lanak eta baserriko lanak ez zion
denbora asko uzten erleez arduratzeko.
Garia lantzen zen urteetan, oraindik ere
lanpetuago izaten ziren: Ura ez zan bizi
izatea. (JUA, 2001-06-30)

� Etnog. Bigarren erregina: Erlategi batean bi-
garren erregina bat jaio eta hazten dene-
an, bere talde bat egin eta kanpora ate-
ratzen da beste erlategi bat sortzera.
JBA-ri bere aitak esaten zion bezala, er-
lategi baten ondoan erle pila handiak bil-
duan aurkitzen direnean, horietako egu-
nen batean bigarren erregina kanpora ate-
rako dela adierazi ohi du. Erregina buru
dutela, talde honek beste toki batera jo-
tzen du. Orduan, erleak harrapatu ezke-
ro gizakiak egindako erlauntza batean sar-
tzeko ez da zailtasun handirik izaten. (ik.
Pelota). Erleak nola harrapatu eta nor-
beraren erlauntzera nola eraman? Batzuk
kea botatzen zieten, eta erle asko jaso gabe
geratzen ziren. Jaso gabeko erle hauek
erreginarik gabe hil egiten ziren. Baina ho-
rretarako era egokiena, JBA-ren aitak era-
biltzen zuena omen zen. Honek erle
multzoari ur pixka bat botatzen zien.
Hauek euria ariko balu bezala, bildu-bil-
du eginda jartzen ziren eta horrela mul-
tzoko erle denak bildu ohi zituen. (JBA,
2001-06-30)

� Etnog. Erle bila: Erleen gaineko beste kontu
interesgarri bat ere badaki JBA-k. Bere
anaia Anjel eta bere osaba Gregorio, Agi-
rrezabal baserrikoak biak, Aizkorrondoa
erle billa joan ohi ziren. Izan ere, pago zu-
lotan erlek eoten men tzien. Orduan hala-
ko pagoren bat bilatutakoan, gainazalean
gurutze baten irudia egiten zuten. Horre-
la, beste batzuek ikusten bazuten gurutze
hura, bazekiten erle haiek jabeak zituzte-
la. (JBA, 2001-06-30)/ Aizkorrondoan
aurkitutako erlea ekarri zuen sakristauak.
(Sankristaue Igeraldekoren bat izaten zen,
baina hau gertatu zenean Benito Beain bera
zen sakristau). Justo Eguzkitzari ozka
egin zioten sakristauaren erleek belar lanean
ari zela. Bere seme Demetrio ere heldu zu-
ten. Azkenean sakristauak zera esan zuen:
Udana Zabal aldea eamango atuat udan.
Orduan kaxa hartu, bi irekidurak itxi eta
gurdi gainean eraman zuen Udana Zabal
aldera. Izan ere, uda garaian segarrie sega
zorrozten ai bazan erleak etorri egiten zi-
ren, agudo etorri’re, haserre. (JUA, 2004-
08-29)/ Sakristaua erlemaixu ere bazen.
(JBA, 2004-08-29)/ Olazar baserrikoek sa-
gastitik ekarri zuten erlea, eta betiko tokian
jarri zuten./ Beste batean, ebaitzen ai nitzen
muñóa eta bera heldu zuten. (Etzikorta Goi-
koa adieraziz) (Joxemari UB, 2004-08-29)

➤ Grab. Erleen arriskuak: “Sega zorrozten ai
ala, etorriko zak erle mordo bat. Eun ba-
ten Euzkitzan, bi aitte ta semeek jun dittuk
bedarra ebaitzea. Erlek zerean, euzkie
etorten dan garaien erlek arrotu itte ttuk.
Etorri ttuk segarrie zorrozten ai ziala, bota
segea ta etxea aguro!” Ganadua ere erasotu
izan dute: “Itto’re bai, ingo zien aguro oik
itto’re. Aittu izan diat or, Araba alden-da,
leku igarretan-da, astoa ero ganaue ondora
jun, bero aundikiñ, ta lepotik eldu danak
ta itto” (JUA, 1999-07-26)

Erlé-aundi, erlé-aundie: iz. Zool. Er-
laundia, intsektu mota./ Erle-aundie. Er-
laundia. (Intsektu hau erlea eta liztorra-
rekiko ezberdina da) (JBA, 2005-05-29)

Erlémaixu, erlémaixue: iz. Erlemaisua,
erleak zaindu eta eztia kentzeaz ardura-
tzen dena./ Erlemaixue. Erlemaisua.
(JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Erlemaisua: Erlemaisua: “Erleta de-
dikatzen dana, erlemaixue. Orik erle zee
guzik jakingo ttue, “o sea”, estudiauta-
o, leittuta-o, ola. Erlek in bear tzakon lan
guzik, bai’e garbiketan, garbitzen, bai’e
gaitzen kontrako gauzak ematen, eta ola
geo eztik etaa-ta. Bueno, eztik, bai, eu-
kiko ttue eztik zea itteko’re. Lenau, ez-
tik etxen eitten tzien, ola trapu lodi ba-
tzutan pasatzen tzien, pixkat epeldu ta
pasatzen tzien, oin makinatan itten due-
la esaten due. Makinatan apartatzen die-
la, esaten due, “pues” ta erlemaixue ba...
Lengon etorri zan emen karta bat, lei-
ttu izu nai bazu, nundi noa erlea daula
emen da, ez dait, billeran bat o zer daon,
ortxe dao. Ortxe goien” (JBA, 2002-08-
25)

› ERLE-AUNDIE. Erlaundia lorean. (AA, 2005-05-28)
› ERLEA. Erlea lorean. (AA, 2005-04-23)

› ERLEA. Erlea lorean. (AA, 2005-05-07)

› ERLE-AUNDIE. Erlaundia lanean. (AA, 2005-05-06)
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Erlóju, erlójue: iz. Tre. Erlojua./ Erloju za-
arra. Erloju zaharra. (JBA, 2001-04-07)

Erméntaiko ittúrrie: Topo. Ermentariako
iturria, Brinkolako iturria./ Ermentaiko
itturrie. Ermentariako iturria./ Olazar
inguruko kanterazpi parajean, Urola erre-
karen ondoan kokatzen da. (Mariaje UB,
2000-08-29)

Erméntaiko pásoa: Topo. Ermentariako
pasoa, Olazar eta Ermentariako sailen ar-
teko pasabide bat./ Olazar baserriak be-
rekin zuen sailaren mugak azaltzean, Er-
mentaiko pasotik Etxeazpiraino hedatzen
dela dio. (JUA, 2003-03-01)

Erméntari: Ermentaria, Brinkolako base-
rria./ Ermentari alden. Ermentaria aldean.
(JBA, 1998-08-04)/ Ermentaikok. Er-
mentariakoak. (JBA, 1999-10-23) 

➤ Grab. Joxe Ermentai: “Eun baten in tzian
aek, iru txerri il lanea juteako. Ori egie da.
Zuk ez zendun ezautu Joxe Ermentai, bai-
ño gero, gure txerrie, aek utzi zon garaien
zuen aittek etortzen zan txerri iltzea. Ta ura,
bestekoa, gurea ta geo or, Manueltxo Al-
berro, Manueltxo, sesterosea, aek zeuken
beste txerri bat, ua txerri txikixeoa. Bai-
ño goizeko lauretan asi, iru txerri il eta la-
nea jun zan” (JUA, 2002-06-08)

Ernái: adb. Zool. Ernari, aberea haurdun./ Er-
nai. Ernari. (JBA)

Ernámuindu: ad. Bot. Ernamuindu./ Er-
namuintzen die. Ernamuintzen dira. (Pa-
tataren gainean) (JBA, 2003-12-26)

Ernámuiñ, ernámuiñe: iz. Bot. Erna-
muina./ Patataren ernamuiñek ateratzea ga-
larazten da, autxe ipinita. (Hautsa ipinita,
hautsa botata) (JUA, 1998-11-14)

Ernáni: Topo. Hernani, Gipuzkoako herria./
Ernaniñ. Hernanin. (JBA, 2003-04-04)

Érne: ad. Erne, garia eta antzeko laboreak er-
netzea./ Naparro alden, garie erne ezin-
da men daola. Nafarroa aldean, garia erne
ezinda omen dagoela. (JBA, 2008-01-01)/
Oiñtxe dare erneta. Oraintxe daude erneta.
(Baba beltzaren gainean esanda) (JBA,
2004-02-01)

Ernéa eraiñ: ad. Ernega eragin, haserrarazi./
Azkenen ernea eraitten dio. Azkenean er-
nega eragiten dio. (JBA, 2000-08-22)

Eró: (ik. O, bi adierak)

Éro, eróa: iz./izond. Eroa./ Eroa. Eroa.
(JBA, 2000-02-05)

Eródes: Erl. Erodes.

➤ Grab. Erodes ta katamalok: “Erodesek iru
urtetik beerako ume danak iltzeko agin-
du zian, enda Jesukristo’re an zeoan, iru
urte barru aitan. Eta karnabalak, festea
ipini zien katamalok eta airi beira jentea
zeola, Jesukristo txikie, eta Ama Berjiña
ta San Jose, artu ta atzeti buelta pasau zian
Ejitora. Ta artara Jesukristo il be librau
zian” (JUA, 1999-02-12)

Éroi: ad. Erori./ Eroi. Erori. (JBA, 1998-08-
04)/ Ortxe eroiko ek pa. Hortxe eroriko duk
ba. (Bere buruari esaten zion, mutilentzako
hitanoa eginez) (MUA, 2005-02-04)/
Eroita. Erorita. (JBA, 2007-12-21)

Éroi, eroie: iz. Eroria./ Eroiek. Eroriak. (JUA,
1999-08-19)

Eroialdi, eroialdie: iz. Erl. Erorialdia, Je-
sus gurutziltzatua zela, bidean izan zituen
erorialdiak./ Eroialdie. Erorialdia. (JUA,
2002-06-15)/ (ik. Muiñ eiñ)

Eroiez: adb. Eroriz, erorka./ Eroiez-eroiez.
Eroriz-eroriz. (JBA, 2005-08-12)/ (sino-
nimoa Eroika)

Eroika: adb. Erorka./ Beti eroika lurren. Beti
erorka lurrean. (Pilotari baten gainean)
(JUA, 2002-02-02)/ (sinonimoa Eroiez)

Érok: (ik. Eok)

Eróle, erólea: iz. Eroalea, hil kutxa erama-
ten duena./ Erolek. Eroaleak. (JBA, 2004-
10-16)

� Etnog. Eroale lana: JUA-ri askotan suertatu zi-
tzaion lan hau egin beharra. Asi Brinkola-
zardi eta baserri askotako hildakoak eraman
zituen Brinkolatik Legazpira. Olazargo
Katalina izan zen Brinkolatik kaxan eraman
zuten aitzena, hurrengo hildakoa autoz
eraman zuten. (JBA, 2004-10-16)

Erómai, erómaie: iz. Tre. Oramahaia,
ogia egiteko mahaia.

➤ Grab. Oramahaia: “Eromaie’re, kamela

aundi baten, kamela baten formakoa, ta-
pekiñ, enda ura berriz ba, iriñe oratzeko.
Eta ogik’e antxe eoten tzien lenau, zortzi
euneko ogik iñ, zortzi euneako iñ da an-
txe, ipini bata besten kontran da tapau ta
antxe eoten tzien, eromaie ba jenealen or-
tako. Irin zea ta masea eitteko” (JBA,
2003-02-15)

Eróso, erósoa: izond. Erosoa./ Erosogoa.
Erosoagoa. (JBA, 2002-10-26)/ Ta ua
“bastante” erosoa dau zelaie. Eta hura
nahikoa erosoa dago zelaia. (Zelai baten
erosotasuna eta lautasuna alderatzen du,
honen ondoko zelai aldapatsuekin) (JUA,
2002-08-03)

Erósotasun, erósotasune: iz. Erosota-
suna./ Eroso... erosotasun. Eroso... ero-
sotasun. (JBA, 2003-04-04)

Erózein: (ik. Eozin)

Errábero, erráberoa: iz. Zool. Erreberoa,
esne jetzi berria./ Erraberoa... Jaitsi ta sei-
ttun, epela. Erreberoa... Jetzi eta segituan,
epela. (JBA, 1998-10-17)

➤ Grab. Erraberoa: “Erraberoa? Ba beiei,
jaisten dan esne ura. Seittun jaitsi ta
uraxe da erraberoa. Batzuk ura oso gus-
tora eraten due. Ona izango da. Kao,
garbi zea iñ ezkeo, garbi artu ezkeo
beintzet, aek ez dauke ez iraaz ontzin
pasa bearrik eta ezerre, erraberoa.
Ala gustatzen tzakonai”. Eurek halakorik
ez zuten sekula edaten: “Eosita. Esnea
eosita, bai. Ua eosi baeko esnea. Ba
emen’e zeek, Donostiko lengusue-ta
etortzen tzienen-da, basoa jaitsi ta era-
te men tzuen. Txarra ez da izango, bai-
ño gaitz bat palin badauke ba, beti eo-
sita... Baiño kostunbreik eza da ori. Bei
sano bati, aek ez dauke peligroik zeaik,
gaitzenik. Aik, arek erate men tzon ba-
soa jaitsita. Ala esan oi due, guk seku-
la ez. Eosita o ola” (JBA, 2002-08-25)

Errádura, errádurea: iz. Nekaz. Erre-
dura, soroetan erretzen diren belar pila le-
horrak./ Erradurea. Erredura. (JBA,
1998-08-11)/ (ik. Errau)

ERLOJU

› ERMENTAIKO ITTURRIE. Ermentariako iturria. (AA, 2005-06-11)

› ERNAMUIÑE. Patatak ernamuinekin. (AA, 2008-03-15)
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ERRAU

Errailla, erraillea: 1. iz. Tre. Erraila, gur-
diaren oinarria edo ohea osatzen duten
egurrak./ Erraillak. Errailak. (JBA, 2005-
12-25)/ 2. iz. Ebakitako belar pila./ Errai-
llak eiñ. (Ebakitako belarraz pilak egitea
adieraziz) (JBA, 2006-12-16)

Erraiñ, erraiñe: iz. Erraina./ Erraiñe.
Erraina. (JBA, 2000-10-14)

Errálde, erráldea: iz. Erraldea, bost ki-
loko pisua duen pisu unitatea./ Irurugei-
tamaika erralde. Hirurogeita hamaika
erralde. (Abelgorri baten pisuaren gaine-
an) (JUA, 2000-07-22)/ Oetalau erralde,
txal aundie. Hogeita lau erralde, txahal
handia. (Lehenago abelgorrien elikadura
eskasagoa izaten zen eta abereak askoz ere
txikiagoak izaten omen ziren. Horregatik,
dio JUA-k lehen 24 erraldeko txahala han-
dia zela eta gaur 70 erraldera ere iristen
omen dira) (JUA, 2001-05-08)/ (�)

Erráldeka: adb. Erraldeka./ Erraldeka.
Erraldeka. (Garai batean txahala Luzianok
nola pisatzen zuen) (MUA, 2005-02-04)

Errámillete, errámilletea: iz. Erl. Sor-
ta, lore edo erramu sorta./ Erramua be-
deinkatzeko eguna zenean, JUA-k hiru
etxeetako erramuak hartuta joaten zen
Legazpira, han bedeinka zitzaten: Olazar-
goak, Muntegikoak eta Barrendiolakoak.
(JUA, 2002-04-20)/ Erramillete txikie.
Sorta txikia. (JBA, 2004-05-22)/ Lora
erramilletea. Lore sorta. (JBA, 2005-01-
29)/ Erromilleta politte. Sorta polita. (JBA,
2004-05-29)/ (aldaera Erromilleta)

➤ Grab. Erramilletea: “Baiño ordun lora be-
deinkatzea juten zian, Leazpira jun bear
erri guztie, Brinkolakok’e bai-ta... Nei
Montteikok, erramilletea-ta nei ematen
zaean, bedeinkatzeko enda geo eamaten
natuan, etxea ekarrita, gurek, Barren-
diolakok’e bien arten erramillete bat itten
tzien, ura’re... Iru erramillete eamaten na-
tuan. Enda Montteiñ saardoa ematen tza-
en. Da Barrendiolan erreal bana-ero, bi,

erreal bana o ola ematen tzaen, motikoa.
Baiño iru erramillete’re eraman ein
bear. Ba alaxe zian”. Non jartzen ziren ho-
riek: “Loraak, (...), emen “entrada”-
n’e badaok or kurutzan. Ola soron’e bai.
Zelaien’e bai. Da geo terrenoon, mendiñ,
guk Aierdira eamaten genduan kuutzea,
ola zea iñ, enda an sartu. Orduko zea ola
zian-da” (JUA, 2002-04-20)

Errámu, errámue: iz. Bot. Erramua,
sastraka mota./ Erramu pusketak. Erra-
mu pusketak. (JBA, 2000-08-09)/ Erra-
mue ekarri bear det biarko. Erramua eka-
rri behar dut biharko. (Erramu egun bez-
peran esana) (JBA, 2004-04-03) 

� Etnog. Erramu erabilera: Erramu bedeinka-
tuaren erabilera: odoie daunen, tximistea
daunen, erre itten da. (JBA, 2004-04-03)

➤ Grab. Jesus eta Erramue: “Da orreati dek
“Domingo de ramos” aittuko ek pa? Arek
eaman tzian erramillete, erramu asko men
tzaoan an da erremu lakatz bat, guk eka-
rri deun bezela, lorauta, edaarrak, (...).
Ta artu dik adartxo bat-eta, da Jerusa-
lenera, ua bedeinkatzea jun men tzian.
“Domingo de ramos” orreatik dek. Jai
eune eo zea ori. Ta Jesukristok ala ema-
ten men tzian erramue bedeinkatzea,
Jerusalenera da “Domingo de ramos”
orreatik dek” (JUA, 2002-04-20)

Errápe, errápea: iz. Zool. Errapea./ Erra-
pek. Errapeak. (Ardiarenak) (JUA, 2000-
12-02)/ Errape onak. Errape onak. (Txa-
kurrarenak) (JUA, 2001-07-14)/ Errape
txikie. Errape txikia. (Behorrarenak)
(JUA, 2004-05-08)/ Errapea ai al tzakok
aunditzen? Errapea ari al zaiok handitzen?
(Umea egin behar duen behor baten gai-
nean) (JUA, 2004-05-12)/ Errape aundie
dauke. Errape handia dauka. (Behorraren
gainean) (JBA, 2004-05-20)/ Errape
koxkorra. Errape kozkorra. (Ahuntz
haurdun baten gainen) (JBA, 2005-03-27)

Errátilla, errátillea: iz. Erretila, teilatu
konponketa./ Erratillea. Erretila. (Egile-
horren teilatuaren gainean) (Anjel BA,
2002-01-06)/ Erretillea. Erretila. (Zepa-

diko egilehorrak duena) (Anjel BA,
2005-09-09)/ Erratillea, teillatue berri-
tzea. Erretila, teilatua berritzea. (JBA,
2009-01-21)/ (aldaera Erretilla)

Errátz, errátza: iz. Bot. Erratza, landare
mota./ Mota honetako landare batzuk dau-
de Kamiñazpi sailean, errepide ertzean,
hurritzen itzalpean./ Erratza eskobea
itteko erabiltzen da, eta honek  tximiñie
garbittu behar denerako balio izaten du.
Pepita gorrik izaten ditu eta babestua
dago. (JBA, 1998-07-04)

Errau: 1. ad. Bot. Erratu, ugaritu./ Garie
errau, ugarittu. Garia erratu, ugaritu./
(Aditz hau gariarekin erabiltzen zutela
adierazten du. Gariaren zurtoin eta hos-
toak multzoetan etortzen dira, eta horri
esaten zaio honela) (JBA, 2003-03-21)/
Hau garia tortoetan bezala ateratzea da.

› ERRADUREA. Belarra erretzen. (AA, 2004-07-17)

› ERRAMUE. Erramu sortak. (AA, 2008-04-11) › ERRATZA. Erratza pipitekin. (AA, 2006-10-28)
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Errau eta erne ez da gauza bera: Lenen-
go erne itten da. (JBA, 2006-03-25)/ Asko
errau zien. Asko erratu ziren. (Baba
handiaren gainean) (JBA, 2008-05-17)/
2. ad. Erratu, erraduran erre./ Zotzak
erratzen. Zotzak erretzen. (Erradura ba-
tean erretako zotzei buruz) (JBA, 2008-
03-29)/ (ik. Erradura)

Errauna, erraunea: (ik. Erreuna)

Errautei: Ernandotegi, Brinkolako base-
rria./ Errauteikoa. Ernandotegikoa. (JUA,
1999-04-10)/ Errautikoa. Ernandotegi-
koa. (Anjel BA, 2002-01-06)/ (aldaera
Errauti)

Errauti: (ik. Errautei)

Érre: 1. ad. Erre./ Erre zian ba. Erre zuan
ba. (JUA, 2001-11-17)/ Iriñe erre eta
ogie. Irina erre eta ogia. (JUA, 2004-08-
10)/ Begiñ erre. Begian erre. (JBA,
2004-08-11)/ Belarrak erraduran erretzea
ere erre esaten da. (ik. Erradurea)
(JBA, 1999-08-10)/ Txitxarroa erre.
Txitxarroa erre. (JBA, 2006-08-12)/ 2.
ad. Erre, tabakoa erre./ Erretzen duen oik.
Erretzen duten horiek. (Tabakoaz) (JBA,
2008-01-05)/ 3. ad. Erre, eguzkiak aza-
la ere./ Erreta. Erreta. (Eguzkiak azale-
an sortzen duen erreduraren gainean)
(JBA, 2003-08-23)

Érre, erréa: iz. Errea./ Erréa. Errea.
(Eguzkiaren errea giza azalean) (JBA,
1999-08-08)

Erréal, erréala: iz. Erreala, aspaldiko di-
rua./ Millan bat erreal. Milaren bat erre-
al. (JUA, 2001-12-31)/ Erreal bikoa.
Erreal bikoa. (JBA, 2002-06-08)/ Milla
erreal. Mila erreal. (Agirrezabal base-
rriaren salneurriaren gainean) (JBA,
2002-08-24)

Erréaldi, erréaldie: iz. Errealdia./ Le-
nengo errealdie bai baiño. Lehenengo
errealdia bai baina. (JBA, 2006-12-16)

Errébokau: ad. Errebokatu. Eraikuntza
batetan harrizko tarteak masaz bete, ha-
rri zati ederrenak bakarrik bistan
utziaz./ Errebokau. Errebokatu. (JBA,
1998-02-08)

Errébotika, errébotikea: iz. Errebo-
tika./ Errebotikea. Errebotika. (JBA,
2002-08-25) 

� Etnog. Osagaiak: Olazar aldean egiten de-
nak beatzi bedar klase ditu. (Honekin
adierazi nahi du bederatzi elementu
ezberdin dituela). Hauek dira: jaboia, se-
goa, argizaie, olioa, mantzeliñea, in-
txusea, mermena, rudea, erroméroa.
Igeraldeko Agustinarenak berriz ha-
margarren elementu bat ere badu. (JBA,
2004-06-24)

Errégalo, errégaloa: iz. Oparia./ Erre-
galoa eman tzin. Erregaloa eman zidan.
(JBA, 2008-01-05)

Errégau: ad. Ureztatu./ Erregatzen da
erregazten. Ureztatzen eta ureztatzen.
(Landareak) (JBA, 2006-06-09)

Errége, errégea: 1. iz. Erregea./ Errege
da erregiñen. Errege eta erreginaren.
(JBA, 1998-07-16)/ 2. iz. Erl. Erregeak,
gabonetakoak. (Pluralean esaten da)/
Erregek. Erregeak. (JUA, 2004-01-03)

� Etnog. Errege oparia: Ontza bat txokolate,
edo piku bat o beste izaten ziren errege-
tako oparia heurak umeak zirenean.
(JBA, 2008-01-05)

Errége txikíe: Errege txikia./ Errege txi-
kie, hala deitzen zion Luzianok Alfontso
XIII erregeari, eta zera esaten zuen, ara-
zoak izan zituenean, alde egin zuela. (Ele-
na UB, 2004-03-20)

� Etnog. Errege txikia trenean: Lehen, Donostin
palazioa zuen, eta trenez emendi pasatzen
tzanen, mikelete eta guardia zibilak in-
gurua zaintzen egoten ziren, eta Tunel On-
dia joaten ziren batez ere. Halakoetan,
guardia zibil batzuk Olazarren sukalde on-
doko gelan ere lo egiten zuten. (JBA,
2004-03-21)/ Espainiako erregea trenez
Madrildik Donostiara joaten zenean, mi-
keleteak eta guardia zibilak Brinkolako
tunelak zaintzen egoten ziren. Ormaiz-
tegin ziren mikeleteek berriz, Ormaizte-
giko zubia zaintzen zuten. (JUA, 2004-
08-29)

Errégiña, errégiñea: 1. iz. Zool. Erregina,
erleen erregina./ Bi erregina ezin egon er-
lategi berean: Bi erregiña badare, batek
alde itten do. Bi erregina badaude batek
alde egiten du. Honekin batera erleen mu-
gikortasuna ere adierazten du: Orik ibi-
li itte ttuk batetik bestera. (JUA, 1999-07-
26)/ (sinonimoa Erle, bigarren adiera)/  2.
iz. Erregina./ Erregiñen. Erreginaren.
(JBA, 1998-07-16)

Erréja, erréja: iz. Burdin hesia./ Errejak.
Burdin hesiak. (JUA, 1999-01-01)

Erréka, errékea: iz. Erreka./ Errekaz
orti. Errekaz hortik. (JBA, 2004-01-03)/
Erreka zuloa. Erreka zulora. (JBA,
1998-10-17)/ Errekena. Errekarena.
(Erreka ertzean dauden lizar zuhaitz ba-
tzuk <<errekarenak>> izango dira, ha-
rik eta ebakitzen ez badira) (JUA,
1999-06-05)/ Érreka eskiñatan. Erreka
eskinetan. (JBA, 2004-05-22)/ Errekea.
Erreka. (JBA, 2005-06-04)

� Etnog. Erreka bidean: JUA-k dio, Urzako-
ko astazubiaren ondoko sagarrondoeta-
ko sagarrak errekara erortzeko arriskuan
direla, haizearen erruz. Arrisku hori sa-

garrak erreka biden daudela esanez adie-
razten du. (JUA, 1998-10-31)

� Etnog. Arropak garbitzen: Errekara arropak
garbitzera eramaten zituztenean, egu-
rrezko tresna batzuetan garbitzen zituz-
ten. (JBA, 2008-08-21)

Erréka-aundi: 1. Topo. Errekaaundi,
Brinkolako erreka./ Erreka-aundi. Erre-
kaaundi. (Uste dut Urola errekaren gai-
nean esandakoa dela) (JUA)/ 2. Topo.
Errekaaundi, Brinkolako parajea./ Erre-
ka-aundi. Errekaaundi. (Antxerdi aldetik
Olabaso alderako bidean kokatzen da)
(JUA, 2002-03-10)

Erréka-lur, erréka-lurre: iz. Erreka lu-
rra, lur mota./ Erreka-lurre. Erreka lurra.
(ik. Olasatxo) (JBA, 2003-04-12)

Erréka-muiño, erréka-muiñoa:
iz. Erreka muinoa. Errekaren bi alda-
menetako bakoitza da erreka muinoa.
JBA-ren esanetan, erreka muinoa erre-
kan aldamenak dira; errekek beti dauz-
ke bi aldamen... erreka-muiño. (JBA,
1998-09-12)/ MUA-k aldaparoaren alde
bakoitzari ere muiño deitzen dio. (MUA,
2003-04-11)

➤ Grab. Erreka muiñoa: “Erreka-muiñoa ba,
bean errekea, errekea dijon lekun erre-
kea-o, zea ta aren muiñoa, aren altugo
daon aldamena” (JBA, 2002-01-20)

Errékata: Errekaeta, Telleriarteko baserria./
Errekatakok. Errekaetakoak. (JBA, 2002-
06-29)

› ERREKATA. Telleriarteko Errekaeta baserria. (AA,
2008-11-08)

› ERREKEA. Erreka hazita, osinaren inguruan. (AA,
2006-03-11)

› ERREKA-MUIÑOA. Erreka muinoa, Barrendiola
errekaren ertzean. (AA, 2008-03-29)
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Errémedio, errémedioa: iz. Erreme-
dioa, sendabidea. Hitz hau sendabela-
rrekin erabiltzen da ia beti./ Erremendion
mateako. Erremedioren batera. (Hun-
tzaren gaitasunak azalduz) (JBA, 2003-
02-15)

Errémentari, errémentarie: iz. Erre-
mentaria./ Errementarie. Errementaria.
(JUA, 1999-01-30)/ (ik. Errero)

Errémolatxa, errémolatxea: iz. Bot.
Erremolatxa, landare mota./  Erremola-
txa.  Erremolatxa. (JUA, 1998-12-12)/
Araba aldean azukrea egiteko erabil-
tzen diren erremolatxa horien patxa,
hau da, hondakina, ganaduaren pentsua
izaten zen. (JBA, 2005-04-02)

Errén, erréna: 1. iz./izond. Herrena./
Errena. Herrena. (JBA, 2000-07-22)/
(sinonimoa Kojo)/ 2. iz. Zool. Herrena, ar-
dien hankako gaixotasuna./ Errena. He-
rrena. (JBA, 2002-01-20)

Erréndittu: ad. Errenditu, menderatu,
mendean hartu./ Errendittuta. Errendituta.
(Erabat nekatua) (JBA, 2004-05-22)/
Beorrak errendiu. Behorrak errenditu.
(JUA, 2000-10-21)/ (aldaera Errendiu)

Erréndiu: (ik. Errendittu)

Errénka: adb. Herrenka, herren eginez./
Errenka ardie. Herrenka ardia. (JBA,
2002-01-20)

Errénkura, errénkurea: iz. Herrena,
gaitz mota./ Errenkura dauke. Herrena
dauka. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2004-12-23)

Errénta, erréntea: iz. Errenta./ Errenta.
Errenta. (JUA, 2002-06-15)/ (�)

ERRENTAN EMAN: ad. Errentan eman,
errentan utzi./ Errentan emanda. Erren-
tan emanda. (Nagusiek maizterrei erren-
tan emanda) (JUA, 2002-06-15)

ERRENTAN EUKI: ad. Errentan eduki,
errentaren bidez edukitzea./ Errentan
euki. Errentan eduki. (Etxe baten gaine-
an) (JBA, 1999-12-29)

➤ Grab. Errentea: Baserrietako errenta ordain-
keta Santa Lutzi ondoren izaten zen. “Ta diru
faltan eongo zala errentea paatzeko, ta orre-

ati ipiñi zuen, ferin urrengo eune, Oiñati-
ko errentea paatzea... “Por si acaso”, ez pa-
lin bazeon’e, “por si acaso” ez palin bazan,
ez bazan ailleatzen, ango, etatzen tzan
diru sobrekin, aillatu ta geo errentea paa-
tzea. Bai, alaxe. Ta an, urte aitan, garie en-
treatzen tzan. Gariñ, gariñ erdie errentea,
zean, baserriñ artzen tzan gariñ erdie,
errentea”. Errentaz gain gauza gehiago
ere eramaten ziren: “Ba zea, bi dozena
arrautza, oillaskoa... Oillo zar bat’e bai...
Oilloa, ta geo, nausindako, oillasko parea
ero ez tait ze izaten tzan. Bai, errenta ba-
jukotan gaela ta an, nausindako oillasko pa-
rea”. Nagusiak ere nolabaiteko ordaina
egiten zien: “Bai, baiño ematen men tzien
bazkari ona. Bai, bazkari ona ematen men
tzien. Da beiek sartu ikuillun, ikuillun47. Otza
izaten men tzan askotan an, ta ordun da, za-
kue bizkarren epini, gaiñea bizkarren zakun
da, ematen men tzien lastoa. Oiñatiko las-
totan, an oillok eo zea, beiek. Geo ur pix-
kat’e bai, ta jo, gustoa etorte men tzien. Geo,
nausik esa men tzon, “zuek’e, aurten gari
asko ekarri zue”, eta káfea ema men tzien.
Bai, káfea. Aizkenen, kafea artu zuen ga-
raien, ene, zeiñek ixildu eitte men tzittun”.
Gustura izaten ziren: “Ene, ta bersotan etor-
tze men tzien errenterook. Ala aillatze men
tzien Brinkola”. Brinkolako denak batera jo-
aten ziren: “Baai, bai Brinkolakok danak ba-
tea. Brinkolakok zien, Gibolaa, Giola,
Brinkola, bi Brinkolazar, bi bizitza zien da
bi Brinkolazar. Geo, emen zeren, Olazar. Ez,
aurretik zeon, eon, eon... Nola zan? Giola,
Giola. Da geo urrengo ona beeraka, Juan
Joxe, au bi bizitzako etxea, bai. Eta ala, le-
nengo, “Juan Joxe Iñurritegi”, ots eitte men
tzon, zeak, eskribauek. Da men tzan zea,
errentak-eta kobratze zittuna. Duken, duken
zea, nausie. Ez, ango duken ez, zeanak-eta
itten zittuna. Urrengoa, Juan, “Juan Praix-
ko, Juan Praixko, Ugalde”, “Presente!”,
ene. Etorritakon, presenteka jardun duela.
“Presente” ots eitten tzonen, “presente”
esaten tzuela”. Erdaraz egiten zuten: “Bai.
Urrengo, bi, bi Barrendiola. Da “Ximon
Etxeberria!”, “presente!”. Geo urrengo,
Muñttei or daok pa, ez Muñtteokok nausik
men dittuk48. “Jose Andres Agirre”, da “pre-
sente”. Da danen danai kobrau men tzien
da geo bazkarie. Bazkari ona men tzeukien
gaiñean eun ortan preparauta”. Bazkaria zer
zen: “Baba gorrie, euneroko babea. Aur-
tengo, aurtengoa, aurten artutakoa, ipintzen
men tzien kozinerek, propio, e! Ikaragarrizko
gozoa, oso gozoa, maiña at jate men tzuen.
Oso gozoa, aurten Oiñatiñ artutako babea,
baba berrie. Geo, nik ez tait ze pasatzen tzan.
Geo, ze maten tzien ba? Geo, oi janda pre-
paatzen men tzien kafea ematen men tzien.
Ta kafea artu zuela! Kafea artu zuela! Ene,
errenteroi kafea eman diela! Da Brinkola-
ko, Ergoenekok, Ergoeneko zeai, kafea ar-
tuta etorri diela. Eta geo, prepaatze men
tzuen gurdie, beie lotu, ikuillun zerenak lotu,
enda ola, iru laun-o etorte men tzien. Ta ea-
man’e, aldiko irunak eo ola eaman, zakuk
gurdiñ, iru errenteronak. Bakoitzak berea
eraman baik, txandaka, urte txandaka. Da
ala aittu men tzien. Biden bertzok kantauz,
kafea artuta. Ua men tzan urtea!”. Baina
Juan berak ez zuen ezagutu hau: “Ez ni, ez,
ez, ez, ez. Ni, “ba laister asi bearren ao i’re,
asi bearren ao”, aittek, “ia ni zaartu naok

eta ia asi bearren ao” ta aittek (...) ia erren-
te paatze ori akabatu ein tzan”. Baserria ero-
si zutelako kuanto, Brinkolako beste batzuk
bezala. (JUA, 2004-03-13)

Erréntero, errénteroa: iz. Errenteroa,
maizterra./ JUA-k, satorrei Etxeazpiko
soro inguruan agertzean errenterok dei-
tu zien (umore puntu batez, noski) (JBA,
1998-02-07)/ Errentéroa. Errenteroa.
(JBA, 2004-08-10)/ Rentéro. Errentero.
(JBA, 2005-03-26)/ (aldaera Rentero)

Erréparau: ad. Erreparatu./ Erreparau.
Erreparatu. (JUA)/ Erreparau al diok?
Erreparatu al diok? (JUA, 2004-03-04)

Erréparu, erréparue: iz. Erreparoa./
Erreparu aundie. Erreparo handia. (JBA,
1999-02-10)

Errépasara, errépasarea: iz. Errepa-
sada./ Errepasara bat eman. Errepasada
bat eman. (JBA, 1999-06-05)

Errépikau: ad. Errepikatu./ Errepikau.
Errepikatu. (JBA, 2007-02-17)

Erréro, erréroa: iz. Errementaria./ Erré-
roa. Errementaria. (JBA, 2002-05-11)/ (ik.
Errementari)

Errérotza, errérotzea: iz. Errementa-
ritza./ Errerotza. Errementaritza. (JBA,
2003-11-08)

Erréspetau: ad. Errespetatu./ Errespetau
bear lukie. Errespetatu behar lukete.
(JBA, 2008-01-05)/ Errespetatzen. Erres-
petatzen. (JUA, 2003-12-26)

Erréspetu, erréspetue: iz. Errespe-
tua./ Bata bestei errespetue daukie. Bata
besteari errespetua daukate. (Katuen ar-
tean) (JBA, 2004-07-17)

Errésponso, errésponsoa: iz. Erl.
Errespontsua, hilen aldeko errezoa./
Erresponsoa. Errespontsua. (JBA, 2002-
03-23)

Erréten, errétena: iz. Erretena, lurrean
den ur bidea./ Erreten. Erreten. (Antxer-
dirako bidean) (JBA, 1999-07-10)/ Erre-
ten. Erreten, urkendu. (Aierdirako bide-
ko urkenduen gainean) (JBA, 2000-03-
03)/ Erretena. Erretena. (Arrobirako lur
bidean den urkendu baten gainean) (JBA,
2000-07-30)/ Erretenen. Erretenean. (Itu-
rritik ateratzen den uraren erretena)
(JBA, 2001-12-29)/ (ik. Urkendu)

Erretíau: ad. Erretiratu./ Erretiauta. Erre-
tiratuta. (JBA, 1999-08-08)/ Erretírauta.
Erretiratuta. (JBA, 2006-05-29)/ (aldae-
ra Erretirau)

Errétilla, errétillea: (ik. Erratilla)

Erretírau: (ik. Erretiau)

Errétolika, errétolikea: iz. Erretolika,
hizketaldi luze eta aspergarria./ Sartu zian
erretolika bat berriz! Sartu zidan erreto-
lika bat berriz! (JBA, 2003-12-13)

Erreuka: adb. Erreguka./ Erreuka. Erreguka.
(JUA, 1999-10-08)

Erreuna, erreunea: iz. Erre gunea./
Erreunakin. Erre guneekin. (Azaleko

› ERRETENA. Lurrean egindako ur bidea. Antxerdi
aldeko argazkia. (AA, 2008-12-07)

ERREUNA

47 Behi hauek errentako gari hori eramaten zutenak izan behar dute.
48 Muntegi baserrikoak ez ziren errenteroak, baserri jabeak ziren. Hortaz, dukearengana joan beharrik ez zuten izaten.
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erre guneak) (ik. Katu) (JBA, 2000-11-
18)/ Erreunea. Erre gunea. (JBA, 2003-
04-26)/ Erraunak. Erre guneak. (JBA,
2003-04-26)/ (aldaera Errauna)

� Etnog. Katuak eta sua: Olazarreko sukalde-
an katuak lehengo beheko suaren ondo-
an egoten ziren. Tarteka ateratako txin-
partaren batek erre ere egiten zituen. Behin
gertatu zen katuak su hartu eta korrikan
ukuilutik ganbarara alde egitea; hori
arriskutsua zen ganbaran belar lehorra
gordetzen zelako. Katu hura gero akabatu
behar izan zuten. (JUA, 2000-11-18)/ Agi-
rrezabalen txinpartak erreta antzerako ihe-
saldia egin zuen katua ere gogoan du
JBA-k. (JBA, 2000-11-18)

Erreus, erreuse: izond. Erreusa, balio gu-
txikoa./ Erreuse. Erreusa. (JUA, 1999-09-
18)/ Akatsen bat duen tresna edo gauza.
Akats hau dela eta berezko salneurriaren
azpitik saltzen da. (JBA, 2002-01-20)/
Erreusek al die? Erreusak al dira? (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA, 2002-08-16)/
Erreus bat. Erreus bat. (Fruitu eskas ba-
ten gainean) (JBA, 2006-09-09)

➤ Grab. Erreusa: “Erreuse da faltan bat dau-
kena. Ola, zee itten danen, eosten danen, o
aizkora o mailluka o gauza bat, igual eu-
kitzen da falta bat ta ordun arek ez do ba-
lio bere prezio normalen saltzeko. Da esa-
ten da, erreuse zan, da orreatio merkegoa.
Da erropatan’e igual gertatzen da, aik’e fal-
tan bat balin badaukie erreuse ta ura pre-
zio merkegon-o, ola” (JBA, 2002-01-20)

Erréz, erréza: izond. Erraza./ Erreza.
Erraza. (JUA, 1999-06-05)/ Errezanak.
Errazenak. (JBA, 2004-10-30)/ Erreza-
na. Errazena. (JBA, 2005-01-08)

Errézau: ad. Erl. Errezatu, otoitz egin./ Erre-
zau. Errezatu. (JUA, 1998-09-05)/ Erre-
zatzen. Errezatzen. (JUA, 2000-08-27)

Errézill, errézille: 1. iz. Bot. Errezila,
errezil sagarra, sagar mota./ Errezille.
Errezila./ Hemen bi mota bereizten ditu
JBA-ak: alde batetik lengo zaarra eta oin-
go berrie. (JBA, 1998-08-05)/ Baserri
ondoko egilehorraren atzean dagoen sa-
garrondoak lehengo zaharra erako errezi-
la ematen du. Eta zera dio JBA-k: Sestrau
ta amar-amabi urte bear men ttu, saar ema-
ten. (JBA, 1998-11-07)/ Lengo errezillek
amar-amabi urte, frutu ematea. Lehengo
errezilak hamar hamabi urte, fruitu ema-

tea. (Lehengo sagar mota batzuei fruituak
ematea kostatzen zitzaien denbora aipatuz)
(JBA, 2000-01-22)/ Errezill geokok’e ala.
Errezil gerokoak ere hala. (JBA, 2004-10-
02)/ Errezille. Errezila. (JBA, 2008-09-26)/
2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Errézo, errézoa: iz. Erl. Errezoa./ Errezok.
Errezoak. (JUA, 2001-12-22)

Erréztu: ad. Erraztu./ Erreztuta. Erraztuta.
(JBA, 2007-06-02)

Errí piñúrie: Topo. Herri pinudia, Brinko-
lako parajea./ Erri piñuri aldea. Herri pi-
nudi aldera. (ik. Beor) (JUA, 1999-11-05)

Erró, erróa: iz. Zool. Erroa, titia./ Erroa.
Erroa. (Behien erroez)/ Garai batean titia
esaten zen, baina erroa’re bai, erroa igual
geiau. Errapea eta erroa bereiztu egiten dira,
errapea da osoa, erroa bat bakarrik.
(JBA, 2005-02-19)

Erroiba, erroibea: iz. Zool. Erroiba, kumeek
esnea edaten ez dutenean, amari sortzen
zaion infekzioa./ Erroibea. Erroiba. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2000-
12-19)

➤ Grab. Erroibea (1): “Erroibea da ba, beiek
eta gaiñeatiko animalik’e eukiko due, es-
nea eukitzen duenak nik uste, ta auntze eta
olakok’e, baiño beiena izaten da umea ein-
dakon jenealen, ta baita aurreti’re bai jar-
tzen tzaten, errapea goor-gor einda. Eta es-
nea kentzen bazako, ba bueno, garbi-
ttu’re eitten da baiño baita infetau’re. Ta
errapea galtzeaiño etortzen dan ze bat,
erroibea. Kontu aundie euki bear izaten
tzan ba umea indakon beiek, ba ura go-
zatzen, eitten gendun jaitsi, al dan guzie.
Jaitsi’re, esnea’re etzuen bear bezela
ematen. Eta gero iurtziz, iurtziz “paiñu”
ze batekiñ. Lanazko “paiñu” batekin.
Iurtziz, iurtziz, iurtziz biundu-o, zee ura ken-
tzen saiatzen giñen” (JBA, 2002-01-20)

› ERREZILLE. Errezil sagar aleak zuhaitzean. (AA, 2008-09-26)

› ERROMAKO ZUBIE. Erromako zubia. Arriurdin aldetik ateratako argazkia. (AA, 2008-04-30)
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➤ Grab. Erroibea (2): “Erroibea da, ba gana-
duk eukitzen duena ta personak’e bai
izaten due. Esnea goortuta, ori izango da
ifezio bat o puzuni bat izango da. Ba... eta
kosta itten da gero zea itten ura... Gana-
dutan beintzet, ba askotan jeitsi ein bear
izaten da, zea itteko, biuntzeko. Lenau ibil-
tzen giñen, baita berotzen’e bai. Berotzen
genduzten gaiñea esnea idakitten jarri-ta,
bota karrilleko arrik ara. Ta aik eunduko
zea etatzen tzuen, esne irakitten zeola, eta
ikaragarrizko zea ematen tzien esneri. Be-
roa, beroa, lurriñe botatzen tzuen. Da aik
ipintzen da aitzen giñen. Ba biuntzeko. Bai-
ño asko jaitsi in bear izaten do ta igurtzi
ta ola... Bestela, infezio aundie. Puzuni aun-
die izaten da. Ta personan’e berriz izaten
die zee batzuk. “O sea”, personan’e iza-
ten da berriz” (JBA, 2002-03-21)

Errómako zubi, errómako zubie: iz.
Meteorol. Erromako zubia./ Erromako zu-
bie. Erromako zubia./ Erromako zubiaren
alde bakoitza erreka batetan izaten dela dio
JBA-k: Errekati erreka. (JBA, 2000-04-
28)/ JBA-k berak erromako zubie esan eta
JUA-k zera erantzun du: euzkie ta eurie.
(JUA, 2000-04-28)

Errómara, errómarea: iz. Tre. Sailaren
sarrera ixteko ate modukoa. Alde batetan
ardatza du eta ardatza biratuz ireki eta ix-
ten da. Normalean egurrezkoa da eta luzea
izan ohi da, pista edo bidea alde batetik bes-
teraino itxiz49./ Erromarea. Erromara.
(JBA)/ Erromarea tárraka. Erromara ta-
rraska. (Bere biraketan lurra jotzen duen
erromare baten gainean) (JUA, 1999-08-
19)/ Erromarati bera. Erromaratik behe-
ra. (Baratzako leku bat adieraziz) (JBA,
1999-12-18)/ Erromarea zabalik. Erromara
zabalik. (JBA, 2005-11-13)/ (ik. Langa)

Errómatalde: Topo. Erromatalde, Etxeaz-
pi zelairako sarrera bat, baserria eta ha-
rrobiaren arteko erdibidean zena, bidearen
ertzean. Bertan erromara bat zen lehen./
Erromátalden. Erromatalden. (JBA, 2004-
05-29)/ Erromataldea. Erromataldea.
(JBA, 2004-07-17)/ Romátalde. Erroma-
talde. (JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Ro-
matalde)

Errómeri, errómerie: iz. Erromeria./
Erromerie. Erromeria. (JUA, 1998-09-05)

� Etnog. Erromeria lekuak: Lehenago, errome-
ria izaten zen Olazar inguruan, olaren eta
errepidearen arteko zatian. JUA-ak berak
ez zituen ezagutu, bai ordea bere aita Lu-
zianok. (JUA)/ Bertan, soiñue ta bolalekue
izaten ziren, eta bailea edo dantzaldia ere
izaten zen. JUA-ak aditu duenez, berau
omen zen garai batean Brinkolako plazea.
Hau ez zuen JUA berak ezagutu; bai ordea
Udanan egiten zena eta geroago goiko ta-
berna eta biltegiaren artean egiten zena.
(JUA, 1998-09-05)

Errómero, errómeroa: iz. Bot. Errome-
roa, landare mota./ Erroméroa. Erromeroa.
(JBA, 2004-08-09)

Erromilléta, erromillétea: (ik. Erra-
millete)

Errónka, errónka: iz. Erronka, apustura-
ko deia.

ERRONKA BOTA: ad. Erronka bota./ Erron-
kak bota. Erronkak bota. (JBA, 2005-03-
26)

Errópa, errópea: iz. Arropa./ Barru erro-
pak’e baita. Barru arropak ere baita. (JBA,
2004-10-02)

Errópaje, errópajea: iz. Arropajea, arro-
pakera./ Erropaje oikin. Arropaje horiekin.
(JBA, 2004-12-31)/ Erropaje aikiñ. Arro-
paje haiekin. (Hitz hau erabiltzen du, da-
rabiltzan arropak, beste zerbait egiteko ego-
kiak ez direnean) (JBA, 2005-05-14)

Errósario, errósarioa: iz. Erl. Arrosarioa,
errezo mota./ Errosarioa errezauz. Arro-
sarioa errezatuz. (JUA, 1998-09-05)/ Ildako
etxen errosarioa errezatzen zan. Hildako
etxean arrosarioa errezatzen zen. (JUA,
2001-11-17)

Errósta: Errosta, Oñatiko baserria. Era be-
rean, ezizen hau zuen soinujole batek./
Errosta. Errosta. (Soinujoleaz) (JUA,
2002-03-09)

Erróta, errótea: 1. iz. Errota. 2. iz. Zool.
Errota, hegazti batzuk jana xehatzeko hes-
te ondoan duten organoa. Atal honi erro-

› ERROMAREA. Egurrezko erromara zaharra. (AA,
2004-01-04)

49 Goierriko beste leku batzutan langa esaten zaio, nahiz eta Brinkolan langa eta erromara bereiztu.

› ERROTEA. Igeraldeerrota. (AA, 2007-12-09)

› ERROMERIE. Ardanbideta aldeko erromeria. (AA, 2004-09-12)
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ta nahiz errotarrie esaten dio JBA-k./ Zati
honetan, oiloek jan ohi dituzten arto
aleak desegin egiten dira. Horretaz gain,
oiloek irentsitako harri txikiak ere bertan
izaten dira./ Gainera, oiloen liseritze
prozesua ere adierazten digu: oiloak
irentsitako ale edo beste jakiak, papoa ize-
neko barrunbean biltzen ditu lehenik, gero
eztarrian barrena este bat igarotzen du ja-
nak. Horrela, errota, errotarrie delako-
ra iritsiko da, bertan xehatuz. Hortik
este meeta eta bertatik kanpora, ziriñe be-
zala. (JBA, 2000-04-25)/ Errotea. Erro-
ta. (JBA, 1998-07-10)/ (sinonimoa eta ik.
Errotarri)

➤ Grab. Oiloen errota: “Oillon errotea da
ba... Nik ez dakit estomague izan leiken,
esan leiken-o... Da, lenengo ará juten die,
jan guztik eta zee guzik beintzet. Guri es-
tomagoa juten tzakun bezela, ara. Eta
arek geo zea ingo ittu. Eukitze ttu “oja”
batzuk bezela, eukitze ttu. Barrun olako...
jana zea itteko, txikitzeko o ez takit ba nik
zer. Eta gero, ola, kanpon ibiltzen dan oi-
llok-eta beintzet, ori oillon, egaztin gau-
zea da ori, eta kanpon ibiltzen dan egaz-
tik beintzet, eukitzen due arrik, arri pilla
bat, bai an. Nik ez takit aik juten tzaten
kakan o ze itten tzaten. Beintzet ill egaz-
ti bat eta errotarri ortan, orreatio esan-
go zako errotarrie’re. Ori, oillo bat iltzen
danen, eukitzen do, kanpon ibiltzen dan
zeak beintzet arri pilla bat eukitze ittu. Nik
ez dakit gero, jungo zate, irtengo die. Beti
or ez die eongo, bestela dana beteko li-
tzeke. Ori jana, estomaguk eitten don lana
eingo o orrek” (JBA, 2002-03-21)

Errotári, errotárie: iz. Errotaria, errotako
langilea./ Errotárie. Errotaria. (JBA,
2002-08-24)

Errótarri, errótarrie: iz. Zool. Errota-
rria, hegaztien barne organoa. (JBA,
2000-04-25)/ Errotarrie. Errotarria. (si-
nonimoa eta ik. Errota, bigarren adiera)

Errú, errúe: iz. Errua, “zerbait” bezala esa-
teko./ Bazeuken erru gorren bat. Bazeu-
kan erru gogorren bat. (Eguzkiak pertsona
baten azala ondo gorritu zuen, eta horre-
gatik dio eguzkiak bazuela erru gogorren
bat hori egiteko) (JBA, 2003-08-23)

Errúda, errúdea: iz. Bot. Erruda, landa-
re mota./ Errudea. Erruda. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 1998-05-23-an)/
Rúdea. Erruda. (JBA, 2004-05-29)/ Erru-
da oiloen txabolan jartzen zen, eta erru-
da artan oillo zorrik bitzen zien. (MUA,
2003-04-11)/ Rúdea usain handiko lan-
darea da. (JBA, 2005-05-21)/ (aldaera
Ruda)

➤ Grab. Errudea: “Errudea, gue batzan
bada ba errudea. Landara bat da, oso
usai fuertea eukitzen do. Usaie’re uzten
do, da esaten tzan lenao demoniok-eta bil-
durtu eitten tzittun landara bat. Demoniok
o etsai-o” (JBA, 2002-01-20)

Errueda, erruedea: iz. Tre. Gurpila./
Errueda. Gurpila. (JBA, 2004-02-21)/
Erruedak buelta-bueltaka. Gurpilak bira-
biraka. (JUA, 2004-08-10)/ (sinonimoa
Gurpill)

Értz, értza: iz. Ertza./ Mailluka ertza.
Mailu ertza. (JUA, 1999-03-13)/ Ertze-
ti jun. Ertzetik joan. (JBA, 2007-02-10)

� Etnog. Nola ebaki aizkoraz: Ertzagoti jo. Er-
tzagotik jo. (Aizkoraz enbor zati motz ba-
tetik pusketa txikiagoak atera nahi dire-
nean, (sutara botatzeko neurrikoak), le-
hen aizkorakadak enborraren ertzetik
jotzen dira eta ertzak kenduz, barnealdera
segi. Hau omen da halako egur zatiak txi-
kitzeko era egokiena) (JUA, 1999-09-11)

Es: (ik. Ez)

Esáera, esáerea: 1. iz. Esaera, gauza ba-
ten esateko modu bat adieraziz./ Esae-
ra bat den. Esaera bat dun. (JBA, 2000-
12-02)/ Zure esaerekin. Zure esaerare-
kin. (JBA, 2008-03-02)/ 2. iz. Esaera,
atsotitza./ Esaera. Esaera. (MUA, 2003-
04-11)

Esága, eságea: iz. Tre. Esaga, gurdiko tres-
na./ Esagea. Esaga. (JBA)/ Gurdiko za-
maren gainean jarri ohi den egurra, hau
ondo eusteko, batez ere belarra denean.
Burdie kargautakon aurreti atzea ipintzen
tzikon egur bat. Gero sujetau itten tzan
ua, zulo batzuk eukitzen zittun. Ezpata de-
lako bi piezetan lotzen zen. (JBA, 2009-
01-21)

Esále, esálea: iz. Esalea./ Kontu esalek.
Kontu esaleak. (JBA, 1999-05-15)

Esámes, esámesea: iz. Esamesa50./ Jen-
den esamesea. Jendearen esamesa. (JBA,
2000-09-02)

Ésan: ad. Esan./ Esan’e etziela in. Esan ere
ez ziotela egin. (JBA, 2001-08-04)/ Esa izu
ba! Esan ezazu ba! (JUA, 1999-11-27)/
Esango iñ. Esango din. (JUA, 1999-04-
24)/ Esanik izan bear zien. Esanik izan be-
har zioten. (JBA, 2002-04-13)/ Pellok esa-
nik izango zon. Pellok esanik izango
zuen. (JBA, 2004-03-21)/ Esan dizuana.
Esan dizudana. (JBA, 2007-04-11)

Ésan, esána: iz. Esana, esandakoa./ Esanik
ez do itten. Esanik ez du egiten. (Katua-
ren gainean) (JBA, 2004-08-09)

Esánai, esánaie: iz. Esanahia./ Esanai. Esa-
nahi. (JBA, 2004-05-29)

Esánaldi, esánaldie: iz. Esanaldia./ Kon-
tu esanaldi bat. Kontu esanaldi bat. (JUA,
2003-01-11)

Esángai: adb. Esangai, esateko./ Esangai zeu-
ken ori. Esangai zeukan hori. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 2008-05-17)

Esárri: (ik. Ezarri)

Esáte, esátea: iz. Hesatea./ Enitzean jun is-
tea esate ori. Ez ninduan joan ixtera he-
sate hori. (JBA, 2003-10-18)

Esáte bateako: adb. Esate baterako, adi-
bidez./ Esate bateako. Esate baterako. (Hitz
hau esan eta gero, adibide bat eman zuen)
(JUA, 2002-12-25)/ (sinonimoa Konpa-
razio baten)

Ései: ad. Eseki./ Gelatzetik esei. Laratzetik ese-
ki. (JBA)/ Gelatzen esei kaldarea. Lara-
tzean eseki galdara. (JBA, 1998-09-12)/
Eseita. Esekita. (Arropen gainean) (JBA,
1999-02-09)/ Eseitzen. Esekitzen. (Arro-
pen gainean) (JBA, 1999-04-17)/ Eseita
ebali. Esekita erabili. (Betaurrekoak pa-
parrean esekita erabiltzeko esanez) (JBA,
2002-06-29)/ Txerrie eseita. Txerria ese-
kita. (Honela esaten zaio, txerria hil eta bere
barneko zatiak atera eta gero, txerriaren
gorputza kako baten bidez zutitzen dene-
an) (JBA, 2000-08-09)/ Erropea eseita pi-
lla bat.Arropa esekita pila bat. (JBA, 2004-
12-04)/ Piñun eon zan eseita. Pinuan
egon zen esekita. (Hildako katagorria)
(JBA, 2007-09-29)

Ési, esíe: iz. Hesia./ Esi kontrakok. Hesi kon-
trakoak. (JBA, 1998-08-01)/ Esie bota zon
makinek. Hesia bota zuen makinak. (JBA,
2001-06-16)/ Hesiak egiteko badira aukera
ezberdinak, pintxo alanbrek, esi alanbrek,
baita ere zumazkok. (JBA, 2005-05-07)/
Teniolako zelaien esie jotzeaiño. Teniolako
zelaian hesia jotzeraino. (Sail baten he-
dadura adieraziz) (JBA, 2005-09-09)

Eskále, eskálea: iz. Eskalea, etxez-etxe es-
kean ibiltzen dena./ Eskale. Eskale. (JBA,
2002-03-02)/ (sinonimoa Eskeko)

50 Deklinabide ohikoari kasu eginda esamesa/esamesea izan beharko luke, baina guk bereziki galdetuta, esames/esamesea formak jaso ditugu mugatu eta
mugagabean.

› ERRUEDEA. Gurdi gurpila. (AA, 2004-05-08)

› ERRUDEA. Erruda landarea, lore eta guzti, bara-
tzan. (AA, 2005-06-25)
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Eskálu, eskálue: (ik. Ezkalu)

Eskápu, eskápue: iz. Eskapua, ihesa./ Iñok
eskapuik ez. Inork eskapurik ez. (Herio-
tzaren gainean esana) (JBA, 2000-02-12)

Eskárabajo, eskárabajoa: iz. Zool.
Kakalardoa./ Eskarabajondako. Kaka-
lardoentzako. (JBA, 1999-08-19)/ (sino-
nimoa Kakalardo)

Eskási, eskásie: iz. Eskasia./ Eskasie iru bi-
zitzandako. Eskasia hiru bizitzentzako.
(Olazarren hiru bizitza zirenean, larri
ibiltzen omen ziren bizimodua ateratzeko)
(JUA, 2002-06-15)

Eskátona, eskátonea: iz. Eskea./ Eská-
tona luze ta errezo motza. Eske luze eta
errezo motza. (Ijitoek egiten omen dute)/
Eskátona eukitzen dola. Eskea edukitzen
duela. (Txakurra jan eske) (JBA, 2004-05-
29)/ Eskatónea. Eskatona. (JBA, 2007-02-
17)

Eskátu: (ik. Eskau)

Éskau: ad. Eskatu./ Eskatu. Eskatu. (JUA,
2003-06-07)/ (aldaera Eskatu)

Éske: adb. Eske./ Zuri eske eongo a ori. Zuri
eske egongo da hori. (JBA, 2007-12-
25)/ Diru eske otsein. Diru eske hots egin.
(JBA, 2007-12-15)

Éske, eskéa: iz. Eskea./ Esken ibiltze zala.
Eskean ibiltzen zela. (JBA, 2004-05-29)/
Danak eskén-da. Denak eskean-eta. (JBA,
2004-07-03)

ESKEAKO ZAKUE: iz. Eskerako zakua./
Lantegi jabe bat, pertsona fina omen zen.
Bere bi semeak berriz, diruak gastatzen zi-
tuzten handikeria asmoetan. Orduan aitak
zera esan omen zien: Nee semek ezda za-
kuik ez due izango eskeako. (JBA, 2003-
12-31)

Eskeinka: adb. Eskainka, eskainiz./ Es-
keinka. Eskainka. (JUA, 2000-01-29)

Eskeiñi: ad. Eskaini./ Eskeiñi. Eskaini. (JBA,
2002-06-15)

Eskéko, eskékoa: (ik. eta sinonimoa Es-
kale)

➤ Grab. Eskekoak (1): “Nik rekuerdoa dau-
kiana da, urteero etortzen zan, kantzio ba-
tekin, txixaik eiñ ezinda zeon emakuma ba-
tentzako, diru bitzeko. Ari ez dakit, esan’e
eitten... Txixak eziñ, eiñ ezinda zeonandako
diru bitzea, ari launtasune emateko, ta esa-
ten non: “etzeok oso edarki, txixaik eiñ
ezinda ainbeste urtetan!”. Urtero kantu ba-
tekiñ etortzen tzan” (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Eskekoak (2): Lehen jende asko ibil-
tzen zen eskean: “Lenau bai, askoz
geiau, askoz geiau ibiltzen tzan. Ijitok’e
bai. Ijitok’e ba emen Olaalden, askotan
eoten tzien. Da or sue ein da gaue pa-
satzen tzuen, baiño eukitzen tzuen karroa
eukitzen tzuen ta an lo eitten tzuen. Ka-
rro ori ba kabaillokin tirauta. Ta geo, ze-
laira igual gauen jareitten tzien beorrai,
jatea-ta... Lenau askoz geiau. Ijitok’e
bai-ta, eskeko, bestelako eskekok’e bai-
ta, askoz geiao, oiñ ez da etortzen bate
ona. Lenau askoz geio”. Eskatzen zute-
na: “Ba dírue-ta... Jana’re bai besta ba-
tzutan-da, baiño jeneralen dirue naiao
izaten tzuen, dirue naiao izaten tzuen.

Jana eskatzen zuenai ba jana, bokadi-
llon bat-o... Ola gaztek izan ezkeo igual,
ba dirue, zea’re bai eskatzen zuen bo-
kadillo-o, ezer jateko. Ola... Baiño lenau
askoz geiao, bueno!, izaten tzien” (JBA,
2003-04-04)

Eskéla, eskélea: iz. Eskela./ Eskelea. Es-
kela. (JBA, 2007-09-22)

Ésker, eskérra: iz. Eskerrak. (Pluralean esa-
ten da)./ Eskerrak orri’re gaiñea. Eskerrak
horri ere gainera. (JBA, 2003-08-09)

Eskillára, eskillárea: iz. Tre. Eskailera./
Eskillárak. Eskailerak. (Olabasoko ur de-
posituko hormako harmailen gainean)
(JBA, 1999-08-03)/ Eskillárea. Eskaile-
ra. (Arrobiko basoko pinu mehe batek zer-
tarako balio dezaken adieraziz) (JUA,
2000-07-30)/ Eskillára bárren ortan.
Eskailera barren horretan. (JBA, 2003-06-
07)/ Eskil-buruko silla artan. Eskailera
buruko aulki hartan. (JBA, 2004-07-
10)/ Beetik goraiñoko eskillárea. Behe-
tik gorainoko eskailera. (Uso postu ba-
terako eskailera, hau pagozkoa da eta trak-
trak jarri dute) (JBA, 2004-09-18)/ Es-
killatati gora jun. Eskaileretatik gora
joan. (JBA, 2005-08-06)

� Etnog. Etxeko eskailerak: Etxean erabiltze-
ko eskailerak, Olazargo gizonek egiten zi-
tuzten, Luzianok eta JUA-k. Hauek egi-
teko, aizkora, labana eta arotzeriako
tresna batzuk erabiltzen zituzten, zepilluk-
eta esaterako. Kanpotik ez ziren eskailerak
erosten. Baliteke arotzeriako joera hau Lu-
zianoren osabarengandik etortzea, Rufi-
no, hau arotza zelako. (JBA, 2005-03-05)/
(ik. Altza)

Eskíllaso, eskíllasoa: (ik. Eskiñaso)

Eskíña, eskíñea: iz. Bazterra./ Eskiñan.
Bazterrean./ (sinonimoa Baztar)

Eskíñaso, eskíñasoa: iz. Zool. Eskino-
soa, hegazti mota./ Eskiñasoa. Eskino-
soa. (Mariaje UB-k entzuna aurretik)

(JUA, 1998-07-04)/ Eskillasoa. Eski-
nosoa. (JBA, 2000-11-04)/ (aldaera Es-
killaso)

› ESKILLAREA. Etxe barruko eskailera. (AA, 2008-
04-11)

› ESIE. Saloita aldeko harrizko hesi bikaina. (AA, 2006-01-22)
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➤ Grab. Eskillasoa: “Eskillasoa, txori doto-
re bat da, eskillasoa. Amen’e “bastante”
ebiltzen die, bai, eta beti ibiliko die bi. “Ai,
eskillasoa badijo”, ta beittu, beittu izu, ta
bestea’re atzeti, ala izaten da. Oso lumaje
politte eukitzen do. Da, ez tait nik, zozoa
baiño pixkat ondixoa-o, olamuzko bat-o,
aundixoa igual izango a. Izaten dan
egasti bat. Amen’e asko kusi izan da, ga-
raien o nik ez dait ze, oiñ ez da ikusten
baiño”. Baratzan ibiltzen da: “Jango
due oik’e, jango due bai, oixe, jango due
ba txixarak-eta oik’e. Batzan, artoik-eta
ola, zeaik ez. Baiño, batzatan ibiliko die
oik’e” (JBA, 2004-02-01)

Eskóba, eskóbea: iz. Tre. Erratza, garbi-
tzeko tresna./ Erratzak landare batzuekin
egin ohi dira eta landare izen hori ema-
ten zaie: Mendazko eskobea, Erratzezko
eskobea, Illarrezko eskobea.../ Erratzez-
ko eskobea. Erratzezko erratza. (Erratza
landarez egindako erratza) (JBA, 1998-
07-04)/ (ik. Erratz) (ik. Isuski-eskoba)

Eskoial, eskoiala: iz. Esku-oihala, es-
kuzapia./ Eskoiala. Esku-oihala. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 1999-12-31)

Eskójittu: ad. Aukeratu./ Ori eskojittu.
Hori aukeratu. (JBA, 2005-08-06)/ Es-
kojittu zeuk. Aukeratu zeuk. (JBA, 2004-
08-09)/ (sinonimoa Aukerau)

Eskóla, eskólea: iz. Eskola.

ESKOLA AUNDIE IKASI: ad. Eskola han-
dia ikasi, maila handiko ikasketak izatea.
(Batez ere, ikasketa aukerak murritzak zi-
ren garaian)/ Orik eskola aundie ikasi
zuen. Horiek eskola handia ikasi zuten.
(JUA, 2002-08-03)

ESKOLEA EUKI: 1. ad. Eskola eduki, kla-
sea eta dotorezia izan./ Eskolea euki. Es-
kola eduki. (JUA, 2000-10-28)/ 2. ad. Es-
kola eduki, ikasketak izatea./ Esko-
lea’re gutxi zeukian. Eskola ere gutxi zeu-
kaan. (JUA, 2001-12-01)

� Etnog. Brinkolako eskola: Brinkolako eskola
lehen elizatariti gora zen. Bertan ez zen
komunik ere, eta txixa eittea kanpoa ir-
ten behar izaten zuten umeek. Don Je-
ronimo joan eta geroagoko apaiz batek,
komunek ipini zatuan eskolan eta apaiz
etxean. (JUA, 2003-06-07)

➤ Grab. Zumarragako eskolan: Zer ikasi
zuen eskolan: “Zea itten tzuena, ordun
tokatzen zana. “Hermanos Maristas”
zeren, Zumarran, papar zuri orik zeren.
Da orik ez zittuan, ez zittuan orik... Ira-
katsaille onak, maixu onak zittuan orik,

e!, Fama aundikok zittuan orik, “herma-
nos maristas” orik. Urdun urdukok-eta...”.
Eta dotrina?: “Dotriñea, etzekiat dotriñea...
ez det uste dotriñaik emen itten gendunik...
Baiño bestela, “Hermanos Maristas”,
orik maristak zittuan... Marista azentu ori
euki zian, nik ez dakit nun estudiauko zuen
baiño, zean... Antzuolan. Antzuolatik emen
Brinkolazargo jentek in zittuan marista. Bat
o bi Amerika ju zittuan. Eta gero emen ibi-
li zittuan, eskolea beintzet or. Eskola ona
ematen zien maristaak...”. Antzuolan?:
“Antzuolan. Ba nee launek izan zittuan An-
tzuolan ori estudiatzen. Marista orik. Ori
katoliko zea zian ori, “Hermanos maris-
tas”, papar txuri orik. Ba urdun urduko
kontuk eta oaiñ oingok-eta...” (JUA, 2002-
06-01)

Eskóla-laun, eskóla-laune: iz. Eskola la-
guna./ Baiño orik nere eskola-launek zien.
Baina horiek nire eskola lagunak ziren.
(JUA, 2002-08-03)

Eskólaketa, eskólaketea: iz. Eskola
ikasketa, eskolaketa./ Eskolaketaik. Esko-
laketarik. (JUA, 2003-01-11)

Eskólaume, eskólaumea: iz. Eskolau-
mea./ Eskolaume orik. Eskolaume horiek.
(JUA, 2001-11-02)

Eskópeta, eskópetea: iz. Tre. Eskopeta./
Eskopetak. Eskopetak. (JUA, 1998-12-05)

� Etnog. Pistoizko eskopetak: JUA-k dio lehe-
nago pistoizko eskopetak izaten zirela. In-
dar handikoak omen ziren. Etxean ere ba
omen zen bat, baina galdu egin zen. Ge-
roago, beste eskopeta batzuk iritsi ziren.
Hauek kainoi zorrotz eta luzekoak ziren,
indar handikoak. Gudua hasi zenean Vi-
llarreal herriko, (Urretxuko), guardia zi-
bilak armak eurei emateko eskatu zuten.
JUA berari, lehentxeago puskatu zitzaio-
nez, ez zuen eman beharrik izan. (JUA,
1998-12-05)

Eskoriatza: Topo. Eskoriatza, Gipuzkoako
herria./ Eskoriatzan. Eskoriatzan. (JUA,
2003-07-16)

Eskórta, eskórtea: iz. Eskorta. Ardiak jez-
teko izaten den harresi borobildua. Olazar
baserrian bada Eskorta deitzen duten to-
kia. Gaur egun estalpea bada ere, bazite-
keen garai batean eskorta arrunta izatea,
gaztandegia ere inguruan zen-eta.

� Etnog. Baserri ondoko eskortak: Olazar ba-
serriko atal baten izena, hegoaldera koka-
tzen dena.  (JUA eta sendiko beste kide guz-
tiei entzuna)/ Orokorrean, eskortak teila-
tu gabeko harrizko itxiturak izaten dira: es-
kortea, kanpon daona./ Agirrezabal base-
rri inguruan, egilehorraren ondoan eskor-
ta zen, gaur egun egitura hauek denak ken-
du badira ere. JBA-ren esanetan, ardiak es-
kortan jezten zituzten./ Eskortaren tokian,
lehen lur zati bat zen, bertan lizar handi bat
zuela. Alde honetako hezetasunak atariko
aposentu aldean gordetako gariari erasa-
ten zion. (JUA eta JBA, 2000-05-20)

Eskríbau, eskríbaue: iz. Eskribaua./ Es-
kribauek. Eskribauak. (Dukearen eskri-
bauaz ari da) (JUA, 2004-03-13)

Eskríittu: iz. Idatzi./ Eskriittuta. Idatzita.
(JBA, 1998-12-12) 

Eskrítzaille, eskrítzaillea: iz. Idazlea./
Karta-eskritzaille onak. Eskutitz idazle
onak. (JBA, 2004-05-29)

Ésku, eskúe: iz. Eskua.

ESKUA ETORRI: ad. Eskura etorri, aspalditik
bila zebilena uste gabe aurkitu zuela esa-
nez. Eskua etorri zitan. Eskura etorri zi-
tzaidan. (JBA, 2002-11-09)

ESKUA JARRI: ad. Eskura jarri, abere bat man-
txotu eta eskurakoia bihurtu./ Eskua jarrita
bear do. Eskura jarrita behar du. (Kata-
kumeak) (JBA, 2008-08-13)

› ESKORTEA. Olazar baserrian Eskortea deitzen den etxe atala. (AA, 2008-04-04)

› ESKOLEA. Brinkolako eskola. (AA, 2008-11-08)
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Eskú-lan, eskú-lana: iz. Eskulana./ Esku-
lana o karretilla lana. Eskulana edo ka-
rretila lana. (Makinaz egin ezin liteken lan
baten gainean) (JUA, 2000-06-17)/ Esku-
lanak. Eskulanak. (Eskolako eskulanen gai-
nean) (MUA, 2003-04-11)

Eskuara, eskuarea: iz. Tre. Eskuarea,
belarretarako tresna./ Eskuaraik zuzendu
ezinda. Eskuarerik zuzendu ezinda. (JBA,
2003-07-12)/ Bada garia ebakitzean era-
biltzen den eskuarea ere. Hau segari eran-
tsita egon ohi zen. (JBA, 2005-03-05)

Eskuara-ortz, eskuara-ortza: iz. Tre. Es-
kuare hortza./ Eskuara ortzak. Eskuare hor-
tzak. (JBA)

Eskuaraketa, eskuaraketea: iz. Es-
kuareketa, eskuareaz egindako lana./
Arranke aundik etzaukien beintzat eskua-
raketan. Arranke handirik ez zeukaten
behintzat eskuareketan. (Poliki zebiltzala
eskuara lanean) (JUA, 2002-08-03)

Eskuera, eskuerea: (ik. Euskera)

Eskukára, eskukárea: iz. Eskukada./ Es-
kukara. Eskukada. (JBA, 2002-01-26)/ (si-
nonimoa Eskutakara)

Eskúko, eskúkoa: izond. Zool. Eskurakoia,
giza eskura eta tratura moldatutako aberea./
JBA-k dio, katu bat goxau ezkero, hau da,
igurtziak-eta aldiro eman, eskukoa jartzen
dela. (JBA, 2004-06-12)

Eskúleku, eskúlekue: iz. Eskulekua,
tresnaren kirtena edo eskuz heltzeko tokia./
Eskulekuk. Eskulekuak. (JBA, 2002-01-
26)/ Eskulekuk. Eskulekuak. (Biribirkiaren
eskulekuak adieraziz) (JBA, 2002-01-26)

Eskúmiñ, eskúmiñe: iz. Eskumuinak.
(Pluralean esaten da)./ Eskumiñek. Esku-
muinak. (JUA, 1999-08-29)

Eskúpeko, eskúpekoa: iz. Eskupekoa, isil-
pean emandako ordaina./ Eskupekoa. Es-
kupekoa. (Mariaje UB-k entzuna: JUA eta
JBA, 2000-12-27)

Eskutakára, eskutakárea: iz. Esku-
kada./ Eskutakara bat. Eskukada bat.

(JBA, 2002-08-25)/ (sinonimoa Esku-
kara)

Eskúttur, eskútturre: iz. Eskumuturra./
Eskuttur alden. Eskumutur aldean. (JBA,
1998-06-27)/ Eskutturre. Eskumuturra.
(JUA, 1999-01-23)/ Eskutturrek. Esku-
muturrak. (Jon AU-k entzuna: JBA, 2003-
10-04)

Esméndau: ad. Desagertu./ Esmendau. De-
sagertu. (JBA)/ Begien aurrean zegoen zer-
bait ikusten ez denean edo non den ez da-
kigunean erabiltzen da aditz hau. Adibidez,
esmendau in tzat labore bat. JBA-ren
amona zen Manuela Barrenak erabiltzen
zuen hitz hau eta horregatik pentsatzen du
JBA-ak Oñati aldeko hitza izango dela.
(JBA, 1998-07-06)/ Hitz hau Arrezalen
asko ebaltzen zan. Eta honelako erabilpe-
nak ditu: Amentxe zan da esmendau in da.
Bere esanahia, desagertu, beste modu ba-
tea esanda. (JBA, 1999-08-08)

Ésnai: adb. Esna./ Esnai jun zaiz. Esna joan
zaitez. (JBA, 2000-12-23)/ Gauen esnai.
Gauean esna. (JBA, 2002-08-26)/ Esnai eo-
ten da. Esna egoten da. (JBA, 2003-11-25)/
Esnai dao? Esna dago? (JBA, 2004-05-22)

Ésnai, esnaie: (ik. Eznai)

Ésne, esnéa: iz. Esnea./ Esne pixkana. Esne
pixkana. (JBA, 2004-08-11)/ Nai zu esne
pixkat? Nahi duzu esne pixka bat? (JBA,
2005-01-08)

ESNEN EON: ad. Esnean egon, heldu gabe
egon. Landare jakin batzuekin erabiltzen
da. Gariarekin esaten zen: esneen eongo da
oandio. Hitz hau garikiñ esan oi gendun
da artokiñ’e bai. Bigarren kasu honetan,
esne artoa esaten zen. Heldu gabeko lan-
dareak adierazten dira horrela, oandio
ude daukienen. (JBA, 2006-06-09)/ Esnen
eongo da. Esnean egongo da. (Zikirioaren
gainean) (JBA, 2008-05-31)

� Etnog. Esne kontuak: Martin Pipas artzaina

zahartu zenean eta artaldea kendu zuene-
an, Olazarrera etortzen omen zen esne bila.
(JUA, 2000-12-02)/ JUA-k, mutila zene-
an, goizen Turbiña delakora eramaten
zuen esnea, gero handik Liñapitxi aldera
joan eta handik etxean edateko ura ekar-
tzen omen zuen, eta hau dena aita harro-
biko lanetik itzuli baino lehenago. (JUA,
2003-03-21)

� Etnog. Esnea edan: Esnea eraten badio. Es-
nea edaten badio./ Behokaren bat jaiotzen
denean garrantzia handikoa izaten da jaio
eta berehala esnea edaten duela jakitea.
Edaten ez badu hasieratik, geroz eta zai-
lagoa izaten da hastea eta horrela umea
galdu egin liteke. (JUA, 2001-06-16)

Esola, esolea: iz. Tre. Hesola./ Esolak
sartu. Hesolak sartu. (JBA, 2002-07-26)/
(ik. Esola-motz) (sinonimoa Estaka)

› ESOLEA. Hesoletarako prestatutako egurrak. (AA, 2008-11-08)

› ESOLEA. Alanbre hesiaren hesola. (AA, 2008-03-15)
› ESKUARA-ORTZA. Eskuare hortzak. (AA, 2008-
04-04)
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ESOLA JO: ad. Hesola jo, hesola beste tres-
na batez astindu lurrean sar dadin./ Eso-
lak jotzea. Hesolak jotzera. (JBA, 2000-
01-22)/ Jota al daek? Jota al zaudek? (He-
solen gainean) (JUA, 2000-01-29)

Esóla-motz, esóla-motza: iz. Tre. He-
sola motza./ Esola-motza. Hesola motza./
Tamaina txikiko hesola, zuhaitz gazte oke-
rrei sokaz lotu eta hauek zuzentzeko era-
biltzen dena, besteak beste. (JBA, 1998-
02-11)/ (ik. Esola)

Espálda, espáldea: 1. iz. Hegala, men-
diaren hegala./ Beste espaldan. Beste he-
galean./ Aztiri aldea daon espaldea. Az-
tiria aldera dagoen hegala. (JUA, 2000-
10-21)/ Aierdi ezpaldatik. Aierdi hegaletik.
(JUA, 2002-01-19)/ Goiko espaldan.
Goiko hegalean. (JUA, 2004-09-18)/
(aldaera Ezpalda)/ 2. iz. Bizkarra./ Es-
paldaz biok gaiñea. Bizkarrez biok gai-
nera. (Argazkian nola ateratzen diren)
(JBA, 2005-01-29)/ (sinonimoa Bizkar)

� Etnog. Eguzkia espaldetan: JUA-ren esane-
tan, Olabaso aldean eguzkia zazpi eta er-
diak arte-edo izaten da. Bere aurreko he-
galean, hau da Amutsanda mendiaren he-
galean berriz lau eta erdiak aldera joana
da. (JUA, 2000-08-29)

Espárrago, espárragoa: iz. Bot. Zain-
zuria, landare mota./ Esparragok. Zain-
zuriak./ Azken urteotan bakarren batzuk
landatu izan dira Olazar baserriko bara-
tzetan. Baina ez da garai bateko landarea.
(JBA, 2005-05-07)

Espárru, espárrue: iz. Esparrua, hesiz
inguratutako saila./ Esparrun. Esparruan.
(JBA, 2004-06-12)

Espatíña, espatíñea: (ik. Ezpatina)

Espérantza, espérantzea: iz. Espe-
rantza, itxaropena./ Zeozen esperantzan.
Zerbaiten esperantzan. (JUA, 2000-10-
21)/ Espeantzea eman do-ta. Esperantza
eman du-eta. (Hurrengo egunetarako
eguraldi ona igarri dutela) (JBA, 2004-05-
12)/ Esperantza guzitan. Esperantza guz-

tietan. (Erabateko esperantzan) (JBA,
2008-07-20)

Espézial, espéziala: izond. Berezia./ Es-
peziala. Berezia. (JBA, 2005-01-15)/
(sinonimoa Berezi)

Esplíkau: ad. Esplikatu, azaldu./ Esplikau.
Esplikatu. (Eskolako ikasgaiak) (JBA,
2004-12-03)

Esplikazío, esplikazíoa: iz. Esplikazioa,
azalpena./ Esplikaziok. Esplikazioak. (Es-
kolako ikasgaiak) (JBA, 2004-12-03)

Espúma, espúmea: iz. Aparra./ Espumea,
teillak gortzeko jartzen tzakona. Aparra,
teilak gogortzeko jartzen zaiona. (Teila-
tuetan, teila artean jartzen den apar go-
gortuari buruz) (JBA, 2007-09-22)/ (si-
nonimoa Pitx, hirugarren adiera)

Espumadéra, espumadérea: iz. Tre.
Bitsadera, jakiak zartaginetik-eta atera-
tzeko sukalde tresna./ Espumadérea bes-
te bat da. Bitsadera beste bat da. (JBA,
2009-01-21)

Estáka, estákea: iz. Tre. Hesola./ Estaka.
Hesola. (Lurrean sarturik zegoen maki-
la motz baten gainean) (JUA, 1998-12-
23)/ (sinonimoa Esola)

Estáldu: ad. Nekaz. Estali, ereindako haziak
lurrez estali harea pasaz./ Estalduta ge-
atzen tzan. Estalita geratzen zen. (JBA,
2002-01-26)

Estálgarri, estálgarrie: iz. Estalga-
rria./ Estalgarrie. Estalgarria. (Landare ba-
tzuetan, leka fruituaren estalgarria da)
(JBA, 2003-04-26)

Estáli, estálie: izond. Estalia./ Estalie. Es-
talia. (Eraikuntza baten gainean) (JBA,
2003-03-21)

Estálki, estálkie: iz. Estalkia./ Estalkik
etzeukien. Estalkirik ez zeukaten. (Euriaz
estaltzeko arropaz) (JUA, 2003-12-26)

Estálpe, estálpea: iz. Estalpea./ Estalpea
etorri da. Estalpera etorri da. (Euriaz ba-
bestuz atariko estalpera etorri dela) (JBA,
2002-05-13)/ Estalpen. Estalpean. (Eu-
riaz estalitako toki bati buruz) (JBA, 2003-
08-31)/ Estalpe. Estalpe. (Erlategi baten
gainean) (JBA, 2002-08-25) 

Estánko, estánkoa: iz. Estankoa./ Es-
tankoa. Estankoa. (Garai batean Telle-
riarten zen estankoaren gainean, gero ta-
berna izan omen zen) (JBA, 2003-09-06)

Estátu, estátue: iz. Estatua, eskultura./ Es-
tatue. Estatua. (Eskultura batez). (JBA,
2007-07-07)

Estazío, estazíoa: iz. Geltokia./ Estazíon.
Estazioan. (Geltokian, tren geltokian)
(JUA, 2001-12-24)/ Estazíon. Estazioan.
(Geltokian, tren geltokian) (JBA, 2004-
02-15)

Éste, estéa: iz. Zool. Hestea./ Este bat... este
meeta. Heste bat... heste mehetara. (Oilo
hesteen gainean) (ik. Errota) (JBA,
2000-04-25)/ Estea. Hestea. (Txerriaren
hesteaz) (JBA, 2003-04-26)

Estéra, estérea: iz. Estera, alfonbra./
Geo sartzen tziela palazion, eta klaro, es-
terea pasillon, gorri-gorri-gorrie. Gero
sartzen zirela palazioan, eta noski, este-
ra pasiloan, gorri-gorri-gorria. (Amandrea
Oñatiko dukearen jauregira joaten zene-
koa) (MUA, 2003-04-11)

Estério, esterioa: iz. Metro kubikoa har-
tzen duen bolumena da, ebakitako egu-
rrarekin erabili ohi dena, egur neurrie da
esterioa. (Ebakitako enborren gainean)
(JBA, 2004-04-10)/ Egurra materialeta-
rako denean, askotan bi metroko luzeran
ebakitzen da, bestetan metro batekoan.
Izan ere, hala ebakita, gero erraza izaten
da esterio kopurua kalkulatzea. (Joxemari
UB, 2009-01-21)

› ESTRADEA. Txuluplantegi barreneko estrata. (AA, 2008-11-08)

› ESPARRAGOA. Landare hau ez da arrunta gure
baratzetan. (AA, 2005-05-07)
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Estímau: ad. Estimatu./ Estima ien. Estima
iezaien. (JBA, 2001-06-30)/ Estimau in
bear ba. Estimatu egin behar ba. (JBA,
2002-08-31)/ Estimatzekoa. Estimatzekoa.
(JBA, 2006-10-06)

Estímau: adb. Estimatu./ Oso estimau iza-
ten tzien. Oso estimatu izaten ziren.
(JBA, 2004-12-03)

Estímau, estímaue: izond. Estimatua./ Es-
timaue. Estimatua. (JUA, 2003-06-07)

Estimazío, estimazíoa: iz. Estimazioa./
Estimazíoa. Estimazioa. (JBA, 2002-
01-06) 

Estiraméntu, estiraméntue: iz. Lu-
zaketa./ Estiraméntukin. Luzaketekin.
(JBA, 2005-07-09)

Estómago, estómagoa: (ik. Estomagu)

Estómagu, estómague: iz. Urdaia./
Estomague... estomagoa. Urdaia... urdaia.
(JBA, 2002-03-21)/ (aldaera Estomago)

Estórbu, estórbue: iz. Traba./ Estorbun.
Traban. (JBA, 2007-09-22)

Estráda, estrádea: iz. Estrata, garai ba-
teko bide mota. Zoru harritsua izaten du
eta batzutan bi aldamenetan harresiak iza-
ten ditu./ Estradea. Estrata. (Telleriarte-
ko San Joan eliza eta Agirre Bekoa ba-
serria lotzen dituen bide aldapatsua)
(Elena UB, 1998-06-20)

➤ Grab. Estradea: “Ba estradea da ba, leku
itxi bat... Ba izan leike ba, alanbrekiñ itxi-
ta-o, arbolakin baztarretan zea inda,
paso bat. Estradea, paso bat da. Ta [...]
izan leike, jenealen orik, estradak esaten
tzate, ola arbolak daen, arbolaz juntau-
ta ta paso bat. Intxaurrek, “estrada ar-
tati pasauta””. Olazar inguruan ez zen es-
tradarik, baina Agirrezabal aldean bai:
“Arrezal... estradea esaten tzikon lenau
eskola aldetik bajatzen tzana kamiñoa,
bueno kamiñoa-o, lenau etzan kami-
ñoik. Ari estradea, aetxek dauzke bazta-
rretan altuao ta erdi arbola, erdi zer, es-
tradea” (JBA, 2002-08-25)

Estraiñu, estraiñue: izond. Ezezaguna./
Estraiñuk. Ezezagunak. (JBA, 2004-02-
15)/ (sinonimoa Ezezaun)

Estránjeri, estránjerie: iz. Atzerria./ Es-
tranjeria. Atzerrira. (JUA, 2002-12-24)

Estráperlo, estráperloa: iz. Estraper-
loa, gudu garaiko eta ondorengo isilpe-
ko merkatu beltza./ Estraperlon igo. Es-
traperloan eho. (Estraperloan ehotako iri-
naren gainean) (JBA, 2003-02-01)

� Etnog. Garia, haragia: JUA-k dio bera bi aldiz
izan zela Altsasun, Gipuzkoa aldean lortu
ezingo liratekeen elikagaien bila. Batean ogei
kilo gari zuen zakua ekarri zuen. Jendeak,
Altsasun guardia zibilen lana eragoztea lor-
tzen bazuen, trenez etorri eta zakuak Brin-
kolako geltokira iritsi baino lehen botatzen
zituen leihotik, gero jasotzeko, izan ere ber-
tan ere guardia zibilak zeuden zainketan. Ha-
lako batean, JUA-ri Altsasun, guardia zibil
gaizto bat ekidin ondoren,  hemen bertan ha-
rrapatu eta kendu zioten zakua. JBA ere
behin joan omen zen herri berera, sesto aun-

di baten aragie ekartzeko. (JUA eta JBA,
1998-07-14)

Estrápuzka: adb. Estrapozuka./ Estra-
puzka. Estrapozuka. (Era horretan ibiliz)
(JBA, 2005-01-23)

Estrápuzu, estrápuzue: iz. Estrapozua./
Estrapuzu in trapun-da. Estrapozu egin
trapuan-eta. (JBA, 2006-12-16)

Estrónkau: ad. Estronkatu, zerbait kontrako
eztarrira joatea./ Estronkau. Estronkatu.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-12-
31, osatua: 2006-01-14)

Éstu: adb. Estu./ Estu antxen. Estu antzean.
(Bi kotxe oso toki txikian daudela adie-
raziz) (JUA, 1999-12-29)/ Estu. Estu.
(Adiera fisikoan esanda, leku falta adie-
raziz) (JBA, 2005-03-26)/ Estugi dauz-
ket. Estuegi dauzkat. (Galtzerdiak) (JBA,
2005-04-30)

ESTU ARTU: ad. Estu hartu, zerbaitek sor-
tutako egoera larria azaltzeko./ Esamiñak-
ta, geoz ta estugo artuko ttue. Azterketak-
eta, geroz eta estuago hartuko dituzte.
(Honekin ikasleen urduritasuna azpima-
rratu nahian) (JUA, 2000-06-17)/ (sino-
nimoa Estutu)

Éstu, estúe: izond. Estua./ Estugi. Estuegi.
(Txakurraren lepokoaren gainean) (JBA,
2000-01-06)/ Estugi. Estuegi. (JBA,
2004-01-04)

Estúaldi, estúaldie: iz. Estualdia, la-
rrialdia./  Estualdie. Estualdia. (JBA,
1999-08-23)

Estúdiau: ad. Ikasi./ Estudiau zonen. Ika-
si zuenean. (JUA, 2002-06-01)/ (sinoni-
moa Ikixi)

Estúdio, estúdioa: iz. Ikasketa.

ESTUDIOK EMAN: ad. Estudioak eman, bes-
te pertsona bati ikasketak egiteko auke-
ra ahalbidetu./ Estudiok eman tzien. Ikas-
ketak eman zizkien. (JBA, 2005-04-02)

Estútu: ad. Estutu, larritu./ Estutzen dienen.
Estutzen direnean. (Katuak estutzen di-
renean jarrera erasokorra azaltzen dute)
(JBA, 2001-07-28)/ (sinonimoa Estutu
sarrera, Estu artu atala)

Éta: ad. Atera./ Eta natuan. Atera nitian.
(JBA, 1998-07-10)/ Eta ttue. Atera dituzte.
(JBA, 1998-10-17)/ Patatak etaik izan-
go ttue. Patatak aterata izango dituzte.51

(JBA, 2003-07-12)/ Eunduko irrintzak
etara in tzion. Egundoko irrintziak atera
egin zion. (Txakurrari hanka zapaldu zio-
tenean) (JBA, 2001-11-10)/ (aldaera
Etara) (ik. Atea)

Éta: 1. juntg. Eta./ Eta. Eta. (JUA, 1998-12-
12) (aldaerak Da; Enda; Ta)/ 2. juntg. Eta,
kausazko lotura eginez./ Neu ibilita naok-
eta. Neu ibilita nagok-eta. (JUA, 2003-06-
28)/ Emen ez dao-ta. Hemen ez dago-eta.
(JBA, 1999-04-24)/ (aldaerak Da; Ta)

Etára: (ik. Eta)

Éten: ad. Eten, moztu./ Eten. Eten. (ik.
Zill) (JBA, 2000-04-01)/ Martxea eten.
Martxa eten. (Txindurrien joan etorri bat
etena izan dela adieraziz) (JBA, 2000-05-

13)/ Sokea etenda dao. Soka etenda
dago. (Behar baino lasago dagoen soka
baten gainean (?)) (JBA, 1999-07-26)/
Kate zarrak... eten ezkeo katea. Kate tza-
rrak... eten ezkero katea. (Garabi baten ka-
teaz) (JUA, 2004-05-12)

Éten, eténa: iz. Etena./ Eten. Eten. (Aza-
leko pitzatuak adierazteko)/ Aspalditxo
eten bae. Aspalditxo eten gabe. (Hanka-
ko azaleko pitzatuen gainean) (JBA,
2004-02-07)/ Etenak. Etenak. (Aldapako
lekuan elurra etetzen den tokia. Behera
doan elurrak elur jausia osatzen du)
(JUA, 2004-05-29)

Eténbaeko, eténbaekoa: izlag. Eten-
gabeko./ Etenbaeko zea. Etengabeko
zera. (JBA, 2000-08-05)

Eténbaik: adb. Etengabe./ Etenbaik. Eten-
gabe. (Etengabeko lan jarduna adieraziz)
(JBA, 2004-08-10)

Etórkizun, etórkizune: iz. Etorkizuna./
Etorkizun aundie. Etorkizun handia.
(JUA, 1999-11-06)/ Etorkizune. Etorki-
zuna. (Pinudi gazteak dituen baserri ba-
ten gainean) (JUA, 2003-01-11)

Etórrera, etórrerea: iz. Etorrera./ Ka-
torron etórrerea. Katarroaren etorrera.
(JBA, 2007-03-10)

Etórri: 1. ad. Etorri./ Etorri. Etorri. (JUA,
1998-07-06)/ Etorko. Etorriko. (JBA,
1998-09-10)/ Gaur etorko ziela. Gaur eto-
rriko zirela. (JBA, 1999-06-19)/ Biar etor-
ko dien. Bihar etorriko diren. (JUA,
2000-05-06)/ Etortzen. Etortzen. (JUA,
1999-03-06)/ JUA-k etorten-etortzen al-
ternantzia erabiltzen du. (Lehenengoa
gehiagotan erabiltzen du hala ere). Inor
etorten ez, iñor etortzen ez. Inor etortzen
ez, inor etortzen ez. (JUA, 2001-12-15)/
Urrengo etorte aizeneako. Hurrengoan
etortzen haizenerako. (JUA, 2003-07-12)/
Kotxen torri da. Kotxean etorri da. (JBA,
2003-07-12)/ Etxea etorte al aiz? Etxe-
ra etortzen al haiz? (JUA, 2004-09-04)/
Noiz etorko zan. Noiz etorriko zen.

› ETENA. Kaminoan egindako etena. (AA, 2009-01-04)

ETORRI

51 -rik elementua darabil, -ta elementu arruntagoa baino; etaik darabil etata-ren ordez.
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ETORRI

(JBA, 2007-04-11)/ Ude etortzen da
emen. Ura etortzen da hemen. (Errekas-
to batez) (JBA, 2008-01-18)/ 2. ad. Eto-
rri, moldatu./ Bere ama danakin ondo
etortzen tzana zela dio, denekin ondo mol-
datzen zela. (JBA, 2004-12-04)/ Txaku-
rrekin ondo etortzen da. Txakurrarekin
ondo etortzen da. (Katuari buruz) (JBA,
2007-07-02)/ 3. ad. Etorri, urteen joana
era irudikorrean adierazteko./ JBA-ak sa-
garrondo baten adina zehaztu nahian, zera
esaten du: Iru etorriko zako. Hiru etorri-
ko zaizkio. (Honekin zera esan nahi
zuen, hiru urte beteko zituela urte hone-
tan) (JBA, 1998-08-05)/ 4. ad. Etorri,
hazi./ Etorri. Etorri. (Landare edo barazkia
landatu eta haztea./ Batzutan, landatzen
da lurpean baina ez da haziko. Orduan ez
dela etorri esaten da./ Bestetan, landatu
eta hazi egiten da, orduan etorri egin dela
esan liteke)/ Etorriko zakon. Etorriko
zaion. (Gaztaina aleak lurpean landatu eta
zenbait etorri litezken esanez) (JBA,
2000-02-26)/ Oloa, bee kasa etortzen tzan,
gari artean. (JBA, 2003-04-26)

ETORRI BIAR’E: interj. Etorri bihar ere, agur
moduan esanda./ Etorri biar’e. Etorri
bihar ere. (JUA, 2003-08-09)

Etórri, etórrie: iz. Etorria, batez ere be-
rezko hitz jarioa dutenekin erabiltzen
da./ Alakotxe etorrie dauke-ta. Halakoxe
etorria dauka-eta. (Asko hitz egiten
duen emakume baten gainean) (JBA,
2004-03-21)

Etórrialdi, etórrialdie: iz. Etorraldia./
Etorrialdi baten. Etorraldi batean. (JUA,
1999-05-15)

Étsi: ad. Etsi./ Etsi in det. Etsi egin dut. (JBA,
2001-04-28) 

Étsi: adb. Etsi./ Etsi-etsi lanen. Etsi-etsi la-
nean. (JBA, 2006-01-07)

Etxábola, etxábolea: (ik. Txabola)

Etxáburu, etxáburue: 1. iz. Etxaburua,
etxearen ondoko goiko zatia azaltzeko./
Ialdeko etxaburua. Igeraldeko etxaburura.
(JUA, 1999-11-28)/ (aldaera Itxaburu)/
2. Topo. Etxaburua, Olazar baserriaren in-
guruko kanpo eremua, hegoaldera ko-

katua./ Etxaburuti. Etxaburutik. (JBA,
1998-07-06)/ Etxaburuti. Etxaburutik.
(JUA, 1998-11-14)/ Itxaburun. Etxabu-
run. (JBA, 2000-08-27)/ Etxaburuko
arana. Etxaburuko aranondoa. (Zuhai-
tzaren gainean) (JUA, 2001-07-28)/ Itxa-
buru alden. Etxaburu aldean. (JBA,
2004-05-15)/ (aldaera Itxaburu)

Etxai, etxaie: 1. iz. Mit. Etsaia, deabrua./
Etxaie. Etsaia./ (JUA, 1998-07-06)/ (sino-
nimoa Demonio)/ 2. iz. Etsaia, aurkaria./ Ez
da bee burun etsai. Ez da bere buruaren
etsai. (Bere burua ondo zaintzen duen katu
baten gainean) (JBA, 2004-12-04)

� Etnog. Etsaia: JUA-k badu kontakizun bat
etsaiaren inguruan: Etxaie etorri men
tzian, beintzat atakatzea-ero. Eta etsai
orrek esan men tzian:

Akillo, akillo!
Emen dauzkiat ba nik erruda eta apio! 

Eta horrela beldurtu zuten etsaia. (JUA-
ak etsaiaren hitzak esatean beste era ba-
tetara ahoskatzen du; oso tonu grabea era-
biltzen du) (JUA, 1998-07-06)/ Mariak
zera dio: San Juanetan kantatzen, esaten
gendun ori, <<akio-akio, erruda apio>>.
<<Akio-akio, emen daok erruda ta
apio>>.  (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Etsaie: “Etsaie etorri men tzian, bein-
tzat atakatzea-ero. Eta etsai orrek esan
men tzian: -“Akillo! Akillo!”. -“Emen
daukiat baiño erruda ta apio” 52 (JUA,
1999-02-12)

Etxaola, etxaolea: (ik. Txabola)

Etxátxo: Etxetxo, Aztiriako bi baserri./
Etxatxokoa. Etxetxokoa. (JBA, 2000-12-
24)/ Etxatxoko andrea. Etxetxoko andrea.
(JBA, 2002-08-03)/ (�)

52 Horrela uxatu omen zuten etsaia.

› ETXABURUE. Olazar baserriaren etxaburua. (AA, 2008-03-15)

› ETORRI. Zikirioa etortzen ari da. (AA, 2008-01-12)
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� Etnog. Etxatxoko fraideak: Etxetxoko
fraide orien ama etortzen tzan, Legaz-
piko Sarasola dendara. Bertan, Aran-
tzazun ikasten zebiltzan bi anaientzako
mukizapiak eta galtzerdiak erosten zi-
tuen. Maria beraren lana izaten zen, arro-
pa hauetan hizki bat jostea, jantzi haiek
zeinenak ziren adierazteko. Fraideen
ama Eujenia zen, eta honek dendako
Kruzitari eskutitza ematen zion, seme-
entzako egina: Kruzita, karta bat, beti
bezela nola o ala ein deu. Kruzitak zi-
gilua jarri eta Mariak bota egiten zuen.
(MUA, 2005-02-04)

Étxe, etxéa: iz. Etxea.

ETXEN ARTU: ad. Etxean hartu, etxean
ereindako uzta jasotzea./ Linoa etxen ar-
tzen tzanen. Lihoa etxean hartzen zene-
an. (JBA, 2003-02-15)

ETXEN JAIO: ad. Etxean jaio. Kanpoan
erosi beharrean, etxean jaio eta hazi den
ganadua./ Etxen jaio. Etxean jaio. (JUA,
2000-12-02)

Etxé-ardi, etxé-ardie: iz. Zool. Etxe ar-
dia./ Etxe-ardik. Etxe ardiak, mendiko
artzainen ardiez bereizteko esaten da.
(Bi ardiak mota bera dira, baina biekin
egiten den artzaintza ez) (JBA, 2007-
02-17)

Etxé-uso, etxé-usoa: iz. Zool. Etxe usoa,
uso mota./ Etxe-usoa. Etxe usoa. (JBA,
2000-06-17)

Etxéatu: ad. Etxeratu./ Etxeatu zon. Etxe-
ratu zuen. (Pertsona batek beste bat)
(JUA, 1999-11-06)

Etxeauzbaztarre: Topo. Etxeauzbaztarre,
Olazar inguruko parajea./ Etxeauzbazta-
rre. Etxeauzbaztarre. (JBA) 

� Etnog. Soroa: Soro honetan arrie eoten tza-
la dio, eta hortaz, nekazal lanetarako txa-
rra izaten zen. (JUA, 2004-04-10)/ Garai
batean, Olazar baserrian bi sendi zirene-
an, sail hau dana labratze men tzan, gaur
pinudia den tartea ere bai. Gero, alde ba-
tekoak baserriaz jabetzean eta bi bizitzei
zegozkien sailak eskuratzean, lur eroso-
anak ebaltzen asi giñen eta hala, Etxe-
auzbaztarren ez zen nekazaritza lanik egi-
ten. Zumeak indarra hartu zuen garaian
horixe jarri zuten bertan. Baina zumea-
ren beheraldia ere etorri zen, arra itten tzi-
kola, oso bastoa emengo zumea. Sail be-
zala ez da laiotza, ezta egutera; euterea

ori da, Euzkitza aldea. (JBA, 2004-05-15)

Etxeazpi: Topo. Etxeazpi, Olazar inguruko pa-
rajea./ Etxeazpi sailaren hegoaldea soro ona
da, hezelekua baldin bada ere./ Etxeazpi.
Etxeazpi. (JBA, 1998-02-07)/ (sinonimoa
Kamiñazpi)

Etxékoandre, etxékoandrea: iz. Etxe-
koandrea./ Etxekoandrea. Etxekoandrea.
(JUA, 1999-11-06)

Etxénausi, etxénausie: iz. Etxenagusia,
bizi zen etxea berea zuena./ Balentiñ’e
etxenausie. Balentin ere etxenagusia.
(Eguzkitzako Balentinen gainean) (JUA,
2001-11-17)

Etxípen, etxípena: iz. Etsipena./ Etxipena.
Etsipena. (JBA, 2006-10-06)

Etxoin: ad. Itxaron./ Etxoin. Itxaron. (JBA,
1998-08-12)/ Zuri etxoiteko. Zuri itxaro-
teko. (JUA, 2001-01-27)

Etxókane: iz. Etxokanea, Olazar baserriko
barneko atala, ekialdera kokatua. Bertan
bizi zen Olazarreko beste sendia, baserrian
bi sendi bizi ziren garaian./ Etxokane.
Etxokanea. (JUA)

ETXOKAN ZULOA: Ganbara bertan dago-
en zuloa. Zulo horretatik, Etxokane on-
doko ukuilura ematen du, eta berau era-
biltzen da egur zatiak batetik bestera bo-
tatzeko, adibidez./ Etxokan zuloa. (JBA,
1998-07-07)

ETXOKANEKO ETXABOLEA: Etxoka-
ne aldeko atarian den egilehor erai-
kuntza./ Etxokaneko etxabolea, goikoa.
Etxokaneko txabola, goikoa. (JBA,
2002-08-24)

Étzan: ad. Etzan./ Euzkie daonen berriz
etzan, luze, ta or eoten da kanpon. Eguz-
kia dagoenean berriz etzan, luze, eta
hor egoten da kanpoan. (Katuaren gainean
esana) (JBA, 2001-06-09)/ Etzanda.
Etzanda. (JBA, 1999-05-15)/ Euzkipetan
etzanda’re bai. Eguzkipetan etzanda ere

bai. (Katuaren gainean) (JBA, 2002-03-
23)/ Etzan in da. Etzan egin da. (Zikirio
landarea azkeneko elurtean) (JBA, 2008-
03-29)/ Etzatea eitten tzon. Etzatera egi-
ten zuen. (JBA, 2008-12-26)

Étzi: adb. Etzi./ Etzi. Etzi. (JBA, 1999-08-18)

Etzíkorta-Barrena: Topo. Etzikorta Ba-
rrena, Olazar inguruko zelaia./ Etzikor-
ta-Barrena. Etzikorta Barrena. (JBA)

Etzíkorta-Goena: Topo. Etzikorta Goe-
na, Olazar inguruko zelaia. (JBA)/ Etzi-
korta-goena. Etzikorta Goena. (JUA,
1999-06-26) (Bi toponimo hauek, Etzi-
korta goikoa eta Etzikorta-goena, sino-
nimoak dira)/ Garai batetan, lur sail hau
ere landu egiten zen. Landutakoa berriz:
Artoa-ta, garie-ta, arbie’re bai./ Behin lur-
sail honen erdia laiaz landu zutela dio
JUA-k. (JUA, 1999-06-26)/ (aldaera
Etzikorta-Goikoa)

� Etnog. Etzikortako zuloa: Bada zulo bat, Etzi-
korta Goikoa zelaiaren sarreran eskui-
netara; bertara Bilboko peritu bat etorri
zen plomo (beruna)  bila, baina zera esan
zuen: Aquí no hay mas que piedras de
morrosco. Gaur egun zulo hori itxi sa-

ETZIKORTA-
GOENA

› ETXEAUZBAZTARRE. Eremu hau zelaia da gaur egun. (AA, 2004-07-03)

› ETXOKANEA. Olazar baserriaren Etxokanea atala.
(AA, 2008-01-01)

› ETZIKORTA-BARRENA. Etzikorta-Barrena saila.
(AA, 2008-05-17)
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ETZIKORTA-
GOIKOA

marra dago, baina gurdi gurpil bat sar-
tzeko adina toki ba omen da. (JUA,
1997-08-04)/ Elena UB eta Juan Luis AA-
k gogoan dute Etzikortako zulo hau. Sa-
konera gutxikoa omen zen, eta bere bar-
nean pertsona bat zutik justuan ibil zite-
keen. (Elena UB eta Juan Luis AA,
2001-02-03)/ Olazarrekoek Billafranka
deitzen zuten behia zulo honetara eror-
tzeko arriskuan izan omen zen. (JUA,
2002-12-28)

Etzíkorta-Goikoa: (ik. Etzikorta-Go-
ena)

Eu: izord. Heu./ Eu. Heu. (JUA, 1999-12-24)/
Euk jun bear dek. Heuk joan behar duk.
(JUA, 2000-10-14)/ Jun eure lekura! Joan
heure lekura! (JBA, 2001-03-24)/ Euta-
ko. Heuretzako. (JBA, 2003-04-23)/ Eu-
tako nai baen. Heuretzako nahi badun.
(JBA, 2003-11-15)/ Euretako zea. Heu-
retzako zera. (JBA, 2004-02-07)/ Eu ez
aiz juten? Heu ez haiz joaten? (JUA,
2004-07-03)/ Eureti ez ba. Heuretik ez ba.
(JBA, 2006-08-19)/ Bat eutako. Bat heu-
retzako. (JBA, 2008-05-31)

Eudi, eudíe: (ik. Euri)

Euki: ad. Eduki./ Kamion ona daukela euki.
Kamioi ona daukala eduki. (JBA, 2002-
02-23)/ Eukitze atun. Edukitzen ditin.
(JBA, 1999-02-10)/ Euko atune. Eduki-
ko ditizten. (Jesusa BA, 1999-02-11)/ Nik
ez dauket diruik euki’re. Nik ez daukat di-
rurik eduki ere. (JUA, 2003-12-12)/ Bi
alaba dauzke eukitzez. Bi alaba dauzka
edukitzez. (JBA, 2004-05-01)

Eule, eulea: iz. Ehulea./ Eulea. Ehulea.
(Liho ehulearen gainean) (JBA, 1999-
02-10)

➤ Grab. Eulea: “Eulea... Ba, telea eitten dona,
eulea. Eta lenengo ardazketan eiñ ári ori,
arie eiñ, eta gero, or emenetan men
tzien ba eulek, makinak eukiko zittuen, da
ura eitten men tzuen tela eiñ, “tejer” esa-
ten dana, tela eiñ. Da ori oiei esango zi-
ten, eule, eulek”. Non zeuden: “Ez dakit
or Motillon o Zeraiñen, Oñatiñ’e bai, ola.
Amengo amona zanak esan oi zon, ba
omen zeuzken zean batzuk, “obillo”-n ba-
tzuk, ardazketan einda, ba men tzeren
emen leenaokok eta nola eraman tzittun,
ez tait Zeariñea o Motilloa o noa esaten
tzon, zeak eittea, tela eittea... “Tejer”-o
esaten tzakon ori eittea. Geo ez takit ze
ingo zittun, zeozer eingo zon tela arekiñ”
(JBA, 2003-02-15)

Euli, eulíe: iz. Zool. Eulia, intsektu mota./
Eulie. Eulia. (Ukuiluan ganadua dene-
an etxean euli asko izaten da) (JUA,
2000-09-16)/ Euliak bereziki erasokor
dauden egunetan <<gaiztoak>> hitza
erabiltzen du JBA-k. (JBA, 2000-09-
30)/ Euli geldo batzuk. Euli geldo ba-
tzuk. (JBA, 2001-08-04)/ Euliak ba-
tzutan toki jakin batzuetan biltzen dira,
hemengo kasuan leiho jakin batzuen in-
guruan. (JBA, 2002-12-25)/ Beorrak eu-
lie euko ik ugari. Behorrak eulia edukiko
dik ugari. (Era honetako abereek euli
asko izan ohi dutela adieraziz) (JUA,
2004-06-26)

� Etnog. Euliak harrapatzen: JUA-ren esane-
tan bere amonak zera egiten zuen euli pila

bat leihoan ezartzen zirenean, ura bero-
tzen jarri eta irakiten zegoenean, orduan
bota egiten zien. Horrela aldiko bostehun
ere akabatzen omen zituen. (JUA, 2000-
09-16)/ JBA-ren amonak beste era bat
zuen. Halako hontzi hankadun berezi bat
zuten. Bere behe aldetik irekiune bat zuen
eta bertara euliak sartzen omen ziren azu-
kreak eraginda. Ateratzerik ez zuten be-
rriz, ura eta xaboizko nahaste batetatik iga-
ro behar zutelako eta bertan akabatzen
omen ziren. (JBA, 2000-09-16)

Eulóndi, eulóndie: iz. Zool. Euli handia,
intsektu mota./ Eulondie. Euli handia.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 1999-05-
04)/ Eun otan badabiltze eulondik, ba-
dabiltzenez. Egun hauetan badabiltza
euli handiak, badabiltzanez. (JBA, 1999-
05-08)

➤ Grab. Eulondie (1): “Eulondie, ba euli
aundi bat. Berokiñ irtetzen due eta ba-
lin badao gauza  usteldu bat o bason,
o bean’e igual, o etxen igual, ba irtetzen
due ordun irtetzen due-ta. Etxen’e ba-
lin badaukezu, lenau izaten tzien, fri-
gorifikok eta gauzak tare baiño, ben-
tanan-o freskerak izaten tzien da eu-
londik aguro etortzen tzien an aragie-
ta balin bazenduken. Ba usaira-o, eu-
londie” (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Eulondie (2): “Eulondie, euli ondi
bat. Irtetzen due ba, bero aundie itten
donen, enda gero balin badao, jánen bat
balin badao ola, oiñ frigorifikotan-da
oten die baiño, balin badao ola benta-
nan, o preparatzeko antxe utzita-o,
aguro zea itten die, euli aundik eta zeak.
Ori udan, e! Negun... Otzakiñ ez” (JBA,
1999-08-19)

Eun: zenbtz. Ehun./ Eun da berroetamar.
Ehun eta berrogeita hamar. (JUA, 1999-
05-15)

Eun, eune: 1. iz. Eguna./ Eunek. Egunak.
(JBA, 1999-05-21)/ Eun guziñ. Egun
guztian. (JUA, 2001-12-15)/ Eun argi-
tan. Egun argitan. (Eguna argi den ar-
tean) (JUA, 1999-11-27)/ Eun daneako.
Egun denerako. (Egun guztirako) (Je-
susa BA, 1999-02-11)/ Eunen eunekok.
Egunean egunekoak. (JBA, 2005-02-
04)/ Oi eunetan dao geo. Hori egune-
tan dago gero. (JBA, 2007-10-26)/ 2. iz.
Eguna, urtemuga adieran./ Joxemarin
eune. Joxemariren eguna. (Bere urte-
betetze eguna) (JBA)/ Nee eune. Nire
eguna. (Bere urtebetetze egunari buruz)
(JUA, 2004-06-05)

EUNE ZABALDU: ad. Eguna zabaldu, eguz-
kia agertu argizko eguna hasiz./ Eune za-
baldu. Eguna zabaldu. (JUA, 2004-08-
12)/ Lanen asitzeko eune noiz zabaldu-
ko zai. Lanean hasteko eguna noiz za-
balduko zain. (JUA, 1998-08-12)

EUNEK EUKI: ad. Egunak dauzka, hainbat
egun pasa direla adieraziz./ Eunek dauz-
ke. Egunak dauzka. (Denboraz pasatako
jaki baten gainean) (JBA, 2000-08-22)

Eun, eune: iz. Ehuna, lihoaz egindako oiha-
la./ Lihoaz landutako arropa denek ez dute
ehun bera izaten. Horietako batzuk, ehun
meheago eta landuagoaz eginak daude,

eun fiñe deitzen dena, alegia. (JBA,
1999-02-10)/ Eunezko arie. Ehunezko ha-
ria. (Lihoz egindako hariaren gainean)
(JBA, 1999-02-10)/ Eune. Ehuna. (Liho
oihalaz) (JBA, 2007-02-23)

Eundoko, eundokoa: izlag. Egundokoa./
Eundoko pillatan. Egundoko pilatan.
(Erleen gainean) (JBA, 1998-06-20)/
Eundoko bandadatan. Egundoko talde-
etan. (Txori multzoez) (JBA, 2000-01-
22)/ Eundukotse arkumek. Egundokoxe
arkumeak. (JUA, 2001-11-10)/ (aldaera
Eunduko)

Eunduko, eundukoa: (ik. Eundoko)

Eunero: adb. Egunero./ Eunero juten giñe-
an. Egunero joaten gintuan. (JUA, 2003-
06-07)/ Egunero. Egunero. (JUA, 1999-
02-11)/ (aldaera Egunero)

Eupara, euparea: iz. Aupada./ Euparea.
Aupada. (Ikazkintzan zebiltzan mutil
batzuen aupadaz ari da) (JBA)/ (sinoni-
moa Lekaiu)

➤ Grab. Euparea: Nork egiten zuen: “Ikaz-
kiñek’e bai. Ikazkiñek’e ba, kao terreno
zabalen ibiliko zien lanen ezta? Enda ba
bazkaltzea-o, bat eukoki zon kargue, ko-
zinero kargue-o, ta bat jungo zan, da pre-
parautakon, amortzue igual o bazkarie
igual, ordun ba eupareki zea iñ, ots eiñ.
Ori. Etxen’e esaten tzan euparea. Etxen,
bai. Lenao. Tinbreik-eta etzan lenau eta
eup! Ola. Ori’re bai” (JBA, 2002-01-20)

Euri, euríe: iz. Meteorol. Euria./ Eurie ai den.
Euria ari dun. (JUA, 1998-07-13)/ Eurie
ingo dola. Euria egingo duela. (JBA,
1999-07-04)/ Euri giroa. Euri giroa.
(JUA, 1999-10-30)/ Gauen eurie itteko
itxurea daukik. Gauean euria egiteko
itxura zaukak. (JUA, 2001-12-01)/ Euri
otza. Euri hotza. (Giro hotzeko egun ba-
tean egindako euriaren gainean) (JBA,
2002-03-02)/ Euri txurea. Euri itxura. (Eu-
ria egin aurreko giroaz) (JBA, 2002-12-
25)/ Euri kontuik. Euri konturik. (JBA,
2003-07-26)/ Euri txikie, euri lanbroa.
Euri txikia, euri lanbroa. (JUA, 1999-12-
30)/ Eurie ekarriko ik. Euria ekarriko dik.
(Lainoaren gainean) (JUA, 2004-06-
12)/ Eurie dator. Euria dator. (JBA,
2004-08-09)/ Grazizko eurie. Graziazko
euria. (JUA, 2004-08-13)/ Euri egualdie.
Euri eguraldia. (JUA, 2004-08-12)/ Euri
asko in dola. Euri asko egin duela. (JBA,

› EUNE. Liho-ehunaz egindako arropak. Lihoari bu-
ruzko hitzaldian ateratako argazkia, Legazpin. (AA,
2007-03-10)
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2005-02-20)/ Eudie. Euria. (JBA, 2005-
04-02)/ Eudie. Euria. (JBA, 2005-04-23)/
Euri eun baten. Euri egun batean. (JBA,
2005-05-29)/ Euri bixin bat ein dola. Euri
biziren bat egin duela. (JBA, 2005-08-19)/
Euri-itxurea. Euri itxura. (JBA, 2005-08-
19)/ Euri baeko eune. Euri gabeko egu-
na. (JBA, 2008-04-04)/ (aldaera Eudi)

EURIE ARTU: ad. Euria hartu, euriaren ura
hartzea./ Onek eurie artuko zon! Honek
euria hartuko zuen! (Euriaren beharra
duen landarearen egoera adierazteko.
Lehor samarra dagoen mahats landare bat)
(JUA, 1999-07-26)

EURIE BOTA: ad. Euria bota. Euria botatzeak,
euri tantoak bestaldera bideratzea adie-
razten du, babestu beharrekoa lehor
utziz./ Eurie botatzeko. Euria botatzeko.
(JBA, 2007-01-05)/ (ik. Meta)

EURIE GOIEN BERAN: adb. Euria goian be-
heran. Euri jasa handia azaltzeko esaera./
Eurie goien beran. Euria goian beheran.
(JBA, 2004-01-04)

EURIK ARRAPAU: ad. Euriak harrapatu, eu-
ria ustekabean hastea, batez ere babesteko
erarik ez denean./ Eurik arrapaue. Euriak
harrapatua. (JBA, 1999-08-10)/ Eurik
arrapautakoa. Euriak harrapatutakoa.
(JUA, 1999-08-10)

Eurí-eraso, eurí-erasoa: iz. Meteorol.
Euri erasoa, indarrean datorren euri aldia./
Euri-erasok. Euri erasoak. (JBA, 2001-
04-07)/ Euri-erasoa daok. Euri erasoa za-
gok. (JUA, 2001-07-14)

Eurí-near, eurí-nearra: iz. Meteorol. Euri
negarra. Euri asko egiten duenean, bide-
etan sortu ohi diren ur bide txikiei esaten

zaie honela./ Euri-nearra. Euri negarra.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JUA,
1999-12-29)

Euríketa, euríketea: iz. Meteorol. Euri-
keta, euri saioa./ Euriketa. Euriketa.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2000-02-
01)/ Etzian eiñ euriketaik. Ez zian egin eu-
riketarik. (Euria egin ez zuela adierazte-
ko) (JUA, 1999-08-23)/ Euriketaik eiñ.
Euriketarik egin. (JBA, 2006-05-05)

Euríte, eurítea: iz. Meteorol. Euritea./
Eurite orrek. Eurite horrek. (JUA, 1998-
09-17)/ (sinonimoa Euritza)

Eurítza, eurítza: iz. Meteorol. Euritza, eu-
ritea./ Alako euritza! Halako euritza!
(Eurite baten gainean) (JBA, 2007-06-09)/
(sinonimoa Eurite)

Eusgárri, eusgárrie: iz. Eusgarria, zer-
bait eusteko balio duen tresna./ Eusgarrik.
Eusgarriak. (Astoaren arbalda eusgarri ba-
tzuez lotua egoten zen, aberearen neurrian
jartzeko) (JBA, 2002-01-20)/ Eusga-
rrik. Eusgarririk. (Bidearen bazter alda-
patsu batetik erortzeko arriskurik ez iza-
teko jarri beharreko eusgarrien gainean)
(ik. Kontzial) (JBA, 2003-04-23)

Euskál-fiestak: 1. iz. Euskal festak. Guda
aurretik egin ziren euskal jaialdiak, lehia-
keta eta sariketa moduan antolatuak.
Hauen helburua umeengan euskara eta
euskal kulturarekiko lotura piztea zen./ 2.
iz. Euskal festak. Guda ondoan egindako
festak, batez ere jaialdi kulturalen mo-
dukoak zirenak. Brinkolan San Luis
egunean urtero izan ohi ziren Euskal fes-
tak deituak. Bertara etortzen zen Joxe Oria
trikitilaria. (JBA, 1998-12-19)

� Etnog. Seguran eta Zumarragan: Maria eta
Juan Ugaldek azken gerra aurreko Eus-
kal Jaietan eskuartzeko aukera izan
zuten. Lehenengoak Zumarragan eta bi-
garrenak Seguran, elkarren jarraian zi-

ren bi urtetan. Mariari euskaraz irakur-
tarazi eta beste froga batzuk egin ziz-
kioten, eta bost duro eman omen ziz-
kioten sari bezala. Zumarragako saioa
itxuraz pixka bat atzeratu egin zen eta
Brinkolako haurrak etxeratzerako be-
randu samar omen zen. Etxean Luzia-
no aita larri eta haserre zen, baina ala-
bak ekarri zuen dirua ikustean, gure ai-
tte zorauta geatu zian. Etxokaneko

› EUSKAL-FIESTAK. Maria Ugalde jaunartze egu-
nean. Zumarragako euskal festetara adina horrexe-
kin-edo joan zen. (Olazar baserrian jasoa)

› EUSKAL-FIESTAK. Juan Ugalde jaunartze egu-
nean. Juan ere umea zen Segurako euskal festak
izan zirenean. (Olazar baserrian jasoa)

› EURIE. Euri giroa Brinkola aldean. (AA, 2007-06-09)
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Anparok, Maria baino urtebete zaha-
rragoa izanda, hurrengo saria irabazi
zuen, dirua baita ere, eta haserre zen,
arek uste zon geio jakingo zola Mariak
baino, ura gustoa ez. Segurako saiora
Juan eta Brinkolako beste bost ume joan
ziren. Tartean, Igaldeko Kruxito ere ba-
zen. Nola joan ziren ere gogoratzen da:
Beasaiñea jun tranbiñ eta gero auto-
busez Segurara. Beasainen bazkaltzen
ari omen zirela, ondoan Zeraingo nes-
kak omen zituzten zirikatzen. Kruxitok
zerbait egin eta denak berehala isildu zi-
ren. Segurako saioko saria ez zen dirua
izan, eman tzaun baloiak eta pelotak.
Gogoan ditu pilotak nolakoak ziren: go-
mazko pelota zeak... Segurako saioan
irakurtzea egokitu zitzaion Juani. Xa-
biertxo zen irakurri beharreko liburua eta
berak ia buruz zekien. Honekin buka-
tu ziren gerra aurreko euskal jaiak:
geio etzian izan euskal fiestaik. (JUA,
2003-06-07)

➤ Grab. Zumarragakoa: Maria Ugaldek bi-
garren saria irabazi zuen Zumarragan:
“Bigarren premioa. Eta ori zien, apai-
ze Santa Luzin, beno Brinkola, Errei-
zalgoa zan apaize, Don Juan, Inoxen-
txio ta oien anaie, Bernabe ta oik,
beno, (...), Inoxentxio ezautuko zenduen.
Bat fraille zeuken, aita Pedro, Zarau-
zen il zan, ezautu non nik ura. Arek erro-
sarioa errezatzen tzon, udan eoten gi-
ñenen Zarauzen beti ara, etxeakon,
mezea entzuten gendun. Errosarioa
errezatzen zon, zaartuta zeon, jubilau-
ta, ia retirauta. Eta errosario bat-o bai...
jesus!... Baten beatzi nola da, nola
esango deu?... Rosarion misterioa!
Oori da, baten beatzi abe mari erre-
zauko zittun da urrengon amaika, o
amabi igual, ia ola, ola zeon ura’re ia.
Eta gero ia aizkeneako beste bat, gaz-
te bat, ia beste urte baten, ia gaztego bat
jarri zuen. Bueno, orien anaie zan Don
Juan eta Santa Luzin zeon ura apaiz,
Santa Luzin eta oso euskalzale aundi oi-
takoa zan. Don Jeronimo Brinkolan.
Ura zan Ormazteiko... eta bueno, oso
launek zien, eta oso euskalzalek eta ola.
Eta klaro, “mas bien” ba organizau zon
Don Juanek, “o sea”, Erreizalgo, San-
ta Luziko apaiz orrek. Eta klaro, lenengo
premioa ari eman tzioen. Eta bigarren,
Igaldeko Bittorio zana eta ni, eman
tziuen biarren premioa. Eta gero etxo-
kaneko, gero beste geigo’re bazien,
etxokanen Anparo. Anparo zan, aittue
izango zu, ezautu, ezautu etzendun
ingo, Benitan aizpea. Arek, ura’re ba-
zan eta ola. Eta klaro, ni bigarrena ta
ari irugarrena eman tzioen premioa ta
“Zer daki ba Mariak ni baiño geigo?
Zer daki ba?”, asarre...”. Anparo ez zen
Mariaren adin berekoa: “Ez ba, urtebete
geigo. Ta orrek euki leike... eta, beste-
la jakin, motibok bazeuzken jakiteko nik
ainbat, “onbre”, ez takit... Eta klaro,
gero etxea... Beno, ortako abixau ziun
Don Jeronimok ba etxen esateko lasai
eoteko, etorriko giñela nola edo ala-ta...
“O sea”, trenik etzeon ba ordun, bottijo
xarren bat, ordun pasauta izango zan
ura-ta, gero taxie eta ala, ta kotxen eto-
rri giñen. Etxea etorri ta karo, illunduta
zeon-da, berandu zan-da, aitte deman-
dan, beti bezela. Aitte demandan... Eta

gero premioa ikusi zonen, aixkiatu zan.
Jakiñe ba, ori ba, ori esaten nion nik,
nik’e ori esaten nion, asko ez genion
erantzuten baiño... Katxis!”. Ze sari zen:
“Ba premio, bos duro zidarretan. Ga-
rai artan bakizu zer zan ura? Kapitá-
la! Ura! Ta etxokan Anparoi iru, ta nei
bost, arek’e pena. Eta gero liburu sor-
ta bat, (...) bi o iru liburu, ta gero bes-
te jostaillu olako zeozer”. Noiz izan zen:
“Amabi. Amabi urte eta oiñ Arantza-
zutik, bueno Radio Seguratik aitzen
dezu, ez dezue aittuko, anjelus euskeraz,
beno kanpaiak jotzen do tono ortan,
ezta? Ori abestu gendun, abestu non.
Eta gero ba ortako in gendun ba esa-
miñea, idatzi, leittu ta leitzeko eman
tzien nei “Xabiertxo” liburue. Aittuta
eongo zeate, (...).Ta zeakok, direktiba-
kok esan tzuen, “Onek au memoriz...
onek au memoriz daki” ola ta, “onek
ondio oiñ arte ez do liburu au ikusi”,
Don Jeronimok erantzun tzien atzea.
Egie zan, ez non ezautzen liburue”.
Ondo irakurri zuen: “Ta oso ondo lei-
ttu. Ta “Memoriz daki”... Eta gero, ola
galdetzen ziuen ba, errik aundienak, Gi-
puzkoako errik aundienak, ori galdera
bat. Eta geo urrengo mendik altuenak.
Eta Don Jeronimok esan tzian, “beittu,
Maria, zuk galdetuko izue, eta galdetzen
dizuenen esan, mendin izenak, Aizkorri,
Aralar, Ernio, Udalaiz... aizkenen esa
izu Izazpi ta Irimo! Gustauko zate-
ta”. Eta “efektibamente”, nik, Izazpi ta
Irimo. Direktibei beittu nien da barrez
zeren, nik’e barre ein non, uaxe gus-
tauko zitzaien”. Hortaz gainera abestu
ere egin behar: “Kantau, kantau gaiñea
Baustita Baztarretxe. Bakizu, ezautze zu,
bueno ba, ori’re abestu gendun. Eta
gero, Anjelus ori, oiñ zea itten duen ori,
oso-oso ederra da. Eta beste ez takit zer.
Ez naiz akordatzen...”. Euskaraz ira-
kurtzen ohitua zegoen: “Ez zea! Ez zea!
Klaro, gu anilloa, aittuta eongo zea ani-
lloa ze izaten tzan, gure denboran izan
zan anilloa’re, bai. Gero ori izango zan

ia, Republika... ez, Republika ori gerogo
izango zan ba, gerogo zan... Bai, guk
euki genduken, Sorotxo esaten diozue
ba, bakizu Sorotxo, errota bideako (...)
zea zan, lizar arbola bat, lizarran arbola
bat. Etxetik araiño euskeraz in gendei-
kiun. Baiño andik eskola bittarten, ezin
deskuidau, bestela anilloa zenduken.
Bata bestea zaitzen gendun, klaro. Ani-
lloa zeukena, “sobre todo”” (MUA,
2003-04-11)

Euskáldun, euskáldune: iz./adj. Eus-
kalduna./ Euskaldunek. Euskaldunak.
(JUA, 2002-06-15)/ Euskaldune. Eus-
kalduna. (JUA, 2004-08-29)/ Ama eus-
kaldune. Ama euskalduna. (JBA, 2006-
05-29)/ (sinonimoa Euskerazko)

Euskéra, euskérea: iz. Euskara./ Euskera.
Euskara. (JBA, 2002-12-27)/ Euskera ba-
tue. Euskara batua. (JBA, 2002-12-27)/
Aek eskueraz ikasi zian. Hark euskaraz
ikasi zian. (JUA, 2002-06-15)/ (aldaera
Eskuera)

� Etnog. Felipe Barandiaran: Euskeran gaiñen.
Euskararen gainean./ Felipe Barandiaran,
Gasteizkoa berau, Brinkolan egon omen
zen apaiz. Gerora, bere jarrera euskal-
tzalea zela-eta, alde egin beharrean suer-
tatu zen. Gai hauetan oso gizon fina be-
zala gogoratzen du JBA-k. (JBA, 1999-
05-15)

Euskérazko, euskérazkoa: izlag. Eus-
kalduna./ Andrea euskerazkoa da. Andrea
euskalduna da. (JBA, 2008-10-12)/ (si-
nonimoa Euskaldun)

Eutera, euterea: (ik. Egutera)

Eutsi: ad. Eutsi./ Kargai eziñ eutsi. Karga-
ri ezin eutsi. (Bere adarrak okertuak di-
tuen zuhaitz baten gainean) (JBA, 2004-
05-29)

Eutsi, eutsíe: izond. Eutsia./ Eutsie. Eu-
tsia. (Liho landarearen azala erabil-
tzen zen ehungintzan. Azalaren barne-

› EUZKIE. Egunsentia Saloita ingurutik. (AA, 2007-10-21)
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an kaiña erako bat du, oso gogorra eta
kanpo azalari ongi eutsia) (JBA, 1999-
02-10)

Eutsítzaille, eutsítzaillea: (ik. Txerri-
eustxaille)

Euzki, euzkie: iz. Meteorol. Eguzkia./ Euz-
kie dao. Eguzkia dago. (JUA, 1998-07-
08)/ Euzkie bete-beten. Eguzkia bete-be-
tean. (JBA, 2000-01-04)/ Euzki ederra.
Eguzki ederra. (Giro eguzkitsuaz ari da)
(JUA, 2001-05-19)/ Euzkik ez dauke in-
darrik oiñ. Eguzkiak ez dauka indarrik
orain. (Egun elurtsu batean esana)
(JUA, 2003-01-11)/ Euzkitan da aize-
tan. Eguzkitan eta haizetan. (Errekan
busti den txakurra lehortzeko era, eguz-
kitan eta haizetan ibiltzea) (JBA, 1999-
08-08)/ Goizeko euzkik. Goizeko eguz-
kiak. (Tomate batzuk ze eguzkik jotzen
dituen) (JBA, 2005-05-14)

EUZKIE ARTU: ad. Eguzkia hartu, eguz-
kitan egon./ Euzkik artu genduzten.
Eguzkiak hartu genituen. (JBA, 2005-
09-24)

EUZKIE ETORRI: ad. Eguzkia etorri./
Euzkie etorri. Eguzkia etorri. (Lainoa
joatean eguzki argia indar bete betean
berriro ere ageri denean) (JUA, 2001-
02-17)

EUZKIE JUN: ad. Eguzkia joan, sartu./
Euzkie jun. Eguzkia joan. (JUA, 1999-
11-30)/ Euzkie baijo. Eguzkia badoa.
(JUA, 2004-08-13)/ Ozten asiko zon,
euzkie jun da. Hozten hasiko zuen,
eguzkia joan da. (Ilunabarrean esana)
(JUA, 1999-10-09)

Euzki-begi, euzki-begie: iz. Meteorol.
Eguzki begia, egutera./ Euzki-begie.
Eguzki begia. (Baratza bati buruz) (JBA,
1998-12-28)/ (sinonimoa Egutera)

Euzkittu: ad. Eguzkitu./ Euzkittu in bear le-
nengo. Eguzkitu egin behar lehenengo.
(Zikirio ebakia, garia bezala, jo aurretik
eguzkitan ezarri behar dela adieraziz)
(JBA, 2008-08-02)

Euzkitxu, euzkitxue: izond. Meteorol.
Eguzkitsua./ Oso euzkitxue. Oso eguz-
kitsua. (Etxe baten kokapenaren gainean)
(JBA, 2005-08-06)

Euzkitza: Eguzkitza, Legazpiko base-

rria./ Euzkitza. Eguzkitza. (JBA, 2005-
01-01)

Euzkitza-Bekoa: Eguzkitza Behekoa,
Brinkolako baserria./ Euzkitza-Bekoa.
Eguzkitza Behekoa./ JUA-ren amo-
nak zera esaten zuen Eguzkitzakoen
gainean: Etxea erana duenak, abera-
tsak. (Brinkolan beste gutxi bezala,
hauek etxenagusiak ziren) (JUA, 2001-
11-17)

� Etnog. Kablea: Baserri hau lur aldapatsuan
egonda, inguruko zelaietatik belarra
samurrago ekartzeko asmoz, kablea
jarri zuten. Baina urte batez besterik ez
omen zuten erabili. Izan ere zelaiko be-
lar denak kablea zegoen ingurua biltzea
eta pilatzea lan nekosoa zen, errazagoa
omen zen gurdia hartu eta batera eta bes-
tera ibiltzea zelaian zehar. (JUA, 1999-
05-29)

Euzkitza-Goikoa: Eguzkitza Goikoa,
Brinkolako baserria./ Euzkitza-Goikoa.
Eguzkitza Goikoa. (JBA)

Éxkas, exkása: izond. Eskasa, balio gu-
txikoa./ Exkas. Eskas. (JBA, 1999-05-29)/
Exkaxanak. Eskasenak. (JBA, 2003-01-
11)/ (aldaera Exkax)

Éxkax, exkáxa: (ik. Exkas)

Exkibeléta: Ezkibeleta, Legazpiko base-
rria./ Exkibeleta. Ezkibeleta. (JBA, 2005-
12-25)

Ez: 1. adb. Ez, ezezkoa adierazteko./ Ez bro-
man asi! Ez broman hasi. (Pertsona ba-
tek dituen eskuak izanda harekin bro-
matan hasterik ez dela) (JUA, 2004-01-
01)/ Zuek jango zue ez daon lekutik’e.
Zuek jango duzue ez dagoen lekutik ere.
(Ez dagoen lekutik ere, esateko modua
bezala) (JUA, 2002-08-24)/ Ez onik eta
ez txarrik. Ez onik eta ez txarrik. (Pe-
rretxiko faltaren gainean) (JBA, 1999-
08-03)/ Ez izketaik itten tzon. Ez hiz-
ketarik egiten zuen. (JBA, 2006-05-29)/
Es txut ikusten. Ez ditut ikusten. (JBA,
2007-12-15)/ (aldaera Es) (ik. Eznai)/
2. partik Ez, esaldia indartzeko, batez ere
harridura edo desadostasuna azalduz./
Gaur oira jun ez da ba! Gaur ohera joan
ez da ba! (Txakurraren gainean) (JBA,
2000-02-24)

Éza: iz. Eza./ Pena eman zian etorri eza ikus-
tea. Pena eman zidan etorri eza ikustera.
(JBA, 2001-04-28)/ Gu jun ezatio’re
ingo due. Gu joan ezagatik ere egingo
dute. (JUA, 2001-01-20)/ Guk eskau
ezatio. Guk eskatu ezagatik. (JBA, 2004-
09-18)

Ezárri: ad. Ezarri./ Ezarri. Ezarri. (JUA,
1998-10-31)/ Esarrita. Ezarrita. (Ereite-
ko sartzen den patata zatiak lurrean nola
ezartzen diren adieraziz) (JBA, 2001-12-
29)/ Esarrita. Ezarrita. (Gariaren lasta aza-
roak bata bestearen gainean pilatzen zi-
rela adierazteko) (JUA, 1999-02-06)/
Asto-sestok aberearen bizkarrean uhalen
bidez esarrita egoten dira. (JBA, 2003-
04-11)/ (aldaera Esarri)

SOKEA EZARRI: ad. Soka ezarri, gana-
duari soka ezarri errazago gidatzeko./
Ezarri ezinda sokea. Ezarri ezinda

soka. (Soka behi bati lotu ezinda. Mi-
randaola Zaharra delako baserrikoek es-
traperloan saldutako behiaren gainean)
(ik. Mirandaola-Zaarra) (JUA, 1999-
02-06)/ Ezarri. Ezarri. (Bere amaren
buztanetik lotuta eraman zuten txaha-
laren kasua)53 (JUA, 1999-02-06)/ An-
katik sokea ezarri. Hankatik soka eza-
rri. (Ahateari soka hankan jartzeko
aginduz, errekara alde egin ez zezan)
(JUA, 2001-05-08)/ Sokea ezartzeko.
Soka ezartzeko. (Soka ezartzea, etxe
abere bati buruan zehar soka jartzea da:
behorrei, behiei, astoei...) (JUA, 1999-
05-29)

Ezátu: ad. Hezetu./ Ezatu. Hezetu. (Heze-
tasuna hartutako garien gainean) (JBA,
2003-07-26)/ (ik. Eze) (sinonimoak
Umedadetu; Umeldu)

Ezaun, ezaune: izond. Ezaguna.

EZAUN IZAN: ad. Ezagun izan, zerbait na-
baritzea./ Ezaun do. Ezagun du. (Naba-
ri zaiola adieraziz) (JBA, 1998-07-10)/
Etzon asko ezaun. Ez zuen asko ezagun.
(Ez zitzaiola gehiegi nabari) (JBA, 2000-
02-19)/ Ezaun izaten do gaiñea. Ezagun
izaten du gainera. (JBA, 2003-12-31)/ Aik
janda ezaun-ezaun izaten tzuen. Haiek
janda ezagun-ezagun izaten zuten. (Er-
biaren lanak alpapa sailean) (JBA, 2004-
02-01)

Ezaupide, ezaupidea: iz. Ezagupidea./
Ezagupidea. Ezagupidea. (JBA, 2004-
02-15)

Ezautu: ad. Ezagutu./ Onek danok ezautzen
gaittu. Honek denak ezagutzen gaitu.
(Txakurraren gainean) (JUA, 2004-04-
17)/ Beonek’e ezaungo dola. Beronek eza-
gutuko duela. (JBA, 2005-01-14)

Ezbai, ezbaie: iz. Eztabaida./ An sartu zaitz
ezbaien. Han sartu zaitez eztabaidan.
(JBA, 2008-03-13)/ (ik. Eztabaien) (si-
nonimoa Eztabai)

Éze, ezéa: izond. Hezea./ Ezek. Hezeak. (In-
txaurren gainean) (JBA, 1999-03-13)/ Eze
samarra. Heze samarra. (JUA, 1999-03-
13)/ (ik. Ezatu) (sinonimoa Ezko)

Ezéleku, ezélekue: iz./izond. Hezelekua,
hezetasun gehiago izaten den lekua./
Ezelekue. Hezelekua. (Hitz hau erabili

53 Neuk ikusia dut lotura mota hau behorren artean ere.

› EUZKITZA-BEKOA. Brinkolako Eguzkitzabekoa ba-
serria. (AA, 2007-12-09)

› EXKIBELETA. Legazpiko Elbarrena eremuko base-
rria da. (AA, 2007-04-13)
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zuen Etxeazpiko soroa definitzeko) (JBA,
1998-02-07)

Ezén: Ezean./ Gustau ezen. Gustatu eze-
an. (JUA, 1998-07-14)/ Beea itxi ezen.
Behea itxi ezean. (JUA, 1999-05-08)/
Beragoti ebai ezen. Beheragotik ebaki
ezean. (Landare baten gainean) (JBA,
1999-05-29)/ Erdikoa puskauta euki
ezen. Erdikoa puskatua izan ezean. (Ti-
pulak sartu litezke baratzean baldin
eta erdiko adartxoa hautsia ez badute)
(JBA, 2003-03-21)/ Ezen zeaik badao.
Ezeren zerarik badago. (JBA, 2003-12-
06)/ Eurik in ezen. Euririk egin ezean.
(JUA, 2004-08-13)

Ézer: izord. Ezer./ Ezer nai zu? Ezer nahi
duzu? (JBA, 1998-08-10)/ Nai zu ezer?
Nahi duzu ezer? (JBA, 1998-11-07)/
Ezen kuidaoik. Ezeren kuidadurik.
(JBA, 2000-08-30)/ Ezen notizik etatzen
zon. Ezeren berririk ateratzen zuen.
(JBA, 2002-12-27)/ Onekin ez deu ezer
asko ingo. Honekin ez dugu ezer asko
egingo. (JUA, 2002-01-19)/ Ezerre.
Ezer ere. (JBA, 1998-08-19)/ Eze asko
eukiko ez palo. Ezer asko edukiko ez
balu. (JBA, 2004-02-21)/ Ezer baik
eziñ irtengo ola. Ezer barik ezin irten-
go duela. (JBA, 2004-08-13)/ Zikiñ-zi-
kiñ eitten da ezer ein bear izan ezkeo.
Zikin-zikin egiten da ezer egin behar
izan ezkero. (Lan jakin batean) (JBA,
2005-08-12)

Ezétasun, ezétasune: iz. Hezetasuna./
Ezetasun orrekin. Hezetasun horrekin.
(JBA, 2002-03-21)

Ezezaun, ezezaune: izond. Ezezaguna./
Ezezaune. Ezezaguna. (Berea ez den
etxea ezezagun duen katu baten gaine-
an) (JBA, 1999-12-18)/ (sinonimoa
Estraiñu)

Ézi: ad. Hezi./ Ezi. Hezi. (Abereen gaine-
an) (JUA, 1998-09-10)/ Ezitzen ai da.
Hezten ari da. (Pertsona bat bere behorra
hezten ari dela adieraziz) (JBA, 2002-
10-26)

Ézin: (ik. Eziñ)

Éziñ: Ezin./ Iñola’re ezin jun. Inola ere ezin
joan. (JUA, 2001-12-24)/ Eziñ eiñ izan-
da. Ezin egin izan-eta. (JBA, 2004-05-15)/
Aguantau eziñik ez dao emen. Jasan ezi-
nik ez dago hemen. (Eguraldiaren gai-
nean) (JUA, 2004-05-20)/ Etorri eziñ
beintzet. Etorri ezin behintzat. (JBA,
2008-02-23)/ (aldaera Ezin)

Ezíñ, ezíñe: iz. Ezina./ Eziñe. Ezina.
(MUA, 2005-02-04)/ Eziñe. Ezina. (JUA,
1999-04-24)/ Eziñ. Ezin. (JUA, 1999-05-
22)

Ezjákiñ, ezjákiñe: izond. Ezjakina./ Ez-
jakiñe. Ezjakina. (JUA, 2002-07-26)

EZJAKIÑE IN: ad. Ezjakina egin, ezer ez da-
kiela adierazi./ Ezjakiñe in tzola. Ezjakina
egin zuela. (JBA, 1999-11-28) 

Ezkálu, ezkálue: iz. Zool. Ezkalua, arrain
mota./ Ezkaluk. Ezkaluak. (JBA, 2003-08-
02)/ Oso gutxitan joaten ziren JBA-eta ez-
kaluak harrapatzera. (JBA, 2004-01-10)/
Ezkalu. Ezkalu. (JUA, 2002-06-15)/ Es-
kalue. Ezkalua. (JBA, 2002-06-15)/ (al-
daera Eskalu)

Ezkéo: 1. Ezkero, baldintza adierazten
duen hitza./ Ezkeo. Ezkero. (JBA, 1998-
07-16)/ Gaizki irtetzezkeon. Gaizki ir-
tete ezkero. (JBA, 2000-05-06)/ Txikie
izatezkeon. Txikia izan ezkero. (JBA,
2000-05-27)/ Txikituko lukie ankea
arrapau ezkeo. Txikituko lukete hanka
harrapatu ezkero. (Lantegi tresna astun
bat hanka gainera erori ezkero, zer
gertatuko litzatekeen adieraziz) (JBA,
2004-02-21)/ Jaso bear due, jasotze ez-
keon, izango dienak. Jaso behar dute, ja-
sotze ezkero, izango direnak. (Zein
pinu zuzendu behar den; entresaka
gaindituko dutenak) (JBA, 2004-05-22)/
Emen izate ezkeon. Hemen izate ezke-
ro. (JBA, 2005-01-08)/ 2. Ezkero, den-
bora tartea adierazten duen partikula./
Gabonak ezkeo. Gabonak ezkero. (JBA,
2000-03-18)

Ézker, ezkérra: 1. izond. Ezkerra, ezker-
tia./ Ezkerra. Ezkerra. (JUA, 1999-11-27)/
Ezkertia. Ezkertia. 54 (Pilotari baten gai-
nean) (JUA, 2003-01-11)/ 2. iz. Ezkerra,
ezker aldea./ Ezker-eskubi. Ezker-es-
kuin. (Etxe bateko bi bizilagun nola bizi
diren) (JBA, 2004-04-10)

› EZELEKUE. Olasatxo lekua hezelekua da. (AA, 2008-04-04)

› EZKALUE. Ezkaluak Barrendiola errekan. (AA, 2008-06-28)

54 Goierrin arrunta den deklinabidea erabiliz Ezkertie izan behar luke eta ez Ezkertia. Baliteke bilketa akatsa izatea.
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Ézki, ezkíe: iz. Bot. Ezkia, arantza55/ Ezkie.
Ezkia. (JUA, 2003-07-12)/ (ik. Kutza)

Ezkío: Topo. Ezkio, Gipuzkoako herria./ (�)

➤ Grab. Ezkioko agerpenak (1): “Bai. Ailleau
ein nitzean Ezkiora. Ni aillau inda naok
Ezkion. Ori, Donostin izan giñean, re-
gatak-eo zittuan. (...) mutikok, nik zenbaitt
urte euko natuan ba? Zortzin bat urte.
Zortzik igual ez, sei o olakon bat igual,
aittekiñ. Da Donostin gaue pasau... Or-
dun regatatan izaten tzian, Donostiko
asuntoa, ordun fubol ta olako zeaik, re-
gatea, regatea!, orri ematen tzikoan in-
portántzie. San Pedro, San Juan, San Pe-
dro... orik zittuan pelea aundienanekok.
Geo Bilbaokok, Pedreña, Pedreña-ta,
Santandergoa’re etortzen tzian. Da...
Baiño regatei, urdun millaka asko juten
tzian Donostiñ, regatan asunto ori, bai.
Geo an, an bazkaldu genduan tionen, eta
trena artu ta Ormazteira. Zuen amanen
eon giñean, amonanen an56... eta arek
esan tzaun, nundik jun bear deun, ze bide
artu bear deun Ezkiora juteko. Goora illo,
jentea bazijoan, bazijoan, da goraka-go-
raka-goraka, mendira, gora, ara jun
bear zala, Ama Berjiña eoten tzan lekua.
An izan, eon giñean puskaten, an eon gi-
ñean puskaten. Da an etzeoan, jentea etze-
oan ainbesteaiño’re, aste eune’re bazian-
da, ainbesteaiñoko eune etzian ura. Da
an eon giñean-da, da ba, geo Zumarra,
ta Zumarraiño oiñez jun da tranbia artu
bear deula, Brinkolako. Ta ala ein gen-
duan. Zumarra, Ezkiotik eo zea ortatik.
Da orduntxen ailleatu nitzean ni. Nik ez
nian ikusi ezer. Nik ez nian ezer ikusi.
“Amaa!!!”, emakuma txaldan bat-eo, bi-
iru bazerean, (...) ortan, bata ataundarra
ziala, bestea etzekiat nungoa ziala. “Zer
nai luke? Zer nai luke?”, da batek esan
tzaoan, (...) olaxe: “galdetu iozu ama ber-
jiñai nere ildakok, oiñ urtebete il zitan, ua

nun daon, anima, anima ura, ura zerun
eo purgatorion eo nun daon”. Da, “ba
esan do, meza baten faltan, purgatorion
daola”, emakuma zea orik. Da jentea si-
nistuta, jentek sinistuta. Or Bartzelóna-
tik’re etorrita jentea beintzat or, emengo
tren espezialak-eta Zumarraa. Emen ze-
amar bat, “oilleroa”-o esaten tziena,
“granujea” men tzian. Da arek’e, esan
men tzaoan, “aber”, mutiltzarra men
tzian, da: “Galdetu iozu nere andrea oin-
txe urtebete il tzitan, eta galdetu iozu
“aber” nun daon, zerun-eo, infernun eo
purgatorion, nun daun”, da “meza baten
faltan purgatorion dao” esan men tzao-
an. Artu men tzian “letxea”: “Kaka ita-
ko!”, esan men tzaoan, “nik anraik se-
kula ez diat izan-da!”. Urdun ozmén ika-
ragarrie artu zian, or, zeamar orreatik,
“anraik sekula ez diat izan””. Hau eta
gero jendeak hozmen handia hartu zuen:
“A, bai, ozména. Oiñ’e seitzen duela jen-
tek esaten die-ta, kantuk-eta oiñ’e. (...) or-
dun, antxe da, nik aittutakoa dek ori. Ze-
amar orrek esan tzaoan, zeamarrak esan
tzaoan : “ointxe urtebete il tzitan nei an-
rea, ta galdetu iozue nun daun, zerun o
infernun eo...”, “meza baten faltan pur-
gatorion dao, esan dit”. “Kaka itako! Nik
sekula anraik ez diat izan-da!”. Urdun,
baiño urduako ia proitzen asita zerean,
guar illek-eta57, ia galerazten, oixpoan-
di. Ia oixpok antza eman tzaean or etze-
ola ezer. Da ia guarda zibillek-eta asita
zerean, jendea atzeatzen, atzeatzen oix-
poandi (...). Baiño jentea jun eitten tzian,
jentea jun. Ta oixpoa, guarda zibillek, oso
ezin ba proittu, oso ezin ba proittu. Da on-
dio’re segi itten dola-ta, arrezkeo’re
segi itten tzola-ta. Oiñ’e kantun, kantu ots
aundik izaten men diela, oiñ’e. An irte-
tzen zon lekun-da” (JUA, 2003-06-28)

➤ Grab. Ezkioko agerpenak (2): “Bai, ni bi
aldiz, bi aldiz. Eta len esan deun men-
di ortatik, esan det pa reketek bajau zie-
la mendi ortatik, gero sartzen tzan Ez-
kiorako, or Zumarra... Oiñ’e bide ori ba-
dau, oindio’re seitzen do bide orrek. Bai,
trabesía ori eitten da oiñ’e. Orti jute gi-
ñen, eta etorritzen, akordatzen naiz, bi
alditan beintzet, bitan kamionen etorri
iten giñena, kamionetan. Klaro, ordun
autubusik-eta etzeon arrapatzeik, ez
(...), oiñ bezela etzien eon’e ingo, ta ka-
mionetan. Eta lenengoko rekuerdo aun-
dik ez dauket angoik ola esateko, jende
asko zala ta an izan giñela-ta. Biga-
rrengon, ba klaro, berandu etorri giñen,
berandu, gauen ia berandu, edo illunduta
beintzet, da oera jun baik zeren zai,
nere... Serbitzen neon lekutik jun nitzen
bigarrengon eta zai, “aber” ze berri
ekartzen non-eo, oberatu gabe zeren. Eta,
esan nien, ba jendek nola, “begira, be-
gira, zenbat izar datorren, begira, be-
gira” eta guk’e beitzen gendun baiño ez
gendun ikusten, ez izarrik eta ez ezerrez.
Ura esan nien ba etxen, guk ez gendu-
la, nik enola ba ezer ikusi. Barre eitten
tzuen aik-eta. Ta gero, gero otsa izan tzan
berriz, ba Arantzazuko fraillek “kortau”
zuela ori. Zeatik, klaro, kontrario jarri-
ko zien, an beste Ama Berjiña bat sor-
tzen bazan, Arantzazuko Ama Berji-
ñandako. Ori, ori izan tzan. Aik listok
beti, aik listogok beti. Ta ori etzuen on-
tzat artu, klaro, eta ondio’re seitzen omen
do orrea juten jendea, esaten due. On-
dio’re seitzen due-ta, ikusi berri det nik
telebistan ango, bista bat eman tzuena.
Ta bi alditan izan nitzen, bai”. Jende
asko: “Jende asko, Bartzelonatik-eta
etorri zana-ta. Eun ura ez, beste eun ba-
ten, nola zan, ni enitzen jun, asteun ze ba-

55 Erlijio giroko kontakizun batean bakarrik jaso dugu erreferentzia hau. Hortaz, baliteke bertako euskarako elementua ez izatea eta apaizen beterriera jaso ho-
rretakoa izatea.
56 Hemen nahastu egin da, Ormaiztegira ezkondua zen bere izebaren etxea azaldu nahi duelako.
57 Guardia zibilak.

› EZKIE. Ezki edo arantzaz jositako elorri zuhaitza.
(AA, 2005-10-07)

› EZKIO. Ezkio gunea hilerri ingurutik. (Joseba Aldanondo, 2008-12-13)



172 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

EZKO

ten, baiño milagroa anuntziau zuen ba,
fetxea, ze fetxatan ein bear zon milagroa,
ta Barzelonatik-eta bueno, or aberastuta
geldittu men tzien, ínguruko, “por ejen-
plo”, sorok o zelaiek-o, bide eskiñan
zeuzkienak alkilerra kobratu, kotxei o au-
tubusei-edo, ta aberastuta geldittutakok.
Bai. Bai, bai, bai, bai, ala esaten tzuen.
Baiño, baiño, baiño, dirutzak eindakok,
ala esateko. Jendea alaxe bai, jende asko,
baiño... Emen Leazpikok’e bazien. Ilda
die dda. Neska gazte bat. Nola zon ize-
na?, Benitatxo. Ondio (...) ikusi det nik
ura, telebistan, kruzifijo batekiñ, neska
gaztetxoa, Benitatxo. (..)koa, bai, ortxe
aurrea, bidea ondon dau etxe ori. Ta gero
besta batzuk, gazte batzuk, beste gizon
bat eta gero beste, bai, bi gizon. Bai”. Le-
gazpikoren batek ere zerbait ikusten

zuen: “Bai, bai, bai, orik esaten tzuen
ikusten zuela, bai. Ta nik ez takit ze, gero
“eskomulgau” eitten tzittuen.  Etzien ko-
munioik ematen gaiñea, azkenen “es-
komulgauta” geldittu zien orik. Ba ola.
Bersok’e bai eta zittuen, guziako jendea.
Zeatik, sesoa’re uste et ibili zala-ta, umen
bat azaldu’re bai, jaio, klaro, mutikotxo
bat beintzat jaio men tzala ta bersok ari
etata-ta.... Bai, bai, bai, bai, ori, ori ola
da” (MUA, 2003-10-10)

Ézko, ezkóa: izond. Ezkoa, hezea./ Ezkoa
barrutik. Ezkoa barrutik. (Mariaje UB-k
entzuna: Jesusa BA, 2005-07-27)/ Ezkoa
hitzak hezea adierazten du: Fresko kon-
serbatzen dana, ezea. Hau janakiñ bein-
tzet erabilia da. (JBA, 2005-08-06)/ (si-
nonimoa Eze)

Ezkónberri, ezkónberrie: iz./izond.
Ezkonberria./ Ezkonberri oiñ etxea. Ez-
konberri horien etxea. (JBA, 2004-05-01)

Ezkóndu: ad. Ezkondu./ Ezkondu bae-
koa. Ezkondu gabekoa. (Ezkondu gabe
umeak dituen pertsona bati buruzkoa)
(JBA, 1999-08-08)/ Ezkondu berrie. Ez-
kondu berria. (ik. Ezkonberri) (JBA,
2001-12-31)/ Ezkondu ai aguro. Ezkon-
du hadi agudo. (JUA, 2004-02-21)/ Ez-
kondutzeko. Ezkontzeko. (JUA, 2004-05-
22)/ Etxen ezkondutakoa. Etxean ez-
kondutakoa. (Honekin etxera ezkondutako
baten gainean ari da) (JBA, 2004-05-29)/
Garai bateko ezkontza batzuk gurasoek
eurek antolatzen zituzten. Izan omen
dira kasuak, ezkondu behar zutenak eli-
zatarin ezautu zirenekoak, ezkontzako
egunean. (JBA, 2008-10-31)

Ezkóndu, ezkóndue: iz./izond. Ezkon-
dua./ Ezkondue... solterea. Ezkondua... ez-
kongabea. (JUA, 1999-05-21)

Ezkóngabe, ezkóngabea: iz./izond. Ez-
kongabea./ Ezkongabea. Ezkongabea.
(JBA, 1999-10-30)

Ezkóntza, ezkóntzea: iz. Ezkontza.

EZKONTZAZ ETORRI: ad. Ezkontzaz eto-
rri, hau da, ezkondu eta norabaitera eto-
rri bizitzera, norabaitera ezkontzea./ Ez-
kontzaz etorri zan. Ezkontzaz etorri zen.
(JBA, 2002-08-24)

EZKONTZAZ JUN: ad. Ezkontzaz joan,
hau da, ezkondu eta norabaitera joan bi-
zitzera, norabaitera ezkontzea./ Ezkontzaz
ara junda. Ezkontzaz hara joanda. (JBA,
2003-08-16)

Ezkúr, ezkúrre: iz. Bot. Ezkurra./ Ezku-
rre ardiek neurrian jan behar dute. Izan
ere, gehiegi jan eta lehertuta hil diren ar-
diak izan dira. Horregatik, ematekotan
egunero pixka bat jaten utzi behar zaie,
baina ez saio bakarrean pila bat. (JBA,
2003-10-26)

Ezkútau: (ik. Izkutau, bi adierak)

Éznai, eznaie: iz. Ez nahi, nahi eza./ Es-
nai... eznaik ez daukela beintzet. Ez nahi,
ez nahirik ez daukala behintzat. (JBA,
2002-05-04)/ (aldaera Esnai)  (ik. Ez)

Ezórdu, ezórdue: iz. Ezordua./ Ezordu-
tan. Ezorduetan. (Gauean oso berandu
etxeratzeaz ari da) (JBA, 1999-08-19)

Ezpáda, ezpádea: (ik. Ezpata, bigarren
adiera)

Ezpaiñ, ezpaiñe: iz. Ezpaina./ Ezpaiñek-
eta... Ezpainak-eta... (JBA, 2002-02-
23)/ Ezpaiñek. Ezpainak. (MUA, 2003-
04-11)

Ezpál, ezpála: (ik. Zezpal)

Ezpálda, ezpáldea: (ik. Espalda, lehen
adiera)

Ezpáta, ezpátea: 1. iz. Tre. Ezpata. Gur-
diaren osagaia, esaga lotzeko pieza./ Ez-
patea. Ezpata. (JBA)/ 2. iz. Zool. Ezpara,
intsektu mota./ Ezpatea. Ezpara. (Mariaje
UB, 1998-07-13)/ Ezpatea. Ezpara. (JUA,
2000-09-16)/ Ezpadak. Ezparak. (JBA,
2000-09-16)/ (aldaera Ezpada)› EZKURRE. Ezkur aleak, Auntzola baserriaren inguruan. (AA, 2006-09-03)

› EZKIO. Ezkioko agerpenen tokian orain jarritako estalpea, Santa Lutzia auzunean. (Joseba Aldanondo,
2008-12-13)
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➤ Grab. Gurdi ezpata: “Gurdiñ ezpatea ba,
olakiñ eindako ola, egur luze bat, egu-
rre o ola bezela ebaita, gurdiñ atzen jar-
tzen dana ta aurren’e bai eta ari zulok
einda eta geo esagea trabes jarri. Au-
rrekalden zulon bere tamaiñuko ze bat
eiñ, zotza o lodigoa, zulo artan sartze-
ko eta atzekalden’e berdiñ. Da ordun nai
dan neurriñ jartzen tzendun bedarra
asko balin bazenduken ba goragon, ba
gutxi baldin bazenduken gutxigo, eus-
teko... Bueno, esagea eusteko, ezpatea
ba zulotan sartzeko. Ziri, zirik izaten
tzien. “O sea”, aurren da atzen. Da au-
rren da atzeko orik ezpatak” (JBA,
2002-01-20)

Ezpátiñe, ezpátiñea: iz. Bot. Ezpatina,
landare mota./ Ezpatiñe. Ezpatina. (JBA,
2002-04-20)/ Ezpatiñea. Ezpatina. (JBA,
2003-02-15)/ Espatíña bat. Ezpatina bat.
(JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Espatiña)

➤ Grab. Ezpatiñe: “Ezpatiñea ba, ostok, osto
luze batzuk die ezpatiñak, asko ugaritzen
da leku zea euki ezkeo, ona euki ezkeo,
leku onen eon ezkeo. Bestela’re txar xa-
marren’e ez da galtzen. Osto lodi luzek
izaten die ta geo lorak emate ittu. Apiil-
maiatz aldea-o lorak emate ittu, lora lila
batzuk, oaiñ zurik’e badare, gaiñea. Zu-
rik’e badare-ta, zuztarrak eukitze ittu
zeak pezela, bulbok bezela, bulbok.
Bulbok-o... Nola esaten da? Orik beze-
la eukitze ittu, ta oitako zea sartu ezkeo,
ta leku onen ba oso ondo irtetzen da.
Geo, zeak’e asko persegitzen due, ka-
rakolak o barak-o, oik’e asko persegi-
tzen due. Baiño bueno, tokie betetzeko
oso, nola ostoje asko dauken-da...”
(JBA, 2003-02-15)

Ézta: juntg. Ezta./ Ezta esan’e! Ezta esan ere!
(JBA, 2000-02-26)/ Ezta bat’e. Ezta ba-
tere. (Erabateko ezezkoa emanez) (JBA,
2004-12-08)/ Ez to nai izaten ezta ezea-
tio’re ez! Ez du nahi izaten ezta ezerga-
tik ere ez! (Txakurrak garbitzea) (JBA,
2005-08-06)

Eztábai, eztábaie: iz. Eztabaida./ Ezta-
bai bat-o. Eztabaida bat-edo. (JBA,
2007-04-11)/ (sinonimoa Ezbai)

Eztábaien: adb. Eztabaidan./ Eztabaien. Ez-
tabaidan. (JBA)/ (ik. Ezbai)

Eztaiñu, eztaiñue: iz. Eztainua./ Eztai-
ñu. Eztainu. (JBA, 2004-08-11)/ (ik.
Ojalatero)

Eztárri, eztárrie: iz. Eztarria./ Eztarrie
itxi antzen dauke. Eztarria itxi antzean
dauka. (Ongi mintzo ezin den pertsona
baten gainean) (JBA, 2000-05-06)/ Ez-
tarriko miñe. Eztarriko mina. (JUA,
2003-12-31)/ (ik. Zintzur)

EZTARRIE ARTU: ad. Hoztuta edo mindu-
ta dagoelako, eztarria ahul izatea, ondo
ahoskatzeko zailtasunak izanez./ Ezta-
rrie artuta. Eztarria hartuta. (JBA, 2004-
01-23)

Eztei, ezteie: iz. Ezteia, ezkontza. (Plu-
ralean esaten da)./ Ezteiek. Ezteiak./
Luziano Ugalderen ezkontza bazka-
rian, etxean hildako txahala eta ardo za-
hagia izan ziren. (JUA, 1999-02-12)/ Ez-
kontza horretarako, Luziano, JUA-ren
aita, Mutiloraino joan zen bere andregaia
ekartzera, eta horretarako auto bat lor-
tu zuen. Garaian oso auto gutxi ziren eta
erabilitako auto hauxe Zumarraga al-
dekoa omen zen. (JUA, 1999-08-08)/ (ik.
Luziano)

Ezténa: Estenaga, Oñatiko baserria./ Ez-
tenakoa. Estenagakoa. (JBA, 2001-11-
17)

Ézti, eztíe: iz. Zool. Eztia./ Erleei eztia har-
tzeari, eztie kentzea esaten zaio. Eztie
artu esatea ere egokia da./ Eztie itten. Ez-
tia egiten. (JUA, 2004-08-29)

� Etnog. Eztia Olazarren: Olazar baserrian ur-
tero dozena bat kilo ezti biltzen zen. Ez-
tia ontzietan gordetzen zen: Jarratan...
pitxarratan./ Urtero ez zuten eztia ber-
din egiten erleek. Eta horretan baziren
hainbat arrazoi: uda bustiak ez zituzten
atsegin eta ondoko landarediak ere ba-
zuen eragina. Inguruko erleek asko era-
biltzen zituzten bai patata lora, bai ar-
bin lorea. Edonola ere illarrea zen ez-
titarako landarerik egokiena, eta piñuik
ez garai baten eta txilarra zen tokian jar-
tzen zituen jendeak erle kaxa batzuk.
(JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Eztie: “Ba izaten tzan, ekartzen tzan
markatsa o zee ori, kuadro ori, ezta, ta
ura eitten tzan, ola kutxillokiñ puskat
ebai itten tzan, ta kaldara batea botatzen
tzan, kaldara garbi batea, ta ura epel-
du itten tzan, epeldu. Eta geo, epeldu ez-
keo, bealaxe asten tzikon eztie “solta-
tzen”. Eta geo pasatzen genduzten ira-
az-ontzi, ola zakukin, garbie, izaten
tzan, “o sea”, garbie bear izaten do. Iza-
ten tzien olako gauza batzuk. Iraaz on-
tzik, batzuk izaten tzien, ola, kirtena ipin-
tzen tzikon da au izaten tzan ba, zaku-
kie, garbie. Eta pixkat beotzen tzanen,
onaa botatzen tzan, o kazo batekiñ eo
ola, eta gero ba, estutuz-estutuz, amen-
di irtetzen tzon dana zea, eztie ta oi ba,
sartu bear izaten tzan, lenengo ontzi ba-
tea bota ta geo, tarrok bete o ola in bear
izaten tzikon. Beotu ezkeo, dana, ta
emendi bultza eiñ ezkeo, iraaz ontzi o ze-
akiñ, kazokiñ da ola, ola bultza iñ ezkeo,
“pues” botatzen tzon...”. Barruan zi-
kinkeria geratzen zen: “Bai, zee ura,
markats ura, ta ura, gero, andi argizaie
etatzen tzan berriz. Argizai purue, ura
geixo beotzen tzan, enda au, zorro au,
bear izaten tzon, “o sea” tela fiñagokoa.
Tela fiñagokoa bear izaten tzon. Ta
ura’re ba, ua geiau berotuta-eta... Zea-

tio au, eztie asko beotu ezkeo, argizaie’re
jun eitten tzan. Da gutxigo beotu bear
izaten tzon. Oain, bestea, argizaie, ua
geiau beotzen tzan. Argizaie eittekoa,
markats aik, zee aik, geiau beotu bear
izaten tzuen. Da ura’re olako zee baten
pasatzen tzan, baiño tela fiñagon, tela
fiñagon pasatzen tzan. Ta geo, geo itten
tzan, ura itten tzan, ba ontzi bat, artzen
tzendun, segun zee, zenbait zenduken-
o, bazekizun, “o sea”, markats bat-eo,
lau o bost-o. Ta epintzen tzan, ola ontzi
zabal bat artu, ontzi zabal bat, ta azpiñ
ur ttinttat epintzen tzan, ur ttinttat azpiñ,
enda geo’e gortzen tzanen, oso-oson ir-
tetzen tzon arek, gortu-o. Antxe, gan-
baran dau bat, lenaukoa, guk eindakoa.
Etzendun sekula ikusiko...”. Zenbat egi-
ten zen: “Ba asko emen ez. Bat o bikiñ...
ez guk asko’re ez”. Olazargo erle kaxak:
“Bi o olako mat. Asko geiau ez, bi ola-
ko mat...”. Non ziren: “Ortxe piñudin
zien, oso leku ederra zan ura. Or beeti
gora igotzen da ba, ondio ortxe eongo
a arrastoa, paetak eongo die. Zan er-
lateie, erlateie zan ba teillatutxo bat ta
geo azpin zeak, kajak. An’e euritati
zean, da geo babesa zeon, oso babesen
zeon or. Ondio’re antxe eongo a la-
rrazpiñ”. Agerrezabal baserrian Olaza-
rren baino ezti gehiago jasotzen zen: “An
geixeo. Aitte oso afizionaue zan, zean er-
lek, bai. Aek’e Arantzazun Poloni ta
oriik, Polonin semea-ta zien oso, aik frai-
lekin-da berriz, da aik geiau eukitzen tzi-
ttuen. Da kao, andi’re enteratzen tzan ai-
tte’re-ta, oin bezelako zeaik ez, kasoik,
botikaik-eta...”. Kaxa kopurua: “An
“bastante” zeren. An ola, teillatu, tei-
llaazpi bat zeukien aik eta, an “bastan-
te”, zien. An “bastante” geiau zien, kaja
geiau”. Kaxa denak toki berean ziren:
“Ba antxe, etxeti gora, saastie baukie ba,
ba antxe zan, oiñ ez tao, oiñ botata dao
ze ura, estalpe ura botata dao oiñ. Bai-
ño antxe. Geo Anjelek’e ebaltzen do ba
afizioa ola, kajan bat o jarrita-o, da beiñ
etorri men tzikon, baiño ikaragarri
gaiztoa, da ez tait baten bati eman o ze
in tzion’e”. Batzutan gaiztoak ere ego-
ten ziren: “Lengon’e an ibili giñen gu ta,
nik ementxe zean ondon-da, ozka-ozka
etzian eiñ baiño Joni bai, Joni in tziola
esan tzon. Pikau ziola, eta esan nion “iru
bedarrakiñ eizu, iñ iru bedarrakiñ” ta
geo etzan... Eta esaten jardun gendun
nola orik akau itten men diela, erlek, beiñ
zea eiñ ezkeo-ta. Akauko die, aik or uz-
ten due zea-ta, eran mizto ori-ta. Zeati
utzi itten due oik, pikatzen duen tokiñ. An

› EZTENA. Oñatiko Estenaga baserria, Murgia au-
zoan. (AA, 2008-12-21)

› EZTIE. Erle kaxak Telleriarten. (AA, 2005-07-02)
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uzten due zea. Da ez giñen atrebittu
geiau ara juten, alderdi arta juten”
(JBA, 2002-08-25)

Eztúl, eztúle: iz. Eztula./ Eztule. Eztula.
(JUA, 1999-12-25)

Eztúlaldi, eztúlaldie: iz. Eztulaldia./
Eunduko eztulaldik. Egundoko eztulal-
diak. (JBA, 2004-01-17)/ Eztulaldie. Ez-
tulaldia. (JBA, 2009-01-04)

Eztúlka: adb. Eztulka./ Eztulka. Eztulka.
(JBA, 1998-10-31)

Ezúr, ezúrre: iz. Hezurra./ Ezurre. Hezu-
rra. (JBA, 1999-08-08)/ Ezurre ausi.

Hezurra hautsi. (JBA, 2000-12-24)/ Ezur
bat txupatzeko. Hezur bat miazteko.
(JUA, 2004-01-01)/ Ezurre. Hezurra.
(Aranarena ere hezurra da) (JBA, 2004-
08-13)/ Ezurrek. Hezurrak. (JBA, 2008-
11-30)

EZURRETAN: adb. Hezurretan./ Ezurretan.
Hezurretan. (Hezurduraren tamainaz esa-
na)/ (Katu bat lehen, ezurretan, gaur be-
zain handia zela adieraziz, gaur orduan
baino haragi gehiago badu ere) (ik.
Katu, sugandilen kontua) (JBA, 1999-10-
30)

Ezúr-ipintzaille, ezúr-ipintzaillea:
iz. Hezur ipintzailea./ Ezur-ipintzaillea.

Hezur ipintzailea. (Elgoibarko Arrillaga
hezur ipintzailearen gainean)

� Etnog. Elgoibarrera: Benito hara eraman zu-
ten. (ik. Beso)/ Maria, Katalina Alusti-
zaren ahizpa zena eta Pastainen ezkondua
zegoena, Elgoibarra eraman zuten, eror-
keta batean min hartu zuenean. (JBA,
2004-08-11)/ San Agustin batzutan, Joxe,
Mariaren semea, Elgoibarra joan zen
txirrinduz, bisita egitera. Itzulerakoan
Brinkolara etorri zen, Olazar baserrian
gonbidatua zen-eta. Bazkaltzera joan
aurretik amandreak salda eman zion.
(JUA, 2004-08-11)
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e
Eakutsi: (ik. Erakutsi)

Eaman: ad. Eraman./ Alpapea eaman do.
Alpapa eraman du. (JUA, 1998-08-04)/
Eama izan. Eraman ezan. (JBA, 1999-05-
15)/ Eamanda dittue. Eramanda dituzte.
(JBA, 1999-12-30)/ Bedarra eraman. Be-
larra eraman. (JBA, 1998-10-31)/ Eraman
ttuanak. Eraman ditudanak. (JBA, 2000-
08-22)/ Eramatea. Eramatera. (JBA,
1998-10-31)/ Eaman in daizkie. Era-
man egin ditzakete. (JBA, 2007-06-09)/
Eaman in bea itzetzue. Eraman egin be-
har dituzue. (JBA, 2007-07-14)/ Nola ea-
man zeizken ainbeste oillo! Nola eraman
zitzakeen hainbeste oilo! (Azeriak oilo-
ak erasotu zituenean) (JBA, 2008-08-21)/
(aldaera Eraman)

Eamanaldi, eamanaldie: iz. Eraman al-
dia./ Eamanaldi. Eraman aldi. (JBA,
2000-08-07)

Ean: (ik. Eran, bi adierak)

Eantzi: ad. Erantzi, arropak kendu./ Eantzi.
Erantzi. (JBA, 1998-08-05)/ Eantzi oi-
ñetakok. Erantzi oinetakoak. (JBA, 2004-
02-28)/ Prakak erantzi in bear due oaiñ.
Prakak erantzi egin behar dute orain.
(JBA, 2004-03-27)/ (aldaera Erantzi)

Ear, earra: (ik. Eder, hiru adierak)

Eaztun, eaztune: iz. Tre. Eraztuna. Lau al-
deko eraztun itxurako tresna metalikoa.
Sega eta kirtena lotzeko balio du./ Eaz-
tunek. Eraztunak. (JBA, 1998-07-10)/ (al-
daera Eraztun)

Ebági, ebágie: iz. Ebakia./ Ebagie. Eba-
kia. (JUA, 1998-03-29)/ Ebagik burun.
Ebakiak buruan. (JBA, 2003-12-31)

Ebai: ad. Ebaki, moztu./ Ebai. Ebaki. (JBA,
1998-06-27)/ Bedarra ebaitzen. Belarra
ebakitzen. (JBA, 1999-06-05)/ Ebai-
ebai eiñ. Ebaki-ebaki egin. (Gauza bat
oso pusketa txikietan ebakitzea adieraziz)
(JBA, 2003-10-11)/ Fiñ-fiñ ebaita. Fin-
fin ebakita. (JBA, 2005-01-15)

EDURRE EBAI: ad. Elurra ebaki, elurrean bi-
dea egitea./ Zuek ebaita edurre. Zuek eba-
kita elurra. (Elurretan oinez irekitako bi-
deari buruz) (JBA, 2003-02-22)

LURRE EBAI: ad. Aditz honekin adierazten da
lurra zulatzea bidea egiteko, ur hodiak sar-

tzeko, trenbidea egiteko... JUA-ren esane-
tan, trenbidea egin zenean, batzuk ebaitzen
ibiliko ziren eta hurrengo txanda trenbide-
ko karrilak jartzen. (JUA, 2002-06-15)

� Etnog. Eskuak ebaki: Aditz honen bitartez
adierazi liteke, oso tentsio handian di-
ren sokak eskuetan eragiten dituzten
zauriak./ Honelako lanak, eskuz belar
fardoak eramatea edo sokazko aulki
ipurdiak egitea izan liteke./ Azken honi
dagokionez, neuk ezagutu dut JBA aul-
kien gaineko sokak eskuz ezartzen.
(JBA, 1999-08-10)

Ebaien: adb. Ebakian./ Ia ia ebaien. Ia ia eba-
kian. (Aliketaz alanbrea ebaki adieraziz)
(JBA, 2001-04-14)

Ebáli: ad. Erabili./ Erabili. Erabili. (Aditz hau
ere badarabil JBA-k, ebali eta ibili bezala;
horrela erabili aditzaren erabilera, gaur
egun hartutako eragina bezala hartzen du)
(JBA, 1998-06-13)/ Ebali. Erabili. (JBA,

1998-06-13)/ Lengon Joxemarik ebali
zon. Lehengoan Joxemarik erabili zuen.
(JBA, 1998-07-08)/ Oiñ’e ebali iñat.
Orain ere erabili dinat. (JBA, 2002-02-23)/
Ebaltzeko. Erabiltzeko. (JBA, 1998-08-
06)/ Ibili. Erabili. (JBA, 1998-06-13)/ Di-
ruik ez due ebaltzen. Dirurik ez dute era-
biltzen. (JBA, 2006-05-29)/ Dailtzezue.
Darabiltzazue. (JBA, 2009-01-31)/ (al-
daerak Erabili; Ibili)

Ében: (ik. Emen)

Ebíli: (ik. Ibili)

Ebílla, ebíllea: iz. Tre. Uztai txikia, asto-
en uhalak lotzeko./ Ebilla. Uztaia. (JBA,
2002-01-20)

Edáde, edádea: iz. Adina./ Edade aundie.
Adin handia. (JUA, 2002-05-13)

Edádetu, edádetue: izond. Adinduna./ Gi-
zon edadetu bat zeonan. Gizon adidun bat
zegonan. (JBA, 2008-08-31)

› EBAI. Zikirioa igitaiaz ebakitzen. (AA, 2008-07-26)
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Edár, edárra: (ik. Eder, hiru adierak)

Edér, edérra: 1. iz./izond. Ederra./ Ederra.
Ederra. (JBA, 1999-04-24)/ Ederra. Ede-
rra. (JUA, 1999-05-15)/ Earra. Ederra.
(JUA, 1998-10-31)/ Dare botiñ batzuk
ederragok! Daude botin batzuk ederra-
goak! (JBA, 1998-10-31)/ Ze ederrak! Ze
ederrak! (JBA, 2004-05-22)/ Artu ederran
bat o bi. Hartu ederren bat edo bi. (JBA,
2008-06-28)/ Neska oso edarra. Neska
oso ederra. (JBA, 2002-04-12)/ (aldaerak
Ear; Edar)/ 2. izond. Ederra, gizena./ Ede-
rrak eoteatio. Ederrak egoteagatik. (Gi-
zenak egoteagatik) (JBA, 1999-01-01)/
(aldaerak Ear; Edar)/ 3. izond. Ederra,
handia./ Lan ederra izan bear zon! Lan
ederra izan behar zuen! (Lan osoa baka-
rrik egiteko asmoa zuen pertsona baten
gainean) (JBA, 2000-10-21)/ (aldaerak
Ear; Edar)

EARRAK AITTU: ad. Ederrak aditu, handiak
aditu, errieta entzun./ Earrak aittu. Ede-
rrak aditu. (Errieta entzun) (JUA, 1999-
11-28)

Edérgarri, edérgarrie: iz. Edergarria./
Edergarri. Edergarri. (Arropari jarritako
edergarriez) (JBA, 2003-04-26)

Edérki: adb. Ederki./ Ze ederki. Ze ederki. (Jo-
xepa BA, 1998-08-11)/ Oso ederki. Oso
ederki. (JBA, 1999-04-17)/ Ederkigo ja-
rrita. Ederkiago jarrita. (JBA, 2004-09-18)

Edúr, edúrre: iz. Meteorol. Elurra./ Edu-
rre’re ingo do-ta. Elurra ere egingo du-
eta. (JBA, 1998-09-17)/ Edurre ingo ik
Aizkorrin. Elurra egingo dik Aizkorrin.
(JUA, 1998-11-14)/ Edur berrie. Elur be-
rria. (Elur egin berriaz) (JBA , 1998-04-
17)/ Edur egualdie. Elur eguraldia. (Elu-
rra egiteko beharrezkoa den giroaz)
(JUA, 1998-11-14)/ Edur zaparrarea.
Elur zaparrada. (JBA, 1999-02-10)/ Edu-
rre gor ai da. Elurra gogor ari da. (JUA,
1999-01-09)/ Edurre kendu bear dezue-
la baserria jungo bazeate. Elurra kendu

behar duzuela baserrira joango bazarete.
(JUA, 2004-02-29)/ Edur txikigok. Elur
txikiagoak. (Bi lekutan egindako elur mai-
laren aldea adieraziz) (JUA, 2004-04-17)/
Aurtengo elurteetako elurra bat-batean
joan da, eta hala adierazten du, ies in due.
Izan ere, euzkik indarra bauke nunbaitt.
(JBA, 2005-03-17)

� Etnog. Esaera: Elurrarekin lotutako esaera bat
badaki JBA-k:

Edur melur
Ez nauk ire bildur
Badiñat etxen
Jateko eta egur

(Bere Agerrezabal baserriko amonak
esaten zuen, baina geroztik jende gehia-
gori ere entzun dio) (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JBA, 2005-02-26)

� Etnog. Muga: Elurra egiten duenean, Mo-
txorroko aldapa halako muga bat da. Han-
dik behera, Legazpi aldera, elur gutxia-
go izaten da, eta handik gora, Brinkola eta
Telleriarte aldera, gehiago. (JBA, 2003-
02-01)

� Etnog. Elurra eta izadia: Lehen esaten zenez,
elurtea ona zala bitxok akatzeko. (JBA,
2004-03-01)/ Urte batean, maiatzean
elurra egin zuen, eta sagarrak galdu egin
ziren. (MUA, 2005-02-04)/ Elurte hartan,
garik burun da danak ausi egin ziren.
(JBA, 2005-02-04)/ Edurre jun ezinda
daunen, berri eske eoten diela esan ohi
zen. Hau da, elurte bateko elurra urtu ezin
denean, beste elurte bat izaten dela atze-
tik. Ori leenaoko esaerea da. (JBA,
2005-02-19)/ Urriko ilberrin beti itten
men do. Urriko ilberrian beti egiten
omen du. (JBA, 2008-10-31)/ Hilberri ho-
netan elurra beti egiten du, nahiz eta ba-
tzuetan  Zegama aldako Aizkorri gaine-
tan bakarrik nabaritu. (Joxemari UB,
2008-10-31)

Edúr-bola txurí, edúr-bola txuríe:
iz. Bot. Elur bola zuria, sastraka mota. Lore
zuriak ematen ditu./ Edur-bola txurie. Elur
bola zuria. (JBA)

➤ Grab. Edur-bola txurie: “Oso politte iza-
ten da, or badaukeu guk-eta. “O sea”
ematen do edur pelota bat bezela. Lora-
txoa-eta, garaiz etortzen dan loratxo
bat. Oso politte izaten da. Edur bola esa-
ten tzako orri, edur bolak esaten tzako lo-
rei. Izaten da “arbusto” baten moukoa,
itten da arbolea itten da. Enda ba asko
izaten do, dana beteta eukitzen do. Aur-
ten’e pilla bat kendu diot. Egur pilla bat
kenduta dauke. Zeatioa ai zan itten ike-
ragarrie ta geo sagarrai’re traba itten
tzion da. Egur pilla batzuk kendu nion,
naikoa badauke” (JBA, 2002-01-26)

Edúr-busti, edúr-bustie: iz. Meteorol.
Elur bustia, euria eta elurraren arteko na-
hasketa./ Edur-bustie. Elur bustia. (JBA,
2005-03-05)/ (sinonimoa Edur-naasi)

Edúr-jausi, edúr-jausie: iz. Elur jau-
sia./ Edur jausik. Elur jausiak. (JUA,
2004-05-29)/ Batez ere, malda handietan
den elurra biguntzen denean gertatzen da./
Edur jausi. Elur jausi. (JBA, 2005-03-06)/
(sinonimoak Edur-mailla; Itzebai, bi-
garren adiera)

Edúr-mailla, edúr-mailla: iz. Elur
jausia./ Edur maillaak. Elur jausiak.
(JUA, 2004-05-29)/ (sinonimoak Edur-
jausi; Itzebai, bigarren adiera)

Edúr-naasi, edúr-naasie: iz. Meteorol.
Elur nahasia, euria eta elurraren arteko na-
hasketa./ Edur-naasie. Elur nahasia. (Ura
eta elurra bateratzen dituena) (JBA,
2003-02-01)/ (sinonimoa Edur-busti)

Edúr-pelota, edúr-pelotea: iz. Elur pi-
lota, bota ohi den elur pilota./ Edur pe-
lotak. Elur pilotak. (JBA, 1999-12-18)

› EDURRE. Elurtea. (AA, 2004-02-29)

› EDUR-BOLA TXURIE. Landare honen loreak. (AA,
2005-04-30)
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� Etnog. Jolasean: Garai batean, borrokak ere
egiten zituzten, edur-pelotaka, talde ez-
berdinen artean. Eskolan Brinkolakoek te-
lleriartearren aurka egiten zuten. Kalean
berriz, Brinkolako eta Telleriarteko gaz-
teek bat egiten zuten, kalekoei aurka egi-
teko. Azken hauetan, batzuetan brinko-
lar eta telleiartearrek, aiei iraazi ere egi-
ten zieten. Elurra noiz egingo zain ego-
ten ziren, elur pilotekin jolasean ibiltze-
ko. (JUA, 2003-01-11)

Edúr-ud, edúr-ude: iz. Elur ura./ Edur
ude. Elur ura. (San Jose-tatik aurrerako-
ak sendaketarako balioak ditu) (JBA,
1998-05-09)

Edúrte, edúrtea: iz. Meteorol. Elurtea./
Edúrten. Elurtean. (Aurtengo elurteak bo-
tatako adar batzuen gainean) (JBA, 2004-
05-15)/ Edurtea pasa due. Elurtea pasa dute.
(Behorrek mendian) (JBA, 2005-02-19)

� Etnog. 1956ko elurtea: 1956 urteko elurtea
oraindik ere gogoan dute. Urte hartan
otsail osoan eutsi zuen elurrak. Hasiera
batean elur handiak bota zituen eta gero
izotza sortzen zen elurraren gainean.
Gauero izotza izaten zenez, izotza eta bere
azpian elurra izaten ziren. Garai hartan
Benito eta Anjel Beain, Agirrezabalgoak,
lanera oinez joaten ziren, saskia hartuta;
bestela autobusez joaten ziren. Ganbarako
patatak eta sagarrak izoztu egiten ziren.
Bodega delakoan zeuden patatak berriz
ez ziren izoztu. Patata gutxi egiten omen
zen garai hartan. Orduan, arrautzak ere
izoztu egin ziren. (JBA, 2003-02-01)

Egádera, egáderea: (ik. Eradega)

Egál, egála: iz. Zool. Hegala./ Egalak. He-
galak. (Arrain hegalen gainean; atunaren
hegalak) (JBA, 2004-09-11)

Egáran: ad./adb. Zool. Hegan./ Egaran. He-
gan (Amona mantangorriaren gainean)

(ik. Amona pitxigonagorri) (JBA, 2000-
02-26)/ Egaran. Hegan. (Oilaskoaren
hegalaldiaren gainean) (JBA, 2000-08-09)

Egárau: ad. Zool. Hegaratu, hegan hasi./ Ega-
rau...  egaratzeko. Hegaratu... hegara-
tzeko. (Txorikumeen gainean) (JBA,
2007-06-17)

Egárri, egárrie: iz. Egarria./ Egarrie.
Egarria. (JUA, 2004-08-14)/ Gosek eta
egarrik. Goseak eta egarriak. (JBA,
2005-05-14)

Egásti, egástie: (ik. Egazti)

Egázti, egáztie: iz. Zool. Hegaztia./ Egaztik.
Hegaztiak. (JUA, 1999-02-10)/ Egazti
ederrak. Hegazti ederrak. (JUA, 2001-01-
27)/ Egazti aundi bat. Hegazti handi bat.
(Lertxun delakoaren gainean) (JUA, 2001-
04-28)/ Egaztitako. Hegaztietarako. (JUA,
2004-07-17)/ Egasti bat. Egazti bat. (JBA,
2004-02-01)/ (aldaera Egasti)

➤ Grab. Etxeko beste egaztik (1): Oiloaz bes-
teko hegaztiak baserrian ez dira arruntak
izan: “Ez. Ataik ez, emen eukitzen gen-
duzten atak-eta... Oso polittek izaten
tzien or zean baiño azkenen kendu in bear
izan gendun, erreka juten asi zien-da, or-
dun ba aik arrapatzen illuntzero ba ze txa-
rra izaten tzan. Lenengoti erak etorri itten
tzien, baiño gero etorritze etziela, da”.
Usoak ere izan ziren: “Usok bai, guk’e bai
usok, bai. Bai, euki genduzten guk’e
usok... Baiño oso zikiñe zien, zikiñagok
zien, zikiñek oso”. Zenbat ziren: “Euki
genduzten guk dozena erdin bat-eo euki
genduzten guk. Oso polittek izaten tzien
baiño, aspertu beintzet azkenen ein giñen.
Ura baiño oillo bat obe dala eukitzea-
ta...”. Zertarako usoak: “Ba jan eitten tzien
aik’e, usokumak. Il da jan eitten tzien
aik’e... Arrautzatako ez. Aik paiño’e, oi-
llo, oillo bat eta koneju bat’e bai, euki ez-
keo azpik etatzeko eroso eta konejue’re,

ez takit zuek jaten zuen, gustatzen tza-
tzue?... Gue etxen gustatzen tzate, ola gaz-
tea-ta... Eukiko bagenduzke, baiño ba!,
lana daukie-ta, erosotasun pixkat bear do
azpik etatzeko ta zea itteko’re-ta”. Uso-
ak batetik bestera ibiltzen ziren egunez,
gauean itzultzeko: “Bai, bai. Etxea mo-
mentuko etortzen tzien aik... Ola pixkat
irtetzen tzuen ola bakarrik, ta gero etxea
berriz’e, barrua. Berriz’e irten, da ortxe
atariñ ibili egurretan-da, oso polittek iza-
ten tzien izan”. Zer jaten zuten: “Artaa,
arto-txikitue-o, arto txikitue-o, guk arto-
txikitue emango gendiun. Garai artan
konpuestoik-eta etzan izaten-da, arto
txikitue”. Hegaztien artean pintadak ere
izan dituzte inoiz: “Euki gendutzen pin-
ta batzuk pai, pinta, pinta esaten tzatenak.
Orik’e euki genduzten baiño, orik pai, orik
“bastante” zeak zien, “bastante” “re-
voltosa” zien oik. Oik’e polittek zien bai-
ño, zaittu in bea itzezu-ta, nundi noa dien-
da, geo alde itten baizue, billatzen-da.
Euki genduzten oitakok’e. Geo oillo txi-
kik’e bai, oillo txikik’e, baiño aik erak nai
zuen lekun lo in nai-ta, ola izaten tzien-
da... Arrezalen’e bai euki zittuen ondio
denpora asko ez dala’e bai baiño (...).
“Eske” orik oixe pasatzen da, erok nai
duen lekun salto iñ an goiko zera ta an-
txe lo itten igual-da... Ola... Ori baiño oi-
llo bat obe dala pensau, aik sikiera
arrautzea-ta” (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. Etxeko beste egaztik (2): “Ba ola, guk
kartzen genduzten atak, eukitzen gen-
duzten, baiño oik ude bear izaten due pix-
kat zea iñ ezkeo, ta gaiztotu itten die, beiñ
asi ezkeo, alde itten due. Bai, da Arrezalen
oiñ’e eukiko due bat, aata bat. Emen Kris-
tinak, kotxen zetorrela, or Ixidoron etxe
alden-o, automoillen argikiñ, gauen,
ikusi aata zea ori, ta kao, arrapau in bear
men tzon, da geldittu in men tzan da jun,
artzea jun da geldi-geldi eon men tzan-
da, etxea eaman tzon, eta oillaskokiñ-o
epini ta sekulako ondie inda men dau, esa-
ten due, esaten... Aurreko baten aitzen
nion. Baiño bestela ba, ola pintak eta ipi-
ni izan tzien, baiño ez due “pintatzen”
amen. Aik’e tokik bea ittue, o ondo itxi-
ta-o, nik ez takit pa zer. Oillo txikik’e bai,
ibili izan giñen, baiño. Lana-o izaten due,
alde itten duelako ta zea itten, geo ain bi-
lla-ta, ta ba, ola” (JBA, 2004-02-01)

➤ Grab. Egaztik: Belearen gainean: “Oin bate
ez da ikusten, ba pakarrik’e. Ez tait nun
dien, len eon tzien gooti baiño, len arto
jaten-da, intxaurre jaten-da. Garai baten,

› EGAZTIE. Indioilar edo paboak ez dira gurean oso
arruntak izan. (AA, 2008-06-21)

› EGAZTIE. Etxeko hegaztien arten ahateak ere badira. Igeraldeko aldaparoan. (AA, 2006-03-11)
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baiño pillak ta oiñ ez, ez ta ikusten gai-
ñea, batez, ez tait nundi, noabait junda
izango die-o. Egazti, olako, buelotsu
bat, bea, txikie izan bear do bea, ala ema-
ten do beintzet, bueloa bai zea, egok-eta
zabaltze ittunen-da, baiño bestela txikie
dala esaten due. Belea beltza, izatez. Ez
takit, len etzan izaten ola etxe, etxe aldetan
da belaik, baiño oiñ asko “aumentauta”
dare oik’e, asko “aumentauta”. Baiño oiñ
alde inda die noabaitt’e, ez tait nun
dien. Etorriko die berriz’e, bai”. Miken
gainean: “Mikák’e bazien, nik oaiñ ez dait
zee, ori zer dan, nola don, izena do orrek,
bestela... Mikéa esan deu, ezta, mika apie
billau zon, bai, aántza ze baten. Eta, eka-
rri zittun, umek ekarri zittun etxea, bai,
jateko. Lenao jan eitten tzien, zozonak-
eta, oixe, txori api billa, nola saitzen gi-
ñen lenao! Oiñ ez diu kasoik eitten bai-
ño... Zozo apik-eta, geo umek zea itten
tzienen, ia egaratzeko puntun zeenen,
etxea ekarri”. Etxean ez ziren hazten:
“Eez, il da jan. Beiñ ies, ies eitteko zean
zerenen, artu aapiti ta etxea ekarri ta il
da jan”. Horrela hegazti gehiagorekin ere
egiten zen: “Ba zozoa, eta biriarroa’re
bai. Orik beintzet, bestek txikik izaten tzien
da besteik ez, baiño orik pai, zozoa ta bi-
riarroa-ta. Eskiñásoa, ta olakok’e bai,
baiño orik gutxi izaten tzien, okille’re bai.
Okille izaten da, pagon o arbolan zuloa
eitten-da, ein da barrun, eukitzen dona,
zeak, apie itten dona”. Hauek ezin ha-
rrapatu eskua sartuta: “Etzeon eskue sar-
tzeik. Etzon... Aizkorekiñ ebai-ebai eiñ,
zulo ondigoa in da ala. Etzeon sartzeik
bere, bea kaitzeko moukoa eitten tzon-da.
Lenao, lenaoko pago zeetan, bueno,
asko izaten tzan. Oiñ, ez tait nik nola arre-
galtzen dien, o ez daen emen, o zer
daen-o. Okille zan ori”. Beti habia ez zu-
ten toki berean egiten: “Aldatzen’e juten
tzien, aldatzen juten tzien. Baiño beti ola,
pago zulo, pago, erak eindako zuloa pá-
goi. Geo, jenealen, barrun ustel antza
igual págo orrek, ezta, gaiñeko azala fuer-
tea, baiño barrun ustel antza igual. Da
ba antxe, autx ze artan, apie inda”.
Hontzak ere izaten ziren: “Bai, ontzak’e
bai, izaten tzien, garai baten’e. Oiñ be-
zela-o, oiñ’e eongo die. Ez deu ze ondik,
ots ondik aitzen baiño...”. Lehen aditzen
ziren: “Bai. Bueno, oiñ’e bai, oiñ’e irten
ezkeo gauen’e, garai... Oiñ ez da izango
garaie baiño, garai zeetan irtenda kan-
poa, ba ontza oiuka, oiñ’e bai”. Baita iku-
si ere: “Bai, bai, ikusi’re bai igual, iku-
si’re bai. Ori “bastante” ondie izaten da,
egazti ori. Ikusi’re bai, bai. Beiñ baiño
geiaotan ikusita nao ni, ontza” (JBA,
2004-02-01)

Egí, egíe: iz. Egia./ Gezurre o egie. Gezu-
rra edo egia. (JUA, 2004-05-12)

EGIK IRTEN: ad. Egiak irten, egia suertatu.
/ Egik irten. Egiak irten. (Eguraldia as-
matzearen gainean) (JUA, 2002-02-23)

Egí, egíe: 1. iz. Hegia, gainaldea./ Lekuren
bateko egie edo egiin, egiiñ aipatzen de-
nean, goi una edo tontor aldea esan nahi
da. (JBA, 1998-04-05)/ Egi-egiñ. Hegi-
hegian. (JUA, 2002-12-24)/ 2. Topo.
Egia, Brinkolako parajea, Armuño men-
diaren hegalean kokatua./ Egiko bideti.
Egiko bidetik. (Aurretik aipatu dugun pa-
raje horretako bidearen gainean) (JBA,

2000-08-27)/ Egie deitzen dena, Aierdi-
ko bidean autoentzako buelta-lekua da-
goen inguru horretan dago. (JBA, 2003-
10-11)/ Egíti aurrea. Egitik aurrera.
(JBA, 2005-02-20)

Egó, egóa: iz. Zool. Hegoa, hegazti hegoa./
Egok. Hegoak. (JBA, 1999-02-09)

Egódun, egódune: adj. Hegoduna./ Ego-
dun. Hegodun. (Mandauliaren gainean)
(JBA, 1999-08-19)/ Egodunek. Hego-
dunak. (Hegoak dituzten txindurrien gai-
nean esana) (JBA, 2000-08-05)

Egoi, egoia: iz. Meteorol. Hegoa, hego hai-
zea./ Egoia. Hegoa. (JBA, 1998-10-31)/
Egoi aizek. Hego haizeak. (JBA, 1999-
08-08)/ Egoi aizek. Hego haizeak. (JUA,
1999-11-27)/ Egoi puntue. Hego puntua.
(Hego haizearen ukitu modukoa) (JBA,
1998-12-12)/ (�)

� Etnog. Esaera: JBA-k badaki hego haizea-
ren gaineko esaera bat:

Maiatzeko ego aizea, 
urte guztiko gosea

(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-06-27)

� Etnog. Hegoia eta belarra: Bere ibilbidea Or-
makio aldetik Eguzkitza Goikoa baserri
alderakoa da. Hegoa indar txikiz badabil
haize egokia izan liteke belarretarako. Bai-
na indar handiz badabil gerta liteke be-
lar guztia eramatea ere. Honen gainean
JUA-k dio, behin batean Antxerdin eba-
kitako belarra hegoak eraman zuela. Ho-
nela hurrengo goizean belarretara joan-
dakoan ez zitzaien belarrik ageri toki har-
tan; berdeenak ere ingurura zabalduak
zeuden. Beste hainbeste gertatu zitzaien
Eguzkitza baserrikoei, euren belarra Ba-
rrendiola erreka bazterreraino garraiatua
izatean. (JUA)

Egualdi, egualdie: iz. Meteorol. Eguraldia./
Egualdie. Eguraldia. (JBA, 1998-06-20)/
Eguraldiaz mintzatzean honelako esapideak

erabili ohi dira: Edurre ai da, eurie ai da,
izotza ai da, edurre ingo do./ Egualdi txa-
rrak izan zieneti. Eguraldi txarrak izan zi-
renetik. (JBA, 1998-10-31)/ Ude eta aizea.
Ura eta haizea. (Eguraldi txarreko egun hai-
zetsu bat adierazteko) (JBA, 2002-11-
09)/ Ze egualdi beroa! Ze eguraldi beroa!
(JBA, 2003-06-07)/ Igualdie. Eguraldia.
(JUA)/ Egualdi gizonak. Eguraldi gizonak.
(Telebistakoak) (JBA, 2004-05-12)/ Egual-
di ona bali maator. Eguraldi ona baldin ba-
dator. (JBA, 2004-05-15)/ <<Egualdik
nai dona itte ik>> (Hau esan ohi zuen Lu-
zianok, eguraldia asmatzea oso zaila dela
adierazteko) (JUA, 2004-08-10)/ Egual-
diña. Eguraldiarena. (JBA, 2004-08-13)/
(aldaera Igualdi)

EGUALDIE JASO: ad. Eguraldia jaso, egu-
raldia hobetu, lainoak joatean./ Jaso-
tzea emate o. Jasotzera ematen du. (Egu-
raldiaren gainean) (JBA, 2004-06-12)

IGUALDI TXAKURRE: iz. Meteorol. Eguraldi
txakurra, eguraldi oso txarra./ Igualdi txa-
kurre. Eguraldi txakurra. (JUA, 2002-06-
08)/ Egualdie perroa daok. Eguraldi
txakurra zagok. (JUA, 2002-11-09)

� Etnog. Ukuiluan: JUA-ren esanetan, muti-
koa zeneko garaian, eguraldiak gorabe-
hera handiagoak izaten zituen: lehorte
handiagoak, elurte handiagoak, izozte
handiagoak. Ukuilua hoztu ez zedin, zi-
rriztuetan garoa eta antzerakoak jartzen
zituzten. Gogoan du behin ukuiluko ate
ondoan urez beteta ontzi bat utzi zutela
eta hurrengo goizean izoztuta zegoela. (ik.
Gorri) (ik. Kandela) (JUA, 2000-02-16)

➤ Grab. Igualdi txakurre: “Igualdi txakurre,
lenaukok ala esaten tzien alako igualdi-
ri. “Igualdi txakurre daok”. Ez al dek se-
kula aittu? Oi gure aitte-ta, aittejaune ta
olako zeak, “igualdi txakurre” ta bestek’e
bai, “igualdi txakurre”” (JUA, 2002-06-
08)

› EGOIA. Brinkola aldera hegoa Ormakio aldetik sartzen da. (AA, 2003-12-25)
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EIZ

Eguardi, eguardie: iz. Eguerdia./ Eguar-
diko. Eguerdiko. (JBA, 1999-06-05)/
Egurdi. Eguerdi. (JUA, 2002-02-23)/
Egurdi arte. Eguerdi arte. (JUA, 2004-08-
11)/ (aldaera Egurdi)

Egúnero: (ik. Eunero)

Egúr, egúrre: iz. Bot. Egurra./ Egurre. Egu-
rra. (JUA, 1999-08-19)/ Egur batzuk jo.
Egur batzuk jo. (JBA, 2002-07-26)

EGURRE EMAN: ad. Egurra eman, egurra su-
tara bota./ Eman egurrek. Eman egurrak.
(JUA, 1999-11-27)/ Orri egurre emango
diozu? Horri egurra emango diozu?
(Suari egurra botaz) (JBA, 2007-11-17)

� Etnog. Egurra noiz ebaki: JUA-ren aitaren esa-
netan, aroztegirako egurrik onena, zuhaitza
hostoz dagoela botatakoa izaten da./ Idia-
zabalgo arotzaren esanetan, abuztuan bota
behar da zuhaitza. (JUA, 1999-08-19)/
Aitzek negu ilberea du garai egokiena bo-
tatzeko. (JUA, 1999-11-27)/ JBA-k moz-
tutako egurra bitan banatzen du: materia-
letakok eta papelerakok. Egur lodiak al-
tzariak eta tresnak egiteko materialetarako
dira eta besteak, meheak, papera egiteko.
(JBA, 2002-03-21)

Egúrdi, egúrdie: (ik. Eguardi)

Egúrretea43: iz. Lan jardun handia, lanerako
gogo handia azaltzea./ Egurretea. (JBA)/
Beti forma mugatuan. (JBA, 2006-12-16)

Egúrzulo, egúrzuloa: iz. Egurzuloa, eko-
nomikan egurrak erretzeko lekua./ Egur-
zuloa. Egurzuloa. (JBA, 1998-03-20)

Egútera, egúterea: iz./izond. Meteorol. Egu-
tera./ Eguterea, euzkik ondo jotzen don le-
kue. Egutera, eguzkiak ondo jotzen duen
tokia. (JUA, 2001-11-17)/ Euterea. Egu-
tera.  (JBA, 2002-01-20)/ Agirrezabal ba-
serriaren ingurua eutera dana da. (JBA,

2004-05-15)/ (aldaera Eutera) (sinonimoa
Euzki-begi)

➤ Grab. Egutera: “Egutera... Euzkik goizen
jotzen don zea, toki bat, eguterea orri esa-
ten tzako. Goizen lenengo jotzen don toki
bat. “Por ejenplo” emen Euzkitza aldea
izango litzeke euterea” (JBA, 2002-01-20)

Eibártar, eibártarra: iz./adj. Eibartarra,
Eibar herrikoa./ Eibartar. Eibartar. (JBA,
2003-08-16)

Ein: (ik. In, bost adierak)

Einkizun, einkizune: iz. Eginkizuna./ Ba
al daukezue gaur einkizunik? Ba al dau-
kazue gaur eginkizunik? (JBA, 2004-02-
21)/ Ze einkizun daillek ik emen? Ze egin-
kizun dabilkik hik hemen? (JBA, 2004-
05-15)

Eitza: Topo. Eitzaga, Zumarragako auzoa./
Eitza ezkonduta. Eitzagara ezkonduta.
(JBA, 2003-08-16)

Eitzi: ad. Iritzi./ Beak ze eizten dion. Berak
zer irizten dion. (JBA, 1999-10-07)/
Amar pesta asko iitzita. Hamar pezeta
asko iritzita. (JUA, 2000-10-14)/ Dife-
rentzie, ibiltzeko-ta, irizten diozu? Dife-
rentzia, ibiltzeko-eta, irizten diozu? (JBA,
2000-07-22)/ (aldaerak Iitzi; Iritzi)

Eiz, eize: iz. Ehiza./ Nun diau ba eize? Txo-
riik ez? Non diagu bai ehiza? Txoririk ez?
(JUA-k nire anaiari) (JUA, 1998-11-
07)/ Eizen. Ehizean. (JUA, 2000-01-
15)/ Eizen itten do ba or. Ehizean egiten
du ba hor. (Katuaren gainean) (JBA, 2004-
01-23)/ Eis-txakurrek. Ehiza txakurrak.
(JBA, 2004-08-09)

� Etnog. Afizioa: JUA-k ehizarako afizio
pixka bat izan behar dela gomendatzen du.
Berak ere bazuen ehizarako afizioa gaz-
tetan, baina ezin izaten zuen joan, garai

beretsuan gaztainak biltzea suertatzen zi-
tzaion-eta. (JUA, 2002-10-19)

➤ Grab. Eizen (1): “Nik enian afizio aundik euki.
Eskopetea euki nian baiño astik ez gaiñea-
ta... Bai, bai... Geo, uso garaien ni, ixilka,
pixkan bat irten-eo. Baiño uso garaien ibil-
ten ittuan mikeletek, bijilatzen. Emendik uso
garaien kanpoa, Otzaurtea-ta, Otzaurteti
Sánto-Espiritua-ta, uso pasetan. Emendik
Saloita-ero, egoia jotzen bazon-da. Egoia,
egoia zeonen usok ona itten tzien, aizek jota.
Bestela usoik ona normalen etzan etatzen”
(JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Eizen (2): “Ba usok eta ola’re bai, eta
gure tio zanak, tio batek, ze aundie zon. Da
eizeako afizio aundie zon. Da arek beiñ az-
konarra-eo zea in tzon, arrapau zola
akordatzen naiz ni. Gaiñea, geian zepon o
lazon ibiltzen tzan ura, olako gauzatan.
Gauza orikin. Askotan, ba ua’re lanea ju-
ten zan, goizen seiretako releboa-o, da ipin-
tzen tzittun lazok, ola pasaizotan. Pasai-
zotan epintzen zittun lazok-eta goizen... Nei

› EGURRE. Egurra prinkatzen porraren bidez. (AA,
2007-01-13)

43 Hitz honen forma mugagabea ezin izan dugu jaso.

› EGURZULOA. Ekonomikaren egurzuloa. (AA, 2008-
03-15)

› EIZEAR. Telleriarteko Eizagirre baserria. (AA, 2008-11-15)
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EIZEAR

eakusten tzian nun tzeren, da goizen, oillok
irten baiño len, kendu in bear izate non lazo
ori, bestela amandrei oilloa arrapatzen
tzion. Nei erakusten tzian nun zeren lazo
orik. Da nik kendu itte nittun berriz. Zea-
tio bea lanea juten tzan goizen seiretako,
ta kao, ordun ezin ba kendu. Ta beiñ bai-
ño geiaotan kendu nion nik ari”. Gero
amandrearen oiloak erori bertan: “Oillo
kontue amandrek ebaltzen tzon. Da kao,
beiñ eune zabaldu ezkeo-o, ta jana ema-
ten juten tziten, juten tzan, illorrea. Goizen,
artalea ematea-o, ta orduako beintzet
kendu in bear, zeatio len danen ibiltzen tzien
ba oillok. Zélai, soro, danen ibiltzen tzien.
Da arrautzak’e, igual kanpon eitten tzi-
ttuen-da, txitak eta’re igual, bertan. Gure
amandrei gertau izan tzikon, txitakiñ oilla
lokea azaldu. Ta “nun, nun”, da sasarte
maten. Ba faltea bai, faltea, “nun te a ura?”
ta “nun te a ura?”, ta... Baiño ez die etor-
tzen orik, gutxi tortzen die, jatea ta ola. Ean
tranpak eukitze ittue oik’e, billau ez taillen
arrautzak eta ola. Ori gertau izan tzikon
gure amandrei’re. Txita tropekiñ azaldu oi-
lla lokea”. Oilo kopurua: “Ba ogeiko mat
o ola, bai. Nai izaten tzittun arrautza sal-
tzeko’re, da geo ba, karo, Zumarra-ta ju-
ten tzan. Eta aik saldu eta geo bear zana
ekartzen zon, o jaboia o txokolatxe pixka
bat, azukarra, kafea...” (JBA, 2005-01-15)

Eizéar: Eizagirre, Telleriarteko baserria./ Ba-
serri honetakoek dukeari ondoko lurren
errenta ordaintzen zioten, etxearena ez./
Eizear. Eizagirre. (JUA, 2001-12-01)

Eiztári, eiztárie: iz./izond. Ehiztaria./ Eiz-
tarie. Ehiztaria. (JUA, 1999-03-06)/ Ori
oso eiztarie men da-ta. Hori oso ehizta-
ria omen da-eta. (Katuaren gainean)
(JBA, 2004-04-03)/ Eiztari. Ehiztari.
(JUA, 2004-07-17)

Ejérzittu: ad. Jardun./ Ejerzittu etzona. Jar-
dun ez zuena. (Errege baten gainean)
(JBA, 2004-03-21)

Ejérziziok: iz. Erl. Gogo jardunak. (Plura-
lean esaten da). 

� Etnog. Loiolan: Patrixiok (Patrizio Etxebe-
rria lantegi jabeak) gerra ondon nai do-
nak ejerziziota jun Loiola jarri zuen de-
balde. Talde batean, joan ziren Saletxe,
Pastaingoa, JUA bera eta zalantza egiten
du errotariak lagundu ote zien. (JUA,
1998-12-12)

Ekaiñ, ekaiñe: iz. Ekaina, hilabetea./
Ekaiñak. Ekainak. (Gaur hil honen ze egu-
na den galdezka erabili du hitz hau) (JUA,
2004-06-05)

Ekaitz, ekaitze: iz. Meteorol. Ekaitza./ Ekai-
tze. Ekaitza. (JBA, 1999-08-03)/ (�)

� Etnog. Erritua: Lehen, ekaitza zenean, halako
erritu batzuk egiten ziren, ekaitzak kal-
te egin ez zezan. Agirrezabalen, erramue
erre egiten zen. Gainera, ekaitza zenean,
San Juanetan bedeinkautako lorak ere
erre egiten ziren. Hauek ganbaran gorde
ohi ziren, eta bertan zimeldu, iartu egiten
ziren, eta ekaitza zenean, suri bota egi-
ten zitzaion. Bazen beste erritu bat, ekai-
tze zanen ta kandelea piztu’re bai. Ola-
zarren ere antzerakoak ezagutu ditu,
kandelea’re pizten gendun ekaitz ondie za-
nen. Baita ere, erramue ta lora bedein-
katua erretzen ziren. Santa Barbarari be-
rari ekaitzetan zuzendutako errezorik ez
du ezagutu. (JBA, 2004-05-22)

➤ Grab. Ekaitzekok: Ekaitze zenean zer jar-
tzen zen: “Kandela bedeinkatue, eta
baita erramu bedeinkatue’re. Ba be-
deinkautakon ganbara jasotze gendun-
da, geo lorak’e ba San Juanetan be-
deinkatzen tzienak, San Juan bezperan.
Ba gurutzetan jartzen tzien, gurutzek
eitten tzien ba soron da ateetan, aten, da
sorotan-da epintzeko. Eta aiei’re epintzen
tziten lora bedeinkatu orik. Eta geo, so-
bratzen tzienak, jasotzen genduzten ba
ganbara, erramue bezela. Enda ura’re
bota izan gendun suri, ola ekaitze-o za-
nen. Erramue, lora bedeinkatu orik,
enda kandelea piztu oi gendun. Ori era-
kutsita, gurasok-o. Ala, ala itten tzan. Oiñ,
ni neuk’e bota izan ttut lora bedeinkatu
orik eta erramue-ta suri, baiño eozin ga-
raitan. Nola bedeinkautako gauza dien”
(JBA, 2004-05-29)

Ekárri: ad. Ekarri./ Ekarri. Ekarri. (JUA,
2001-12-01)/ Ekarteko. Ekartzeko. (JUA,
1998-07-10)/ Ekartze atue. Ekartzen di-
tiztek. (JBA, 1999-02-10)/ Ekatzu ona.
Ekarzu hona. (JBA, 1998-07-16)/ Ekatzu,
eraman daian. Ekarzu, eraman dezadan.
(JBA, 1999-05-22)/ Aguro karri. Agudo
ekarri. (JUA, 2003-06-07)/ Ekarri ta
eraman-da. Ekarri eta eraman-eta. (JBA,
2004-02-21)/ Amendik karri. Hemendik
ekarri. (JBA, 2004-10-02)/ Ekatzu. Ekar-
zu. (JBA, 2006-05-05)/ Lorea’re baa-
karde. Lorea ere badakarte. (Sagarron-
doko adarrek) (JBA, 2008-01-18)/ (al-
daera Karri)

Ékin: ad. Ekin./ Kruxitok ekin zion. Kruxi-
tok ekin zion. (JUA, 2004-08-13)

Ekíñaldi, ekíñaldie: iz. Ekinaldia./ Eki-
ñaldi bat. Ekinaldi bat. (Joxemari UB,
1998-07-10)/ Ekiñalditxo bat. Ekinaldi-
txo bat. (JBA, 2000-01-04)/ Orrek itte
atuk ekiñaldik. Horrek egiten ditik eki-
naldiak. (Katuaren jolasen gainean) (JUA,
2000-12-24)

Ekónomika, ekónomikea: iz. Ekono-
mika, egurra erretzeko labe mota./ Eko-
nomikea. Ekonomika. (JUA, 2003-12-23)

Ekúsi: (ik. Ikusi)

Elbárri: adb. Elbarri./ Elbarri daon ura. El-
barri dagoen hura. (JUA, 1999-01-23)

Elbárrittu: ad. Elbarritu./ Elbarrittutako
bati. Elbarritutako bati. (JUA, 2000-06-17)

Éldu: 1. ad. Heldu, eutsi./ Eltzen nion beso-
ti. Heltzen nion besotik. (JBA, 2004-03-21)/
2. ad. Heldu, hozka egin, zauria eragin./
Beai eltzeko bildurre. Berari heltzeko bel-
durra. (Txakurrari ilea moztean, txakur be-
rari ebakiren bat egiteko beldurra izaten
duela) (JBA, 2005-01-29)/ (ik. Etnog.)/ 3.
ad. Heldu, landare edo fruitua heltzea./ In-
duabak eldu ala batzen atunau. Indabak
heldu ahala biltzen ditinagu. (JBA, 2000-
10-14)

� Etnog. Sugearen heldua: Sugak atte eldu men
zaoan. Sugeak aita heldu men zian./ Su-
geak Luziano zenari (JUA-ren aita) hoz-
ka egin zion eskuan eta honek hala jokatu
zuen: eskuan, hozka eginiko lekuan,
ebagie egin eta eskua uretan sartu zuen,
korronte indartsukoan, eta horrela bene-
noa atera zela. JUA-k zera aditua omen
du: sugeak pozoia hozka egitean sartzen
duela. (JUA, 1998-03-29)/ (ik. Suga)

Eldú, eldúe: iz./izond. Bot. Heldua, heldu-
takoa./ Elduanak irten itten do. Heldue-
nak irten egiten du. (Hau da, aranez be-
tetako aranondoaren adarrei pixka bat era-
gitean, sortetako aran helduenak erori egi-
ten direla) (JUA, 2001-07-28)

Eldúleku, eldúlekue: iz. Heldulekua./ El-
dulekuti. Heldulekutik. (JBA, 2003-08-16)

Eldún: adb. Bot. Helduan./ Ia eldun dare ok.
Ia helduan daude hauek. (Mizpiren gai-
nean) (JBA, 1998-07-16)

Elégante, elégantea: izond. Dotorea./ Ele-
gante. Dotorea. (JBA, 2004-08-29)/ (si-
nonimoa Dotore)

Elémentukeri, elémentukerie: iz.
Elementukeria, gauza txikien multzoa./Au
da elementukerie! Hau da elementukeria!
(Lorategien agertu diren eta kendu ezin
dituen barraskilo piloaren gainean) (Jon
AU-k entzuna: JBA, 2002-10-13)/ Ola-
ko bat dau, elementukerie! Horrelako bat
dago, elementukeria! (Soroan diren bare
eta barraskilo piloaz) (JBA, 2008-04-04)

Elgoibar: Topo. Elgoibar, Gipuzkoakoa
herria./ Elgoibardi. Elgoibartik. (JBA,
2004-08-11)

Elíza, elízea: iz. Erl. Eliza.

ELIZ-SARTZEA: iz. Erl. Eliza sartzea./ Garai
batean, andreak umea izan eta gero aste-
bete edo bi ere izaten ziren ohean. Eta
emakumeak etxetik irten behar izaten zue-
nean, lehenik elizara joaten zen, buruan
teila bat zuela, eta honi eliz-sartzea esa-
ten zitzaion. JBA-k ere hau egin zuen.
Bere bi lehenengo umeekin ohitura hau
bete zuen, berak teila zeraman bitartean
amandreak umea zeramala. Hirugarren
umearekin ere seguru asko egingo zuela
dio, azken biekin ez. (JBA, 2005-02-04)

› EKONOMIKEA. Ekonomika. (AA, 2008-11-08)
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Elízako-silla, elízako-sillea: iz. Erl. Eli-
zako aulkia, lehenago elizetan emaku-
meak banakako aulkiak erabiltzen zi-
tuzten./ Elizako-sillea. Elizako aulkia.
(JBA, 2000-08-09)/ Elizan aulkiak zire-
nean, bakoitza bere tokian jartzen zen.
Bankuak jartzean berriz, bankuetan leku
jakinak ez zeuden, eta batean eta beste-
an jartzen ziren. (JBA, 2004-01-10)

➤ Grab. Elizako sillea: Toki jakina zuten silla
hauek elizan: “Bai. Elizako ateti atze aldea,
konfesionario aldea eoten tzien dana sillak.
Geo beste bankun batzuk eoten tzien aurrea.
Baiño silla oik’e izaten tzien leku jakiñetan
da persona jákiñek, eran izenakin-da iza-
ten tzien enda ba beti leku jákiñen eoten tzien
orik. Da oi pasau zan, geo pasau zan, kan-
pantorrea eroi zan aizekin, aizek bota zon
kanpantorrea ta danak txikitu zien aurreko
sillak eta ola. Baiño arten’e, ni askoz gerogo
etorri nitzen ona ta bai, gero’re seittu zuen
sillak, bai. Gero obrea in tzanen, Patrixiok
obrea in tzonen, jarriko do ordun zenbai urte
dien, ordun kenduko zien sillak eta bankuk
jarri zien da ordun txukuindu zan elizea: zo-
ruk ein-da, paetak-eta, ordun zea in tzien”.
Etxe bakoitzeko emakume batek edo bik ere
izaten zuten silla: “Bi balin bazien bi’re bai.
Guk bi genduzken. Batzun batzuk bat’e eu-
kiko zuen igual, gaiñea guk bi genduzken le-
nengoti, ezkondu berrin, biok juten giñen eli-
za. Silla oik okupatzen genduzten, baiño gero
umek-eta etorri zienen, ordun ba klaro, ezin
meza batea jun. Eta, ba txanda in bear iza-
ten gendun. San Juana, emendik juten tzan
San Juana, umezai-o gelditzen tzana, San
Juana mezata. Arrezaldi’re bai, ni’re jun-
da nao, anaiek zai eonda, San Juana me-
zata”. Brinkolara joan beharrean Telleriar-
teko San Joana: ““Eske”, Brinkolan...
Umek zaitzen geldittu ezkeo, bat umek zai-
tzen geldittu bear, ta ordun ba Brinkolan
meza bat zan. Batzuk jun balin bazien
meza orta, umezai geldittu zana... txanda in
bear”. Gizonak berriz koruan: “Gizonak ko-
run, da geo beste bankun batzuk’e eongo
zien gaztendako-ta, ordun danak juten
tzien ba! Mutiko koxkorrak eta neska kox-
korrak-eta, gaztek-eta, danak juten tzien ba!
Ta aindako ba bankuk aurreti izaten tzien”.
Ezkondutako emakumeek bakarrik izango
zuten silla: ““Pues” nik uste et baietz. Bue-
no amen Joxemaiñen, solterak ebaltzen tzi-
ttuen, edadetuk zienak ia, bueno edadetuk-
o… Igual ez, eongo zien neskak, zeuzkie-

nak’e, batzun batzuk igual, eongo zien. Orik
beintzet bai-ta, or silla asko eoten tzan, or
erdin pasilloa zala eoten tzien-da... Igual
neskak’e ibiliko zittuen”. Silla bakoitzak bere
diseinua izaten zuen: “Ba batzuk oso poli-
ttek izaten tzien. Gure amengo ama zana-
na oso fiñe zan. Nerea korrientegoa-o,
arek’e lastoa’re fin-fiñe zeuken, bea’re, apa-
lak eta zeak fin-fiñek zeuzken. Au bastogoa
da, lastoz ta danea. Bueno ez takit nik, au-
keraik eoten tzan eosteko, o ze itten tzuen,
o zeona ekarri, o zer itten tzuen ez takit. Au
neretako ekarri zuen, enkargau in bearko
zuen-o, ez takit nola izan tzan’e. Baiño ba-
tzuk fiñagok. “O sea” lasto fiñagoa, egu-
rre’re meagoa o fiñagoa-ta, izaten tzien ola.
Sillak’e izaten tzien ba emen’e, asko ez bai-
ño, ba besok eukitzeko tokik eta terziope-
lozkok, eta ankak belauniko jartzeko tokik’e
terziopelozko almoadilladunek-eta, izaten
tzien ala’re. Emen emen ez takit iñok asko
zeuken olakoik, ez naiz akordatzen, baiño
Leazpin asko’e, ola zea antzekok, jauntxo
antzekok, Leazpin askok ibiltzen tzittuen”.
Legazpin ziren mezetarako ez zen sillarik
hartzen: “Ez, ez det uste sillaik eramaten
gendunik guk. Libre zeonen bat artu-o, nik
ez takit, besta batenakiñ  zea iñ, eskeiñi o
ze itten tzikuen. Igual’e izango zan, guk Ma-
rian sillea-o ebali, ola ingo gendun.44 Ze-
atio len ill ezkeo persona bat sepulturea eo-
ten tzan, argizaiola eta argizaie-ta, ari
kaso in bear tzikon mezako denporan, piz-
tu ta ari kaso in bear tzikon. Enda ordun
aren aurren eon bear zan eta segurana an
ajentziauko zien sillak. Nik uste et Mariak
zea itten tzikula, ba bea beste meza batea
jungo zan-da, gu ba… O bankuk’e eoten
tzien baztarretan, da beak sillea utzi-ta… Ze-
atio sepulturea toki baten izaten tzan beti,
toki baten. Eta ola izango zien, nik uste et.
Sillak’e emengo jendek Leazpiko zeakin, ba
zee aundie zeuken, mezatako zean-da, me-
zanausita-ta, amendi asko. Askotan gaiñea

ildakoa daonen urte guziñ seittu bear.
Enda lenao’e jaztetxek’e izaten men tzien,
emendi jun oinez, baserritati ta junda-ta, oi-
ñetakok-eta lokatzauta-ta geldittuko zien, eta
eurie ai balin bazan soiñekoa’re bustita
igual-da… Eta Aiztonan jaztetxea, amen
esan oi zuen. Jaztetxea da ba, erropak al-
datzeko tokie, enda ola izaten tzien. Nor-
berak eramanda, oiñetakok polsa baten era-
mango zittun, oiñetakok eta geo soiñekoa,
bear zona-o. Eurie ai balin bazan busti ingo
zan. Eta oiñetakok berriz segido igual al-
dauko zittuen “porke” baserritan goietati
juten tzienak lokatzauko zittuen. Oin beze-

› ELIZEA. Brinkolako San Agustin eliza. (AA, 2004-
08-29)

› ELIZEA. Telleriarteko San Joan baseliza. (AA, 2008-11-08)

› ELIZAKO-SILLEA. Garai batean emakumeek era-
bili ohi zuten elizako-sillea. (AA, 2008-03-15)

44 Maria Ugalde, Juan Ugalderen arreba da.

ELIZAKO-
SILLA
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la etzeon kamiñoik, eta ez pistaik eta ez ze-
aik lenao. Lenao lokatzazko kamiñok zien-
da, bidek lokatzazko bidek”. Etxe bakoitzak
bere sepultura zuen: “Bai, ala eukitzen
tzon etxe baikotzak berea, urtebeteko. Da an-
txe argizaiola ipintzen tzan, meza nausita
jun da pizten tzan enda ari kaso in  bear tzi-
kon. Erre itten tzan ura eta gora jaso in bear
izaten tzan, zutigo ipini ta ola. Gero ba az-

kenea, azkenea, ein tzuen toki baten sepul-
tura ori, an jarri zuen olako katxarro ondi
bat. Eta danak kandelak jarri zien ari eta
etxe baikotzeko, il zaneko etxe baikotzeko,
kandelea izaten tzan. Eta aren atzen eon
bear izaten tzan, aren atzen ba ura zan se-
pulturea. Erretzen tzanen kandelea kanbiau.
Arek geiao irauten tzon enda ola in tzuen
azkenen. Azkenen ola itten tzuen baiño ia
kendu zuen. Oandio badare ola argizaiola-
ta ebaltzen duenak, e! Ez dakit, Amezketan

o nun ikusi gendun guk. Bai, bai, bai. Ar-
gizaiola ebaltzen duenak ondio, baikotzak
bere sepulturea. Klaro, Leazpi baten ezin
daike, jende asko dao-ta, eziñ, eziñ...”.
Agirrezabaleko meza joerak: “Nik uste det
geiana Brinkola. Baiño oaiñ, etxen geldi-
tzen tzana umekiñ o zean, San Juana. Oik
San Juanekok zien e! San Juan eitten tzuen
len gonbidautzea’re oi tanak. Baiño au nun-
baitt’e gertugo-o arrapatzen tzuen-da one-
kin zee geiao, bai estazioa ta bai’e Patxi-
ñe ta aizpak gaiñea, ama ta orko etxeko-
andrea’re, ta bitakok’e  alde onta zee
geiao izan tzuen” (JBA, 2000-08-09)

Elízakok: iz. Erl. Elizakoak, (pluarean). Hil-
tzear denari egiten zaizkionak: konfesau,
komulgau, oliodura oi eman./  Elizakok.
Elizakoak. (JBA, 2004-07-24)/ Elizakok
ondo artu zittula. Elizakoak ondo hartu
zituela. (Hau da, elizakoak ondo hartze-
ko baldintzak betetzen zituela) (ik. En-
tendimentu) (JUA, 2004-08-12)/ (ik.
Abade) (ik. Azken-igurtzi)

Elizatári, elizatárie: iz. Eliza ataria./ Eli-
zatárin. Eliza atarian. (JBA, 1999-08-03)

Elízbide, elízbidea: iz. Erl. Elizbi-
dea./ Elizbiden. Elizbidean. (JBA,
2005-09-09)

Elkór, elkórra: 1. izond. Elkorra./ Taloa
egiteko, bahean pasa gabeko arto irin ba-
tekin talo egiterakoan, elkorra dela dio.
Honekin, masa bateratu bat egiteko zai-
la dela adierazi nahi du./ Agon’e elkorra
da. Ahoan ere elkorra da. (Talo beraz min-
tzo da) (JBA, 1999-06-05)/ 2. izond. El-
korra./ Giza portaera batzuk adierazteko
ere erabili liteke elkorra hitza. (JBA,
1999-06-05)/ Pertsona bat nolakoa den
adierazteko erabilitako hitza. (Elena UB,
1999-10-16)

Elórrei: Elorregi, Elorregi jauregia, Telle-
riarteko etxea./ Elorrei. Elorregi. (JUA,
2003-07-16)

Elorreiméndi: (ik. Elorrimendi)

Elórri, elórrie: iz. Bot. Elorria./ Elorri. Elo-
rri.45 (JUA, 1999-04-10)/ (ik. Jentill) (ik.
eta sinonimoa Aantza)

Elórri-beltz, elórri-beltza: iz. Bot.
Elorri beltza, sastraka mota./ Elorri bel-
tza. Elorri beltza. (JUA)

Elórriko erróta: Elorregiko errota, Te-
lleriarteko etxea eta errota izandakoa./
Elorriko errota. Elorregiko errota. (JUA,
2001-12-01)

� Etnog. Elorriko errota: Elorregin erreka al-
dean ere sumatzen da errota izan zela: Al-
daparo zabala. Olazarretik, Barrendiola
eta Brinkolako beste baserri batzuetatik
laborea Igeraldera bidali beharrean Elo-
rregi aldera eramaten zen, iriñ obexoa itten
zuela-eta. Eta noski, iriñ onakin ogi
obea. Bertan, moturea jasotzen zuten, hau
da errotariak ordainsari bezala beretzat
hartzen duen labore kopuru jakin bat./ Ba-
rrendiolakoek laborea Elorregiko errotara
eramaten zuten. Olazar ondotik igarotzen
zirenean, bertan galdetzen zuten ea za-
kurik bazuten eramateko, gurdian tokia
bazelako. JUA-ren amak zakuak prest iza-
ten zituen. Beste batzuetan Olazarreko-

ak arduratzen ziren euren eta Barrendio-
lako zakuak eramateaz./ Garraiatze ho-
netan gauza kuriosoa gertatzen zen. Za-
kuak bi behiez bultzatutako gurdi bate-
tan eramaten ziren. Behiak oso bizkor joan
ohi ziren Elorregi alderaino, bidea eder-
ki ezagutzen zutelako, bazekien noaiño
jun bear zuen. Baina beste batzutan Elo-
rregitik behera ere egin behar izaten zi-
ren zama lanak eta orduan sortzen ziren
istiluak. (JUA, 2001-12-01)/ (ik. Errota)

Elorriméndi: Topo. Elorregimendi, Joa-
rasgibel, Telleriarteko muinoa./ Agirre-
zabalgoek esaten zuten elurte baten on-
doren, Elorrimendiko elurrak joan zire-
la, izan ere ori lurmentzen da lenengo, hau
da, gain honetan elurrak desagertzen
dira lehenengo./ Elorrimendi. Elorregi-
mendi. (JBA, 2004-01-03)/ Elorreimen-
di. Elorregimendi. (JBA, 2005-01-29)/ (�)
(aldaera Elorreimendi)

Elórrixo: Brinkolara soinua jotzera etortzen
zen soinujolea. Elorriokoa izaki, txirrin-
duz etorri ohi zen Brinkolara, gainean soi-
nua zuela./ Elorrixo. (JUA, 2000-10-21)

Elórtza: Elorza, Telleriarteko baserria./
Elortza. Elorza. (JUA, 2002-02-23)

Eltxár, eltxárra: iz. Zool. Eltxarra, mozorro
mota. Artaburuan, aleen artean ateratzen
den hauts erako bat eratzen du. Hauts hau
galbahean eraginez bereiztu behar izaten
da./ Eltxar pixkat’e baukie. Eltxar pixka
bat ere badaukate. (Esekitako artaburu ba-
tzuen gainean) (JBA, 1999-04-17)/ El-

› ELORRIKO ERROTA. Olazargo laboreak Elorregie-
rrotara eraman ohi ziren ehotzera. (AA, 2008-03-08)

› ELIZATARIE. Brinkolako elizaren elizataria. (AA,
2008-11-08)

› ELORREI. Telleriarteko Elorregi etxea. (AA, 2005-
12-24)

45 Gure berriemaileen artean Elorri hitza oso erabilpen urrikoa da. Gauza bera adierazteko Aantza erabili ohi da.

› ELIZAKO-SILLEA. Legazpin ere elizako-sillea era-
bili ohi zen. Legazpiko eliza. (Maria Jesus Ugalde,
2004-02-06)
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txarrak jota. Eltxarrak jota. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2000-02-17)/ El-
txarra eta pipia mozorro mota ezberdinak
dira. Eltxarrak artoa, garia eta urdaiaz-
pikoak kaltetu ditzake. (JBA, 2000-02-19)

➤ Grab. Eltxarra: “Eltxarra da ba arrak for-
matzen don zee bat, eltxarra. Deskuidau
ezkeo urdaiei’re, urdaiazpikoi’re eitten tzi-
ten lenao. “O sea”, arrak formatzen don
zee bat. Arrak formatzen dona eota arra
bea, eltxarra, arra bea. Deskuidatzen
bada ezurren kontra, urdaiazpikoa jan’e
bai. Ai esaten tzikon eltxarra. Eta gaz-
taiai’re bai, gaztaiai’re. Eltxarra o arra”
(JBA, 2002-01-26)

Eltxártu: ad. Eltxartu, ustelaren hautsa
izatea./ Ol batzuk eltxartuta. Ohol batzuk
eltxartuta. (Ganbarako egonean, ustel
hautsa atera zaien ohol batzuen gainean)
(JBA, 2008-11-15)

Éltxo, eltxóa: iz. Zool. Eltxoa, intsektu
mota./ Eltxo zikin bat. Eltxo zikin bat.
(JBA, 2004-09-18)

Emákiñ, emákiñe: iz. Emagina, haur-
dunari umea jaio arazten laguntzen dio-
na./ Emakiñe. Emagina. (JBA, 2005-
08-12)

� Etnog. Emagina eta bere lana:Askotan medikua
noiz etorriko zain zirela, hau zaldiz-edo ze-
torren artean, emaginak laguntzen zion
haurdunari. Zubiaurgo Mai Miel aritzen zen
halako lanetan./ JUA jaio zenean berriz,
bere amandreak amari lagundu omen zion
umea izaten. JUA-ren amandreak Etxo-
kanean aurretxoan izan zen jaiotza bat iku-
si eta lan hau berak hartu zuen./ Emaginaren
lana garrantzitsua izaten zen. Umen zille-
ti aurlaun orta este bat izaten da. Emagi-
nak zill ura ebai eta ondo lotu egin behar
izaten zuen. Horretarako ari klase ona be-
har izaten zen, ez edozein mota. Bestela
andi odolusteko peligrue umek. Amaren-
tzako ere arriskua izaten zen, odola
abiau’re igual egiten zitzaion, hau da, be-
har baino odol gehiago galtzea suerta zi-
tekeen. Batzutan ama hiltzeko arriskua ere
bazen. (JBA, 2005-08-12)

Emákuma, emákumea: iz. Emakumea./
Emakumea. Emakumea. (JBA, 1998-
12-28)/ Emakumea. Emakumea. (JBA,
1999-01-01)

EMAKUMATAN: Emakumetan./ Dirua la-
purtu zuen brinkolar batek zera esan omen

zuen: Emakumatan gastauko atuat. (JUA,
2004-08-12)

Éman: ad. Eman./ Eman. Eman. (JBA,
1999-06-05) 

EMANDA EON: ad. Emanda, zerbaiti eman-
da egon, joera izan./ Jendea sagardoi
emanda dao. Jendea sagardoari emanda
dago. (JUA, 1999-09-12)

ZEOZE EMAN: ad. Zer edo zer eman, zer edo
zer jasan./ Zean bat emanik izango da. Ze-
raren bat emanik izango da. (Bihotzeko
bat izan duen gizon baten gainean) (JBA,
2002-04-13)

Éman: ad. Eman, itxura izan./ Ondo ema-
ten do ola. Ondo ematen du horrela. (Sai-
lak itxura ona hartu duela adieraziz)
(JBA, 2004-06-12)

Éme, eméa: iz. Emea, genero mota./
Emea. Emea. (Katuaren gainean) (JBA,
2008-08-02)/ Emeek’e. Emeek ere. (JBA,
2004-01-04)

Émen: adb. Hemen./ Emen da. Hemen da.
(JUA, 1999-07-10)/ Emendixe gora. He-
mendixe gora. (JBA, 2000-03-03)/ Emen-
txe. Hementxe. (JBA, 1998-07-04)/
Emendiko. Hemendiko. (Hemendik al-
deko) (JUA, 1999-06-05)/ Amen larri ibi-
li jango zittuela. Hemen larri ibili jango
zituztela. (JBA, 1998-07-10)/ Etorriko a
amendi. Etorriko da hemendik. (JBA,
1998-08-06)/ Amendixe. Hemendixe.
(JBA, 2000-04-29)/ Amengok. Hemen-
goak. (JBA, 1998-06-27)/ Emendi. He-
mendik. (JBA, 2004-05-15)/ Emen’e.
Hemen ere. (JBA, 2005-06-25)/ Emen-
di Leona jun giñen. Hemendik Leonera
joan ginen. (JBA, 2005-08-18)/ Goazen
emendio! Goazen hemendik! (JBA, 2008-
06-01)/ Eben. Emen. (JBA, 2003-04-04)/
(aldaerak Amen; Eben)

Eméndau: ad. Emendatu, itzali./ Emen-
datzen. Itzaltzen. (Sukaldeko tresna bat
itzaltzeari buruz) (JBA, 2001-08-25)/
Emendatzen ai zien. Emendatzen ari zi-

ren. (Suaren gainean) (JBA, 2005-10-29)

Eméretzi: zenbtz. Hemeretzi.

Eméterio: Emeterio, gizon izena. Mun-
tegin egon zen morroi idiazabaldarrak
zuen izen hau./ Emeterio. Emeterio.
(JUA, 2002-04-13)

Emézortzi: zenbtz. Hemezortzi.

Enára, enárea: iz. Zool. Enara, hegazti
mota. 

� Etnog. Enara habiak:Agirrezabal baserrian ena-
rak etxe barrun egiten dute habia. Olazar
baserriko atarian ere ibili ziren habia egi-
teko leku bila, baina etziten gustau. (JUA,
1998-09-12)/ Enarek baserrietan ere egi-
ten dituzte habiak. Aurreko urteko tokian
berriz habia egin baina, leenau etortzen men
die beitzea, ea lekua egoki den. Agirreza-
bal baserrian, dozena erdi bat habia izan-
go dira. Olazar baserrira ere etorri ziren ha-
biak egiteko lekuen bila, baina ez ziren ge-
ratu, nonbait lekua bistagiñ izango zen.
Enaren ego-otsa entzuten da halako base-
rrietan. Hegazti hauek, oso ikusgarri po-
littek izaten die. (JBA, 2004-02-21)

Enbór, enbórra: iz. Bot. Enborra./ Enbo-
rra, hau egur lodie izaten da. (JUA, 1998-
12-19)/ Enborrak porrarekin eta ziriare-
kin hausten ziren. (JUA, 1998-12-19)/ En-
bórra. Enborra. (JBA, 2005-06-04)/ En-
borrik ez do ba agiri. Enborrik ez du ba
agiri. (Zuhaitz batek) (JBA, 2005-07-02)

Enbústeri, enbústerie: iz. Gezur edo-
ta eske jarduna./ Ze enbustérie itten don.
(Katuak jabearen hanketan egiten dituen
igurtziez, zerbait lortzeko asmoz) (JBA,
2007-05-26)

Énda: (ik. Eta)

Endréau: ad. Endredatu./ Enreatzeko. En-
dredatzeko. (JUA, 1998-11-07)/ Burutik
enreauta. Burutik endredatuta. (JUA,
2000-09-16)/ Endreauta balin baukezu.
Endredatuta baldin badaukazu. (JBA,
2004-02-29)/ Enreau. Endredatu. (Txa-

› EMEA. Katu emea. (AA, 2008-11-08)

› ELORRIMENDI. Beste bi izen ere baditu muino honek: Gaintzabal eta Joarasgibel. (AA, 2008-03-29)
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kurrak behorrak molestatu) (JUA, 2004-
03-04)/ Endredon ibili baik. Endredoan
ibili barik. (Pilotako aurrelarien jokoaz)
(JUA, 2004-03-13)/ Endreau itte iñat. En-
dredatu egiten dinat. (JBA, 2003-02-
01)/ Endreauta. Endredatuta. (JBA, 2006-
02-11)/ Endreatzea. Endredatzera. (JBA,
2007-12-21)/ (aldaera Enreau)

Endrédo, endrédoa: iz. Endredoa./
Endredo txarra. Endredo txarra. (JBA,
2001-12-29)

Éne!: interj. Ene!, harridurazko esakunea./
Ene! Ene! (JBA, 1999-08-08)/ Ene
bada! Ene bada! (Harridurazko esaku-
nea) (JBA, 1999-08-08)

Engaiñau: ad. Engainatu./ Engaiñatzen.
Engainatzen. (JUA, 2003-03-01)

Enkáskillau: ad. Enkaskilatu./ Enkaski-
llauta. Enkaskilatuta. (JBA, 1999-02-12)

Enpeiñu, enpeiñue: iz. Gogoa, jardu-
na./ Enpeiñu aundiik. Gogo handirik.
(JBA, 1999-12-25)/ Ze enpeiñue! Ze go-
goa! (JBA, 2002-03-02)

Enplásto, enplástoa: iz. Enplastoa./ En-
plastok... enplasto bedarra... suga be-
darra. Enplastoak... enplasto belarra...
suge belarra. (Suge hozkadaren erre-
medioak) (JUA, 2004-08-10)

Enréau: (ik. Endreau)

Ensaláda, ensaládea: iz. Entsalada./ En-
saládea. Entsalada. (JBA, 2004-02-21)/
Ensaládea. Entsalada. (JBA, 1999-08-
07)

Enteinttu: (ik. Entendittu)

Enténdimentu, enténdimentue: iz.
Entendimentua, zentzua edo adimena
adierazteko./ Elizakoak hartzeko buru-
ko entendimentue galduta ez izatea ko-
meni da. (JUA, 2004-08-12)/ (ik. Eli-
zakok)

Enténdittu: ad. Ulertu./ Enteinttu. Uler-
tu. (JBA, 2008-06-28)/ (aldaera En-
teinttu)

ENTENDITTUTA EON: ad. Ulertuta egon,
zerbaiten errezeloa edo entzutea izan,
gauza erabat ziur jakin gabe./ Gutxigo
neon entendittuta. Gutxiago nengoen
ulertuta. (JUA, 2000-06-17)

Enténga, enténgea: iz. Tre. Entenga, il-
tze handia./ Entengak. Entengak. (JBA,

2000-03-25)/ Entengak sartzeko maze-
tak erabiltzen ziren. (JBA, 2006-05-20)

� Etnog. Entengak josten: Gaiñea eitten tzi-
kon, ola koskára bat eitten tzikon, egu-
rrei, gaiñeko egurrei igual, ba óbeto
arrapatzeko bekoa. (Entenga direlako il-
tzeak sartzean egurra nola lantzen zen,
teilatuko lanak aipatuz) (JBA, 2002-08-
25)

➤ Grab. Entengea: “Entengak iltze aundi ba-
tzuk. Iltze luze batzuk”. Erabilpenak: “Ba
teillatuko egurre josten da ola. Egurre
josten da ola. Kao, egurre lodi xamarra,
eta bestekiñ’e zea itteko, erasteko ba.
Gaiñea eitten tzikon ola koskára bat ei-
tten tzikon, egurrei, gaiñeko egurrei
igual, ba óbeto arrapatzeko beekoa. Kos-
karatxo bat ein da, kao, beeraxooti as-
ten tziñen geo, egurre josteko iltze luze
ondi bat” (JBA, 2002-08-25)

Entérrau: ad. Lurperatu./ Enterratzeko.
Lurperatzeko. (JUA, 2002-07-21)

Entrenaméntu, entrenaméntue:
iz. Entrenamendua./ Entrenaméntutan.
Entrenamenduetan. (JBA, 2003-08-02)

Entrésaka, entrésakea: iz. Bot. En-
trasaka./ Entresakea. Entresaka. (JUA,
1999-07-10)/ Entresaka. Entresaka.
(JUA, 1999-12-25)/ Baso batean, zuhaitz
jakin batzuk bota, zutik geratzen direnak
egokiago hazteko. (JUA, 2000-01-29)/
Zuhaitz landaketa batzuetan zuhaitzen er-
diak kendu egin behar dira, bizbat. En-
tresaka egietarakoan zuhaitz bat bota egi-
ten da eta hurrengoa berriz utzi egin ohi
da: Au utzi, ori bota. (JUA, 2000-08-05)/
Entresaka aundie. Entresaka handia.
(JBA, 2004-08-13)

Eó: (ik. O, bi adierak)

Éok: izord. Eurok./ Eok ein daitzela ondo.
Eurok egin dezatela ondo. (JBA, 2001-
12-15)/ Eok ez diela oso goorrak. Eurok
ez direla oso gogorrak. (JBA, 2002-03-
02)/ Érok. Eurok. (JBA, 1998-07-17)/ Ja-
kingo al due erok’e ze itten ai dien. Ja-

kingo al dute eurak ere zer egiten ari di-
ren. (JUA, 2002-11-09)/ Praka erokin.
Praka eurekin. (JBA, 1998-07-08)/ Éroi
eusteko. Eurei eusteko. (JBA, 2004-05-
15)/ (aldaera Erok) (ik. Erak)

Eóki, eókie: izond. Egokia./ Eokie. Ego-
kia. (JBA, 1999-08-19)/ Eokiena. Ego-
kiena. (JBA, 1996-09-07)

Eókittu: ad. Egokitu, suertatu./ Gutxitan eo-
kitzen zako. Gutxitan egokitzen zaio.
(Gure txakurrari besteko katua ikustea)
(JBA, 2004-12-04)

Éon: ad. Egon./ Ekarritakon ala eoten da.
Ekarritakoan hala egoten da. (JBA,
1998-08-05)/ Fresko dao eon. Fresko
dago egon. (JBA, 2000-04-28)/ Aittekin
eonik izango a ta esanik izango dio. Ai-
tarekin egonik izango da eta esanik
izango dio. (JBA, 2000-02-27)/ Eon,
guante batzuk artu. Egon, eskularru
batzuk hartu. (JBA, 2004-07-17)/ Eon,
jan ala jarriko ttu. Egon, jan ahala jarriko
ditugu. (JBA, 2004-07-17)/ Eon bada-
on egoia. Egon bazagon hegoa. (Hai-
zearen gainean) (JBA, 2006-10-21)/
Ona zeonan eon’e. Ona zegonan egon
ere. (JBA, 2008-05-17)

Eón, eóna: iz. Egona, egonaldia./ Eon bat
inda. Egonaldi bat eginda. (JUA, 2000-
10-14)

Eoneziñ, eoneziñe: iz. Egonezina./
Orren eoneziñe. Horren egonezina.
(Txakurraren gainean) (JBA, 2003-03-
21)/ Eoneziñe. Egonezina. (Pertsona
baten gainean) (JBA, 2003-09-20)

Eópen, eópena: iz. Bizkar alboan izaten
den mina./ Eópenak. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2005-01-03)/ Hitz hone-
taz Jesusa ahizpa gogorarazi zen, ta-
bernako izebak, amaren ahizpak ere
erabiltzen zuela. (JBA, 2005-01-14)

Eósi: ad. Egosi./ Eosi. Egosi. (JBA, 1998-
05-16)/ Ondo eosteatio. Ongi egostea-
gatik. (JBA, 1998-07-14)

› ENTENGEA. Antxerdiko egilehorrean zeuden en-
tengak. (AA, 2006-05-06)

› ENAREA. Enara habia Agirrezabal baserriko ukuiluan. (AA, 2005-09-09)
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Eósi: ad. Erosi./ Eosi bear ez don gazuea
igual eosi. Erosi behar ez duen gauza
igual erosi. (Beherapenen gainean) (JBA,
2003-01-11) 

Eositzaille, eositzaillea: iz. Eroslea./ Eo-
sitzaillek eta saltzaillek. Erosleak eta
saltzaileak. (Santa Lutzia azokaren gai-
nean) (JBA, 2003-12-13)

Eósketa, eósketea: iz. Egosketa./ Eós-
ketak. Egosketak. (JBA, 1999-09-01)

Eoskor, eoskorra: izond. Egoskorra./
Eoskor antzekoa. Egoskor antzekoa.
(Pertsona baten izaeraren gainean) (JUA,
2000-06-17)

Eozin: Edozein./ Erozein garaitan. Edozein
garaitan. (JUA, 2002-05-01)/ (aldaera
Erozein)

EOZIN MUZ’E: adb. Edozein moduz ere, edo-
zein modutara./ Eozin muz’e. Edozein mo-
duz ere. (JBA, 1999-08-14)/ Ori beintzet
izango zan eozin muz’e. Hori behintzat
izango zen edozein moduz ere. (JBA,
2006-05-27)

Épe: interj. Epa, ikusterakoan egiten den agu-
rra./ Epe. Epa. (JBA, 1998-07-10)/ Epe.
Epa. (JUA, 1998-11-07)/ (sinonimoa
Iepa)

Epél, epéla: izond. Epela./ Epela. Epela. (In-
gurune epela adierazteko) (ik. Aierdi, ba-
serria) (JUA, 1999-05-15)/ Su epelen ja-
rrita antxe eongo ga. Su epelean jarrita
hantxe egongo gara. (JBA, 2007-12-15)

Epéldu: ad. Epeldu./ Epeldu. Epeldu. (Elu-
rretan jolasean ibili eta gero eskuak epel-

tzearen gainean esana) (JUA, 1999-12-
18)/ Kuartoa epelduta daukezu. Gela epel-
duta daukazu. (JBA, 2001-11-25)/ Epel-
duko da, Juan! Epelduko da, Juan! (JBA,
2002-12-28)/ Epeltzen. Epeltzen. (JBA,
2004-05-08)/ Epeltzea... epelen eotea.
Epeltzea... epelean egotea. (JBA, 2005-
01-15) 

Epélzale, epélzalea: iz. Epelzalea./ Epel-
zalea. Epelzalea. (Katuak epelzaleak
dira; kanpoan hotza denean leku epeletan
egon nahi izaten dute) (JBA, 2005-12-24)

Epíni: (ik. Ipini, bi adierak)

Epúrdi, epúrdie: (ik. Ipurdi, bi adierak)

Éra, érea: iz. Era./ Era orta. Era horreta-
ra. (JBA, 1999-08-08)/ Beonen eran be-
arko ik. Beronen eran beharko dik. (JBA,
2004-08-09)/ Bee eran ibiliko ziñan.
Bere eran ibiliko zunan. (Hala-moduzko
ohiturak zituen pertsona baten gainean)
(JBA, 2006-02-25)

Eráatan: adb. Batzutan./ Eraatan. Batzu-
tan. (JUA, 1998-04-04)

Eráatu: ad. Eratu, aukera izan./ Eraatu. Era-
tu. (JBA, 1998-03-20)/ (ik. Eran)

Erábai: ad. Erabaki./ Erabai in bear do. Era-
baki egin behar du. (JUA, 2002-07-27)/
Erai zuen... ezin tzuen erabai. Erabaki zu-
ten... Ezin zuten erabaki. (JUA, 2004-08-
29)/ (aldaera Erai)

Erábaki, erábakie: iz. Erabakia./ Era-
bakie. Erabakia. (JUA, 2003-12-26)

ERABAKIE IN: ad. Erabakia egin, hartu./ Era-
bakie inda zeukien. Erabakia eginda
zeukaten. (JUA, 2003-12-26)

Érabat: adb. Erabat./ Oztuta zare erabat.
Hoztuta zaude erabat. (JBA, 2003-10-11)

Erábili: (ik. Ebali)

Erádega, erádegea: iz. Bot. Eradega, gaz-
tainondo mota./ Eradegak. Eradegak.
(JBA, 2001-12-29)/ Egaderea. Eradega.
(Gaztainondo sastrakei honela deitzen
zien, JBA-ren amonak. Korta-zelaiean
omen ziren halakoak)/ Egaderen gaztai-
nak. Eradegaren gaztainak. (JBA, 1999-
08-19)/ Gaztaina mota hau oso gozoa iza-
ten zen. Zuhaitza berriz, sastraka mou-
koa izaten zen. (JBA, 2005-03-26)/ Agi-
rrezabalen bestekoek ere badute gaztai-
nondo mota hau. Zuhaitza zerbait ihartua
dago. (JBA, 2009-01-31)/ (�) (aldaera
Egadera) (ik. Gaztaiña)

➤ Grab. Eradega gaztaina: “Gure amonak
lenao esaten tzien gaztaiña batzui, ola sas-
traka gaztaiñak izaten tzien an, gure etxe
alden-eta izaten tzittuen, oso gaztaiña
onak eta aiei esaten tziten egaderea esa-
ten tziten, egadera gaztaiñak. Oiñ’e bes-
te gauzak, beste izen asko’re eukitzen ttue.
Frantzi gaztaiñea eta beste geiao’re
bai” (JBA, 1999-08-19)

Erai: (ik. Erabai)

Érain: 1. ad. Eragin. Norbait zerbaitetara bul-
tzatu, behartu./ Neurtu erain. Neurtu
eragin. (JUA, 1998-07-10)/ Bi paso erain.
Bi pauso eragin. (JBA, 1998-11-07)/ Ez
iozu akordau eraiñ. Ez iezaiozu akorda-
tu eragin. (Gauza bat ez gogorarazteko es-
katuz) (JBA, 2006-01-01)/ Enteinttu
erain diot. Ulertu eragin diot. (JBA,
2000-08-30)/ (aldaera Eraiñ)/ 2. ad. Era-
gin, mugitu adieran./ Olioa beratzen da-
nen erain. Olioa beratzen denean eragin.
(JBA, 1998-07-11)/ Adarrai erain. Ada-
rrari eragin. (Sagarrak eror daitezen adar
bat mugiarazteko dio JUA-k) (JUA,
1998-10-31)/ Ona eraiñ. Hona eragin.
(Sagarrak eror daitezen bultza egin, as-

› EOSI. Arrautza egosia. (AA, 2009-01-03)

› ERADEGEA. Eradega motako gaztainondoa, Agirrezabal inguruan dena. (AA, 2005-09-09)

› ERAN-ONTZIE. Otaño Azpi iturriko metalezko an-
tusiñe. (AA, 2007-10-21)
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tindu.) (JUA, 1998-10-31)/ Eraitten. Era-
giten. (JBA, 1998-12-28)/ (aldaera Eraiñ)

Éraiñ: (ik. Erain, bi adierak)

Érak: izord. Eurak./ Erak. Eurak. (JBA, 1998-
11-07)/ Erak itten dittuela. Eurak egiten
dituztela. (JBA, 1998-12-19)/ Eran lanak.
Euren lanak. (JBA, 1998-07-04)/ Eran-
dako. Eurentzako. (JBA, 1998-10-31)/
Dana érandako. Dena eurentzako. (JBA,
2005-03-26)/ (ik. Eok)

Erákustaille, erákustaillea: iz. Era-
kuslea, irakaslea./ Erakustaillea. Era-
kuslea. (JBA, 2005-02-26)/ Erakustai-
llea. Erakuslea. (Gauzak esplikatzen ziz-
kion pertsona baten gainean) (JBA,
2007-10-26)

Erákutsi: ad. Erakutsi./ Erakusteko. Era-
kusteko. (JBA, 1999-03-06)/ Eakutsiko.
Erakutsiko. (JBA, 1999-05-16)/ Etxea
erakustea. Etxea erakustera. (JBA, 2004-
05-01)/ (aldaera Eakutsi)

Erále, erálea: iz./izond. Edalea, edari za-
lea./ Eralea. Edalea. (JBA, 1999-05-
08)/ Gazte gaztetatik izan zan erale aun-
die. Gazte gaztetatik izan zen edale han-
dia. (JBA, 2000-10-14)/ Garai bateko ardo
zaletasunaz zera dio: ordun iñok eran’e
ez-ta!, edaten zuen jendea oso nabarmen
suertatzen omen zen. (JUA, 2001-11-17)/
Erale aundie. Edale handia. (Ardozale ba-
ten gainean) (JUA, 2001-11-17)

� Etnog. Ardo gozoa: Garai batean, umea iza-
ten zuten emakumeei ardo gozoa oparitzeko
ohitura zen. Ez omen zen ohitura ona, izan
ere ordun emakuma asko erale jarri men
tzien, ardo harekin. Medikuak emakume-
ren bati esanik izan behar zion: zuk artze
zun ardo ori dana egosi, ta ikusko zu nola
atzeatuko zatzun. (JBA, 2005-08-18)

Erálgi: (ik. Iraulki)

Erálki: (ik. Iraulki)

Eráman: (ik. Eaman)

Éran: adb. Aukeran./ Oso eran. Oso auke-
ran. (Taberna bat toki egokian kokatua da-
goela adierazteko) (JBA, 1999-06-19)/ (ik.
Eraatu)

Éran: 1. ad. Edan./ Eran. Edan. (JBA,
1998-07-10)/ Eran itten tzon, asko... eroi-
tzeaiño. Edan egiten zuen, asko... eror-
tzeraino. (Pertsona baten gainean) (JUA,
2000-08-27)/ Ardoa eran. Ardoa edan.
(JUA, 2000-12-02)/ Eranda ibiltzen
zan. Edanda ibiltzen zen. (JBA, 2000-12-
24)/ Era izan. Edan ezan. (JBA, 2002-
04-20)/ Eraten duenak. Edaten dutenak.
(JUA, 1999-01-09)/ Ean bear diala
ude. Edan behar dudala ura. (JBA,
2004-08-11)/ (aldaera Ean)/ 2. ad. Edan,
xurgatu./ Umedadea lurrek eráteko.
Hezetasuna lurrak edateko. (JBA, 2009-
01-31)/ (aldaera Ean)

Erán-ontzí, erán-ontzie: iz. Edalon-
tzia./ Eran-ontzik. Edalontziak. (JBA,
2005-06-25)

Eráneun: adb. Herenegun./ Eraneun. He-
renegun. (JUA, 1999-06-26)/ Eraneun.
Herenegun. (JUA, 1999-11-28)/ Era-

nun. Herenegun. (JBA, 2000-02-26)/
Eranun. Herenegun. (JBA, 2006-08-
12)/ (aldaera Eranun)

Erántsi: ad. Erantsi./ Erantsi. Erantsi. (JBA,
2000-04-29)

Erántzi: (ik. Eantzi)

Eránun: (ik. Eraneun)

Erári, erárie: iz. Edaria./ Ura afari bate-
tarako erari motela dela dio JUA-k.
(JUA, 2000-07-22)/ Erarie. Edaria. (JBA,
2004-08-11)

Erásan: ad. Erasan, kaltetu./ Erasan. Erasan.
(JBA)/ Erasan. Erasan. (JUA, 1999-05-
22)/ Ondio’re erasanda eongo diela ez due
esan? Oraindik ere erasanda egongo di-
rela ez dute esan? (JBA, 2003-08-31)/ Era-
san erainda pixkat. Erasan eraginda pix-
ka bat. (Botika batek landare bati egindako
kaltea adierazteko) (JBA, 2004-05-29) 

Erásan, erásana: iz. Erasana, kaltea./
Erasanen bat eitten bazu. Erasanen bat
egiten baduzu. (Oraingoan, erasan hitz ho-
rrekin kaltea adierazten da, zerbaitean ari
denak jasan dezakeen kaltea) (JBA, 2005-
08-12)

Eráski, eráskie: iz. Eranskina, gehitzen
den pusketa./ Eráski. Eranskin. (JBA,
2005-03-12)/ Eraskia. Eraskina. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2006-06-30)46/ Era-
askie... eraskie. Eranskina... eranskina.
(Teilak eta azpikoa teilatuan lotzekoaren
gainean) (JBA, 2007-07-28)

Eráte, erátea: iz. Edatea./ Gaur erate go-
orra daukezu. Gaur edate gogorra dau-
kazu. (Edatea, edan aditza izen bilakatua)
(JUA, 2001-12-24)

Eráztun, eráztune: (ik. Eaztun)

Erbí, erbíe: iz. Zool. Erbia, ugaztun mota./
Erbik. Erbiak. (JUA, 2004-05-08)/ Lenau
alpapa jaten da nabarmen-nabarmen
izaten tzien erbik’e... Erbie. Lehenago al-
papa jaten-eta nabarmen-nabarmen izaten
ziren erbiak ere... Erbia. (JBA, 2003-04-
04)

➤ Grab. Erbia: Gregorio Beain erbiak harra-
patzen saiatzen zen: “Ua geiao saiatzen
tzan erbikin da ola”. Baita harrapatu ere:
“Baai, bai”. Non: “Ba epintzen tzien, pa-
sotan epintzen tzien. Lazoa epintzen tzien.
Ta beiñ baiño geiaotan’e jun nitzen ni la-
zoa kentzea goizen, bea lanea juten tzan,
seiretako da alako lekutan, bueno, erakutsi
eitten tzian, nun tzeon lazoa ta ura ken-
tzea”. Zergatik kendu?: “Oillok ibiltzen
tzien da amandrei lazon oillok arrapatzen
tzion igual-da... Bai, beiñ baiño geiaotan
jun nitzen. Ola pason, oiñ ikusten die pa-
sok eta zeak’e. Emen nik ez dakitt, erbi-
ñak o ze izaten dien baiño emen, eta
emen’e lenau lazok epintzen zittuen. Bai,
bai...”. Lazoak non ziren: “Emen Gon-
tzialen, bai. Lenau nola zan, baztarretan
larrak eta zee geiau nola zien, lenau, nik
ez dakit, oiñ ez da eongo, baiño lenau al-
papa jaten-da nabarmen-nabarmen iza-
ten tzien erbik’e”. Ze kalte eragiten zi-
tuzten: “Ez, kalte, kalte aundik ez baiño
nabarmen-nabarmen beintzet ibilitako
tokie. Ta emen bazien lenau, Barrendio-
lan’e bai-ta, emen Ermentariñ’e bai-ta,
ibiltzen tzienak lazokiñ da zeakin”. Erbia
harrapatu ezkero jan: “Jan, oixe, bai, bai,
bai. Erbie arrapau ezkeo oixe, bai”. Er-
biez gain beste abereekin saiatzen ote zen:
“Ez tait nik... Bai ibiliko zan zeozer ain-

46 Gure inguruan nagusi den deklinabidearen arabera Eraskie izango litzateke.

› ERBIE. Otzaurte aldean autoak jota hil zen erbia. (AA, 2005-07-03)
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beste’re igual ez baiño, ainbeste... Ibili-
ko zan bai zeozer. Zeozer ibiliko zan, ua
oso zea zan ortan’e, bueno, eizen-da...
Usotan-da ebiltzen tzan ura. Ta geo, erbi
kontu oritan’e baita. Erbi kontu oritan’e
baita... Oso zea zan ura. Tio bat onagoa
zan ura!, bueno, tio Gregorio...”. Usotan
non: “(...) amen zera, Larrosaiñea. Geiao
zea, Aizkorria, Aizkorria’re igual bai”
(JBA, 2002-04-04)

Erbíleku, erbílekue: iz. Zool. Erbilekua,
erbia sarri izaten den lekua./ Erbilekue...
eguteran. Erbilekua... eguteran. (Itxura de-
nez, erbilekuak toki eguteratan izaten
dira) (Anjel BA, 2002-01-06)/ Armuño
mendian badira erbilekuak, eta hauen zu-
loak ere bai. Erbi zuloak eta azeri zuloak
itxuraz antzekoak izaten dira, baina er-
bienak txikiagoak dira. (Joxemari UB,
2005-02-20)

Erbindúra, erbindúrea: 1. iz. Zool. Er-
binudea, ugaztun mota./ Erbiñurea. Er-
binudea. (JBA, 1998-07-06)/ JUA-k er-
binudea ikusi zuela dio JBA-ak, eta gai-
nera, hauen txikitasuna azpimarratzen
du: zirrizto gutxi bear do arek oilategira
sartzeko. (JBA, 1998-10-31)/ Erbindurea.
Erbinudea. (JUA, 2002-02-23)/ Erbinu-
deek oiloei, odola eta itten die oik. (JBA,
2005-08-15)/ (aldaera Erbiñure)/ 2.
izond. Erbinudea, pertsona bizia./ Erbin-
durea. Erbinudea. (Elena UB, 2000-07-
07)/ (aldaera Erbiñure)

Erbiñúre, erbiñúrea: (ik. Erbindura,
bi adierak)

Erdáldun, erdáldune: iz./adj. Erdaldu-
na./ Erdaldunek. Erdaldunak. (JUA, 2002-
06-15)/ Aitte erdeldune. Aita erdalduna.
(JBA, 2006-05-29)/ Erdaldunek... erdel-
dunek. Erdaldunak... erdaldunak. (JBA,
2002-06-15)/ (aldaera Erdeldun) (sino-
nimoa Erderazko)

Erdéaz: adb. Erdaraz./ Erdeaz. Erdaraz.
(JUA, 2004-07-17)

Érdel: Erdal, erdaldun./ Erdel telebixon. Er-
dal telebistan. (JBA, 1999-01-30)

Erdéldun, erdéldune: (ik. Erdaldun)

Erdéra, erdérea: iz. Erdara./ Erderea. Er-
dara. (JBA, 2004-12-03)/ JUA-ren Mi-
randaolako amonak nahiko ondo egiten
zuen espainieraz eta aitak ere bai. Ama
gaizki moldatzen zen. (JUA, 2001-12-01)

Erdérazko, erdérazkoa: izlag. Erdal-
duna./ Erderazkoa dala. Erdarazkoa dela.
(Pertsona bat erdalduna dela adierazteko)
(JBA, 2007-02-23)/ (sinonimoa Erdal-
dun)

Erdí, erdíe: iz. Erdia./ Erdi makal. Erdi ma-
kal. (Osasun egoeraren gainean) (JBA,
1999-04-17)/ Érdi pixue. Erdi pisua. (Le-
horrak egotekotan erdia pisatu beharko lu-
keten belar fardoen gainean) (JUA, 1999-

08-10)/ Erdi dirun. Erdi diruan. (Lanbide
berean diren soldata ezberdinak adieraziz)
(JUA, 1999-12-30)/ Erdi eroin bada píñue.
Erdi erorian bada pinua. (JUA, 1999-07-10)/
Beak atea zabaldu itten do erdi zabaldun
badare. Berak atea zabaldu egiten du erdi
zabalduan badaude. (Katuaz) (JBA, 2004-
02-29)/ Erdi-lo dao. Erdi lo dago. (JBA,
2004-05-29)/ Artu erdibana. Hartu erdibana.
(JBA, 2004-08-10)/ Érdibana artu iñe
bik. Erdibana hartu diten biek. (Azentu ho-
nek adierazkorra ematen du) (JBA, 2006-
12-25)

Erdí-zare, erdí-zarea: iz. Tre. Erdi zarea,
zare ertaina, saski ertaina./ Erdi-zarea. Erdi
zarea. (JBA, 2004-05-29)

Erdíka, erdíkea: iz. Erdika, kopuru baten
erdia./ Erdikan bat. Erdikaren bat. (Eba-
kitako egur kopuruaz mintzo da) (Joxe-
mari UB, 1999-06-05)/ Erdika bat. Erdi-
ka bat. (Janari pusketa baten erdiaz)
(JUA, 2004-04-17)/ Erdizkak. Erdikak.
(JBA, 2004-08-13)/ Daola erdizka beze-
la dirue. Dagoela erdizka bezala dirua.
(JBA, 2006-12-16)/ (aldaera Erdizka)

Erdízka, erdízkea: (ik. Erdika)

Erdóketa: Topo. Erdoketa, Oñatiko parajea./
Erdoketa jun bear den. Erdoketara joan
behar dun. (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
2002-09-04) 

� Etnog. Auntzola aldeko sailak: Luziano
Aúntzola aldean morroi izan zenean, sail
batek izen hauxe zeukan, Erdoketa. Bes-
te sail batek Txikosoro izena zeukan.
Azken honen gainean zera esaten zuen Lu-
ziano berak, izen ona daukik orrek! (JBA,
2003-12-13)

Ére, érea: iz. Tre. Edea, behia uztarrira lo-
tzeko uhal sendoa./ Érea. Edea. (JBA,
1999-02-10)/ Erek. Edeak. (Pluralean)
(JBA, 1999-05-15)/ Uztarriaren irtengu-
neak, uztarria erekin lotzeko balio dute.
(JBA, 2000-03-04)

➤ Grab. Erea: “Erea da, narruzko, ez takit nik
zenak izaten tzien, narrue izaten tzan, ku-
rautakoa, zeak lotzeko, beie uztarrin lo-
tzeko, izaten tzien. Ez tait zee, zenak izan-
go zien. Erak luzek, aik eosi itten tzien, etxen
ez det uste eitten tzienik. Zeenak izango
zien’e, beintzet ardiñak eta ola ez zien izan-
go. Ardi narrunak eta ola ez, lodixeok iza-
ten tzien. Aik eosi itten tzien. Aik’e beti-

› ERBINDUREA. Urtegi inguruan zirriztu batetik agertu zen erbinudea. (AA, 2005-08-13)

› EREIÑ. Zikirioaren ereintza. (AA, 2007-12-15)
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ko, aik gutxi puskatzen tzien, nola fuer-
tek izaten zien-da. Ze gurdie-eo... Uzta-
rrin lotzeko, beie uztarrin lotzeko. Le-
nengo kopetakok jarri, beie, beie epini
bere adar zulotan, kopetakoa jarri eta
geo aekin lotu. Bi-iru buelta ematen tzi-
kon. Geo, adar alde batekon, buelta bi-
o an’e. Geo bestaldekon beste bi buel-
ta. Geo azkenen, koapillo bat o zee bat
in da, lotzen tzien-da, ortxe dare. Oan-
dio’re asmauko nuke nik lotzen” (JBA,
2002-08-25)

Erein: (ik. Ereiñ)

Ereiñ: ad. Erein./ Ereiñ. Erein. (JBA, 1998-
05-09)/ Ereitteko. Ereiteko. (JBA, 1999-
02-06)/ Ereitten. Ereiten. (JBA, 1996-09-
07)/ Ereinda. Ereinda. (Loreen gainean ari
da) (JBA, 2000-10-28)/ Ereinda dauzke.
Ereinda dauzka. (JBA, 2005-08-19)/ Ze
in bear dezu ba berrize ereiñatio. Zer egin
behar duzu ba berriz ere ereinagatik.
(Bareek barazki bat janda gero esana)
(JBA, 2008-04-04)/ (�) (aldaera Erein)

Ergél, ergéla: izond. Ergela./ Ergela. Er-
gela. (Hitz hau pertsonekin erabiltzen da)
(JUA, 1999-07-03)

Ergoéna: Topo. Ergoena, Legazpiko Ergo-
ena, Brinkolako eta Telleriarte biltzen di-
tuen herri eremua./ Ergoénekok. Ergoe-
nakoak. (Inguru horretatik Oñatira erren-
ta ordaintzera joaten zirenen gainean)
(JUA, 2004-03-13)/ (�)

Erída, erídea: iz. Zauria./ Eridan gaiñen.
Zauriaren gainean. (JBA, 2003-02-15)

Erídau: ad. Zauritu./ Eridauta... eridau. Zau-
rituta... zauritu. (JBA, 2002-01-12)/ Bi an-
kak eridauta. Bi hankak zaurituta. (JBA,
2007-05-19)/ (sinonimoa Erittu)

Eríttu: ad. Zauritu./ Erittu. Zauritu. (JUA,
2001-11-10)/ Gizonak erittuta. Gizonak
zaurituta. (JUA, 2002-12-24)/ (sinonimoa
Eridau)

Erízepela: iz. Erizepela, hanketako gaitza./
Erizepela. Erizepela. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA) 

� Etnog. Gaitza: Hau da, gaiz bat ankatan-
da izaten dana. Garai batean, oso arris-
kutsua izan zitekeen, lenau ill itte men
tzan orrekiñ. Hitz hau Agirrezabal ba-
serrian behintzat erabiltzen zuten, aman-
drei-ta aitzen nien ori. Lehenengo,
hankak gorrittuta, granok bezela izaten
ziren, baina zirkulazio gaitza izango zen
eta gero bihotzeraino ere heltzen zen.
(JBA, 2004-10-23)

Erkíñ, erkíñe: izond. Erkina./ Ez dare er-
kiñek. Ez daude erkinak. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2004-07-15)/ Hitz honekin

zera adierazten da: mendrátze ez dana...
flakoa. Hitz hau abere, landare eta per-
tsonekin erabiltzen da. (JBA, 2004-07-17)

Erlákazten, erlákaztena: iz. Erla-
kaiztena./ Erlakaztena. Erlakaiztena.
(Espainierazko forinculo) (Mariaje UB-
k entzuna: JUA eta JBA, 2002-03 hila-
betean)

Erlákuma, erlákumea: iz. Zool. Erle-
kumea./ Erlakuma. Erlekume. (JUA,
1999-07-28)/ Erlakumea bota. Erlekumea
bota. (JBA, 2000-02-27)

Erlátegi, erlátegie: iz. Tre. Erlategia./ Er-
lategi. Erlategi. (JBA, 2001-06-30)/ Er-
lateie. Erlategia. (JBA, 2002-08-25)/
Erlateie... Erlatei. Erlategia... Erlategi.
(JUA, 2004-08-29)/ (aldaera Erlatei)
(sinonimoak Erlatoki; Erlauntz)

� Etnog. Erlategiak: Tiburtzio Beainek enbor
huts moztuetan ere izaten zituen erleak.
Hauentzako, txabolatxo bat einda zeukan,
estalpe modura. Txabolatxo hau saastiñ
kokatzen zen. (JBA, 2005-03-26)

Erlátei, erláteie: (ik. Erlategi)

Erlátoki, erlátokie: iz. Tre. Erletokia./ Er-
latokie. Erletokia. (Erle kaxaz ari da)
(JBA, 2001-05-19)/ (sinonimoak Erla-
tegi; Erlauntz)

Erlauntz, erlauntzea: iz. Tre. Erlauntza./
Erlauntzea sartu. Erlauntzera sartu. (JBA,
2000-02-27)/ Erlauntz bat. Erlauntza
bat. (JBA, 2001-06-24)/ (sinonimoak
Erlategi; Erlatoki)

Érle, erléa: 1. iz. Zool. Erlea, intsektu mota./
Erleek hozka egiten dute: erlek ozka.
(JBA, 2000-05-01)/ Anaiari erleak heldu
zionean, JBA-k zera esan zion: Iru be-
darrakiñ eizu, iru bedarrakiñ.  (JBA,
2002-08-25)/ Erlendako. Erleentzako.
(JUA, 2004-08-29)/ 2. iz. Zool. Erlea, erle
erregina./ Bi erle, bi kaja. Bi erle, bi kaxa.
(Erreginak aipatuz) (JUA, 1999-07-26)/
(sinonimoa Erregiña)/ 3. iz. Zool. Erlea,
erle taldea adierazteko./ Erletxo. Erletxo.

› ERGOENA. Ergoena, Brinkola eta Telleriarte auzoak bategiten dituen eremua. (AA, 2005-07-02)

› ERLATEGIE. Enbor hustuzko erlategi zaharrak. Ursuaranen ateratako argazkia. (AA, 2008-08-18)



151B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

ERLEMAIXU

(Kopuru txikiko erle taldeari) (JBA,
2002-03-21)/ Erlea akau in tzakuna. Er-
lea akabatu egin zaiguna. (Erle multzo-
aren gainean hizketan) (JBA, 2003-02-01)

� Etnog. Erle erasoak: Sega zorroztean atera-
tzen den hotsak, erleak haserre arazten ditu
eta erasotu egiten dute. Horregatik, erle-
etatik gertu belarra moztu behar denean,
komenigarria da goizez egitea. (JUA,
1998-01-05)/ Erleen gaizto aldiei buruz
zera dio JBA-k, egun batzutan gaiztoak
egoten direla, umea bota bear duenen-
o. (JBA, 1998-02-12)

� Etnog. Erleak Olazarren: Erleak baziren Ola-
zar baserri bertan ere: Guk’e euki gen-
duztean erlek. Erleak betidanik ezagutu
ditu JUA-k./ Hasiera batean erleak ez zi-
ren erle kaxetan bizi izaten. Urdun basoon
arbola zarretan-da, arbola uekotan-da...
pago zar zulotan-da... Gero asi zittuan ka-
jak, etxen indako kajak. Erleen bizileku
ziren zuhaitzak aizkoraz zulatu eta ho-
rrelaxe kentzen zitzaien eztia./ Kaxetan
zeuden erleei eztia kentzeko lanak egiteko
berriz, JUA-k auspoa eta begitakoa era-
biltzen zituen./ Erle kaxan bertan krista-
len bat jarri ezkero, berau zikindu egiten
omen zuten, etzien nai izaten ikusteik, nola
lana itten duen./ JUA berak erleak eztie
egiteko zerabiltzan, baina bere amonak ar-
gizaie egiteko ere erabiltzen omen zuen
erleen lana./ Lantegiko lana zela-eta,
astiik’e ez genduan izaten eta ezin behar
adina denbora eskaini erleei. Bestela ar-
taa enpeiñau ezkeo, eztie geiao artu zei-

ken, izan ere batzuk ezti asko artzen tzien.
(JUA, 1999-07-26)/ JUA-ren esanetan er-
leak zaletasun berezia eskatzen dute:
erlei kaso in bear zate. Baina garai batean,
lantegiko lanak eta baserriko lanak ez zion
denbora asko uzten erleez arduratzeko.
Garia lantzen zen urteetan, oraindik ere
lanpetuago izaten ziren: Ura ez zan bizi
izatea. (JUA, 2001-06-30)

� Etnog. Bigarren erregina: Erlategi batean bi-
garren erregina bat jaio eta hazten dene-
an, bere talde bat egin eta kanpora ate-
ratzen da beste erlategi bat sortzera.
JBA-ri bere aitak esaten zion bezala, er-
lategi baten ondoan erle pila handiak bil-
duan aurkitzen direnean, horietako egu-
nen batean bigarren erregina kanpora ate-
rako dela adierazi ohi du. Erregina buru
dutela, talde honek beste toki batera jo-
tzen du. Orduan, erleak harrapatu ezke-
ro gizakiak egindako erlauntza batean sar-
tzeko ez da zailtasun handirik izaten. (ik.
Pelota). Erleak nola harrapatu eta nor-
beraren erlauntzera nola eraman? Batzuk
kea botatzen zieten, eta erle asko jaso gabe
geratzen ziren. Jaso gabeko erle hauek
erreginarik gabe hil egiten ziren. Baina ho-
rretarako era egokiena, JBA-ren aitak era-
biltzen zuena omen zen. Honek erle
multzoari ur pixka bat botatzen zien.
Hauek euria ariko balu bezala, bildu-bil-
du eginda jartzen ziren eta horrela mul-
tzoko erle denak bildu ohi zituen. (JBA,
2001-06-30)

� Etnog. Erle bila: Erleen gaineko beste kontu
interesgarri bat ere badaki JBA-k. Bere
anaia Anjel eta bere osaba Gregorio, Agi-
rrezabal baserrikoak biak, Aizkorrondoa
erle billa joan ohi ziren. Izan ere, pago zu-
lotan erlek eoten men tzien. Orduan hala-
ko pagoren bat bilatutakoan, gainazalean
gurutze baten irudia egiten zuten. Horre-
la, beste batzuek ikusten bazuten gurutze
hura, bazekiten erle haiek jabeak zituzte-
la. (JBA, 2001-06-30)/ Aizkorrondoan
aurkitutako erlea ekarri zuen sakristauak.
(Sankristaue Igeraldekoren bat izaten zen,
baina hau gertatu zenean Benito Beain bera
zen sakristau). Justo Eguzkitzari ozka
egin zioten sakristauaren erleek belar lanean
ari zela. Bere seme Demetrio ere heldu zu-
ten. Azkenean sakristauak zera esan zuen:
Udana Zabal aldea eamango atuat udan.
Orduan kaxa hartu, bi irekidurak itxi eta
gurdi gainean eraman zuen Udana Zabal
aldera. Izan ere, uda garaian segarrie sega
zorrozten ai bazan erleak etorri egiten zi-
ren, agudo etorri’re, haserre. (JUA, 2004-
08-29)/ Sakristaua erlemaixu ere bazen.
(JBA, 2004-08-29)/ Olazar baserrikoek sa-
gastitik ekarri zuten erlea, eta betiko tokian
jarri zuten./ Beste batean, ebaitzen ai nitzen
muñóa eta bera heldu zuten. (Etzikorta Goi-
koa adieraziz) (Joxemari UB, 2004-08-29)

➤ Grab. Erleen arriskuak: “Sega zorrozten ai
ala, etorriko zak erle mordo bat. Eun ba-
ten Euzkitzan, bi aitte ta semeek jun dittuk
bedarra ebaitzea. Erlek zerean, euzkie
etorten dan garaien erlek arrotu itte ttuk.
Etorri ttuk segarrie zorrozten ai ziala, bota
segea ta etxea aguro!” Ganadua ere erasotu
izan dute: “Itto’re bai, ingo zien aguro oik
itto’re. Aittu izan diat or, Araba alden-da,
leku igarretan-da, astoa ero ganaue ondora
jun, bero aundikiñ, ta lepotik eldu danak
ta itto” (JUA, 1999-07-26)

Erlé-aundi, erlé-aundie: iz. Zool. Er-
laundia, intsektu mota./ Erle-aundie. Er-
laundia. (Intsektu hau erlea eta liztorra-
rekiko ezberdina da) (JBA, 2005-05-29)

Erlémaixu, erlémaixue: iz. Erlemaisua,
erleak zaindu eta eztia kentzeaz ardura-
tzen dena./ Erlemaixue. Erlemaisua.
(JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Erlemaisua: Erlemaisua: “Erleta de-
dikatzen dana, erlemaixue. Orik erle zee
guzik jakingo ttue, “o sea”, estudiauta-
o, leittuta-o, ola. Erlek in bear tzakon lan
guzik, bai’e garbiketan, garbitzen, bai’e
gaitzen kontrako gauzak ematen, eta ola
geo eztik etaa-ta. Bueno, eztik, bai, eu-
kiko ttue eztik zea itteko’re. Lenau, ez-
tik etxen eitten tzien, ola trapu lodi ba-
tzutan pasatzen tzien, pixkat epeldu ta
pasatzen tzien, oin makinatan itten due-
la esaten due. Makinatan apartatzen die-
la, esaten due, “pues” ta erlemaixue ba...
Lengon etorri zan emen karta bat, lei-
ttu izu nai bazu, nundi noa erlea daula
emen da, ez dait, billeran bat o zer daon,
ortxe dao. Ortxe goien” (JBA, 2002-08-
25)

› ERLE-AUNDIE. Erlaundia lorean. (AA, 2005-05-28)
› ERLEA. Erlea lorean. (AA, 2005-04-23)

› ERLEA. Erlea lorean. (AA, 2005-05-07)

› ERLE-AUNDIE. Erlaundia lanean. (AA, 2005-05-06)
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Erlóju, erlójue: iz. Tre. Erlojua./ Erloju za-
arra. Erloju zaharra. (JBA, 2001-04-07)

Erméntaiko ittúrrie: Topo. Ermentariako
iturria, Brinkolako iturria./ Ermentaiko
itturrie. Ermentariako iturria./ Olazar
inguruko kanterazpi parajean, Urola erre-
karen ondoan kokatzen da. (Mariaje UB,
2000-08-29)

Erméntaiko pásoa: Topo. Ermentariako
pasoa, Olazar eta Ermentariako sailen ar-
teko pasabide bat./ Olazar baserriak be-
rekin zuen sailaren mugak azaltzean, Er-
mentaiko pasotik Etxeazpiraino hedatzen
dela dio. (JUA, 2003-03-01)

Erméntari: Ermentaria, Brinkolako base-
rria./ Ermentari alden. Ermentaria aldean.
(JBA, 1998-08-04)/ Ermentaikok. Er-
mentariakoak. (JBA, 1999-10-23) 

➤ Grab. Joxe Ermentai: “Eun baten in tzian
aek, iru txerri il lanea juteako. Ori egie da.
Zuk ez zendun ezautu Joxe Ermentai, bai-
ño gero, gure txerrie, aek utzi zon garaien
zuen aittek etortzen zan txerri iltzea. Ta ura,
bestekoa, gurea ta geo or, Manueltxo Al-
berro, Manueltxo, sesterosea, aek zeuken
beste txerri bat, ua txerri txikixeoa. Bai-
ño goizeko lauretan asi, iru txerri il eta la-
nea jun zan” (JUA, 2002-06-08)

Ernái: adb. Zool. Ernari, aberea haurdun./ Er-
nai. Ernari. (JBA)

Ernámuindu: ad. Bot. Ernamuindu./ Er-
namuintzen die. Ernamuintzen dira. (Pa-
tataren gainean) (JBA, 2003-12-26)

Ernámuiñ, ernámuiñe: iz. Bot. Erna-
muina./ Patataren ernamuiñek ateratzea ga-
larazten da, autxe ipinita. (Hautsa ipinita,
hautsa botata) (JUA, 1998-11-14)

Ernáni: Topo. Hernani, Gipuzkoako herria./
Ernaniñ. Hernanin. (JBA, 2003-04-04)

Érne: ad. Erne, garia eta antzeko laboreak er-
netzea./ Naparro alden, garie erne ezin-
da men daola. Nafarroa aldean, garia erne
ezinda omen dagoela. (JBA, 2008-01-01)/
Oiñtxe dare erneta. Oraintxe daude erneta.
(Baba beltzaren gainean esanda) (JBA,
2004-02-01)

Ernéa eraiñ: ad. Ernega eragin, haserrarazi./
Azkenen ernea eraitten dio. Azkenean er-
nega eragiten dio. (JBA, 2000-08-22)

Eró: (ik. O, bi adierak)

Éro, eróa: iz./izond. Eroa./ Eroa. Eroa.
(JBA, 2000-02-05)

Eródes: Erl. Erodes.

➤ Grab. Erodes ta katamalok: “Erodesek iru
urtetik beerako ume danak iltzeko agin-
du zian, enda Jesukristo’re an zeoan, iru
urte barru aitan. Eta karnabalak, festea
ipini zien katamalok eta airi beira jentea
zeola, Jesukristo txikie, eta Ama Berjiña
ta San Jose, artu ta atzeti buelta pasau zian
Ejitora. Ta artara Jesukristo il be librau
zian” (JUA, 1999-02-12)

Éroi: ad. Erori./ Eroi. Erori. (JBA, 1998-08-
04)/ Ortxe eroiko ek pa. Hortxe eroriko duk
ba. (Bere buruari esaten zion, mutilentzako
hitanoa eginez) (MUA, 2005-02-04)/
Eroita. Erorita. (JBA, 2007-12-21)

Éroi, eroie: iz. Eroria./ Eroiek. Eroriak. (JUA,
1999-08-19)

Eroialdi, eroialdie: iz. Erl. Erorialdia, Je-
sus gurutziltzatua zela, bidean izan zituen
erorialdiak./ Eroialdie. Erorialdia. (JUA,
2002-06-15)/ (ik. Muiñ eiñ)

Eroiez: adb. Eroriz, erorka./ Eroiez-eroiez.
Eroriz-eroriz. (JBA, 2005-08-12)/ (sino-
nimoa Eroika)

Eroika: adb. Erorka./ Beti eroika lurren. Beti
erorka lurrean. (Pilotari baten gainean)
(JUA, 2002-02-02)/ (sinonimoa Eroiez)

Érok: (ik. Eok)

Eróle, erólea: iz. Eroalea, hil kutxa erama-
ten duena./ Erolek. Eroaleak. (JBA, 2004-
10-16)

� Etnog. Eroale lana: JUA-ri askotan suertatu zi-
tzaion lan hau egin beharra. Asi Brinkola-
zardi eta baserri askotako hildakoak eraman
zituen Brinkolatik Legazpira. Olazargo
Katalina izan zen Brinkolatik kaxan eraman
zuten aitzena, hurrengo hildakoa autoz
eraman zuten. (JBA, 2004-10-16)

Erómai, erómaie: iz. Tre. Oramahaia,
ogia egiteko mahaia.

➤ Grab. Oramahaia: “Eromaie’re, kamela

aundi baten, kamela baten formakoa, ta-
pekiñ, enda ura berriz ba, iriñe oratzeko.
Eta ogik’e antxe eoten tzien lenau, zortzi
euneko ogik iñ, zortzi euneako iñ da an-
txe, ipini bata besten kontran da tapau ta
antxe eoten tzien, eromaie ba jenealen or-
tako. Irin zea ta masea eitteko” (JBA,
2003-02-15)

Eróso, erósoa: izond. Erosoa./ Erosogoa.
Erosoagoa. (JBA, 2002-10-26)/ Ta ua
“bastante” erosoa dau zelaie. Eta hura
nahikoa erosoa dago zelaia. (Zelai baten
erosotasuna eta lautasuna alderatzen du,
honen ondoko zelai aldapatsuekin) (JUA,
2002-08-03)

Erósotasun, erósotasune: iz. Erosota-
suna./ Eroso... erosotasun. Eroso... ero-
sotasun. (JBA, 2003-04-04)

Erózein: (ik. Eozin)

Errábero, erráberoa: iz. Zool. Erreberoa,
esne jetzi berria./ Erraberoa... Jaitsi ta sei-
ttun, epela. Erreberoa... Jetzi eta segituan,
epela. (JBA, 1998-10-17)

➤ Grab. Erraberoa: “Erraberoa? Ba beiei,
jaisten dan esne ura. Seittun jaitsi ta
uraxe da erraberoa. Batzuk ura oso gus-
tora eraten due. Ona izango da. Kao,
garbi zea iñ ezkeo, garbi artu ezkeo
beintzet, aek ez dauke ez iraaz ontzin
pasa bearrik eta ezerre, erraberoa.
Ala gustatzen tzakonai”. Eurek halakorik
ez zuten sekula edaten: “Eosita. Esnea
eosita, bai. Ua eosi baeko esnea. Ba
emen’e zeek, Donostiko lengusue-ta
etortzen tzienen-da, basoa jaitsi ta era-
te men tzuen. Txarra ez da izango, bai-
ño gaitz bat palin badauke ba, beti eo-
sita... Baiño kostunbreik eza da ori. Bei
sano bati, aek ez dauke peligroik zeaik,
gaitzenik. Aik, arek erate men tzon ba-
soa jaitsita. Ala esan oi due, guk seku-
la ez. Eosita o ola” (JBA, 2002-08-25)

Errádura, errádurea: iz. Nekaz. Erre-
dura, soroetan erretzen diren belar pila le-
horrak./ Erradurea. Erredura. (JBA,
1998-08-11)/ (ik. Errau)

ERLOJU

› ERMENTAIKO ITTURRIE. Ermentariako iturria. (AA, 2005-06-11)

› ERNAMUIÑE. Patatak ernamuinekin. (AA, 2008-03-15)
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ERRAU

Errailla, erraillea: 1. iz. Tre. Erraila, gur-
diaren oinarria edo ohea osatzen duten
egurrak./ Erraillak. Errailak. (JBA, 2005-
12-25)/ 2. iz. Ebakitako belar pila./ Errai-
llak eiñ. (Ebakitako belarraz pilak egitea
adieraziz) (JBA, 2006-12-16)

Erraiñ, erraiñe: iz. Erraina./ Erraiñe.
Erraina. (JBA, 2000-10-14)

Errálde, erráldea: iz. Erraldea, bost ki-
loko pisua duen pisu unitatea./ Irurugei-
tamaika erralde. Hirurogeita hamaika
erralde. (Abelgorri baten pisuaren gaine-
an) (JUA, 2000-07-22)/ Oetalau erralde,
txal aundie. Hogeita lau erralde, txahal
handia. (Lehenago abelgorrien elikadura
eskasagoa izaten zen eta abereak askoz ere
txikiagoak izaten omen ziren. Horregatik,
dio JUA-k lehen 24 erraldeko txahala han-
dia zela eta gaur 70 erraldera ere iristen
omen dira) (JUA, 2001-05-08)/ (�)

Erráldeka: adb. Erraldeka./ Erraldeka.
Erraldeka. (Garai batean txahala Luzianok
nola pisatzen zuen) (MUA, 2005-02-04)

Errámillete, errámilletea: iz. Erl. Sor-
ta, lore edo erramu sorta./ Erramua be-
deinkatzeko eguna zenean, JUA-k hiru
etxeetako erramuak hartuta joaten zen
Legazpira, han bedeinka zitzaten: Olazar-
goak, Muntegikoak eta Barrendiolakoak.
(JUA, 2002-04-20)/ Erramillete txikie.
Sorta txikia. (JBA, 2004-05-22)/ Lora
erramilletea. Lore sorta. (JBA, 2005-01-
29)/ Erromilleta politte. Sorta polita. (JBA,
2004-05-29)/ (aldaera Erromilleta)

➤ Grab. Erramilletea: “Baiño ordun lora be-
deinkatzea juten zian, Leazpira jun bear
erri guztie, Brinkolakok’e bai-ta... Nei
Montteikok, erramilletea-ta nei ematen
zaean, bedeinkatzeko enda geo eamaten
natuan, etxea ekarrita, gurek, Barren-
diolakok’e bien arten erramillete bat itten
tzien, ura’re... Iru erramillete eamaten na-
tuan. Enda Montteiñ saardoa ematen tza-
en. Da Barrendiolan erreal bana-ero, bi,

erreal bana o ola ematen tzaen, motikoa.
Baiño iru erramillete’re eraman ein
bear. Ba alaxe zian”. Non jartzen ziren ho-
riek: “Loraak, (...), emen “entrada”-
n’e badaok or kurutzan. Ola soron’e bai.
Zelaien’e bai. Da geo terrenoon, mendiñ,
guk Aierdira eamaten genduan kuutzea,
ola zea iñ, enda an sartu. Orduko zea ola
zian-da” (JUA, 2002-04-20)

Errámu, errámue: iz. Bot. Erramua,
sastraka mota./ Erramu pusketak. Erra-
mu pusketak. (JBA, 2000-08-09)/ Erra-
mue ekarri bear det biarko. Erramua eka-
rri behar dut biharko. (Erramu egun bez-
peran esana) (JBA, 2004-04-03) 

� Etnog. Erramu erabilera: Erramu bedeinka-
tuaren erabilera: odoie daunen, tximistea
daunen, erre itten da. (JBA, 2004-04-03)

➤ Grab. Jesus eta Erramue: “Da orreati dek
“Domingo de ramos” aittuko ek pa? Arek
eaman tzian erramillete, erramu asko men
tzaoan an da erremu lakatz bat, guk eka-
rri deun bezela, lorauta, edaarrak, (...).
Ta artu dik adartxo bat-eta, da Jerusa-
lenera, ua bedeinkatzea jun men tzian.
“Domingo de ramos” orreatik dek. Jai
eune eo zea ori. Ta Jesukristok ala ema-
ten men tzian erramue bedeinkatzea,
Jerusalenera da “Domingo de ramos”
orreatik dek” (JUA, 2002-04-20)

Errápe, errápea: iz. Zool. Errapea./ Erra-
pek. Errapeak. (Ardiarenak) (JUA, 2000-
12-02)/ Errape onak. Errape onak. (Txa-
kurrarenak) (JUA, 2001-07-14)/ Errape
txikie. Errape txikia. (Behorrarenak)
(JUA, 2004-05-08)/ Errapea ai al tzakok
aunditzen? Errapea ari al zaiok handitzen?
(Umea egin behar duen behor baten gai-
nean) (JUA, 2004-05-12)/ Errape aundie
dauke. Errape handia dauka. (Behorraren
gainean) (JBA, 2004-05-20)/ Errape
koxkorra. Errape kozkorra. (Ahuntz
haurdun baten gainen) (JBA, 2005-03-27)

Errátilla, errátillea: iz. Erretila, teilatu
konponketa./ Erratillea. Erretila. (Egile-
horren teilatuaren gainean) (Anjel BA,
2002-01-06)/ Erretillea. Erretila. (Zepa-

diko egilehorrak duena) (Anjel BA,
2005-09-09)/ Erratillea, teillatue berri-
tzea. Erretila, teilatua berritzea. (JBA,
2009-01-21)/ (aldaera Erretilla)

Errátz, errátza: iz. Bot. Erratza, landare
mota./ Mota honetako landare batzuk dau-
de Kamiñazpi sailean, errepide ertzean,
hurritzen itzalpean./ Erratza eskobea
itteko erabiltzen da, eta honek  tximiñie
garbittu behar denerako balio izaten du.
Pepita gorrik izaten ditu eta babestua
dago. (JBA, 1998-07-04)

Errau: 1. ad. Bot. Erratu, ugaritu./ Garie
errau, ugarittu. Garia erratu, ugaritu./
(Aditz hau gariarekin erabiltzen zutela
adierazten du. Gariaren zurtoin eta hos-
toak multzoetan etortzen dira, eta horri
esaten zaio honela) (JBA, 2003-03-21)/
Hau garia tortoetan bezala ateratzea da.

› ERRADUREA. Belarra erretzen. (AA, 2004-07-17)

› ERRAMUE. Erramu sortak. (AA, 2008-04-11) › ERRATZA. Erratza pipitekin. (AA, 2006-10-28)
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Errau eta erne ez da gauza bera: Lenen-
go erne itten da. (JBA, 2006-03-25)/ Asko
errau zien. Asko erratu ziren. (Baba
handiaren gainean) (JBA, 2008-05-17)/
2. ad. Erratu, erraduran erre./ Zotzak
erratzen. Zotzak erretzen. (Erradura ba-
tean erretako zotzei buruz) (JBA, 2008-
03-29)/ (ik. Erradura)

Errauna, erraunea: (ik. Erreuna)

Errautei: Ernandotegi, Brinkolako base-
rria./ Errauteikoa. Ernandotegikoa. (JUA,
1999-04-10)/ Errautikoa. Ernandotegi-
koa. (Anjel BA, 2002-01-06)/ (aldaera
Errauti)

Errauti: (ik. Errautei)

Érre: 1. ad. Erre./ Erre zian ba. Erre zuan
ba. (JUA, 2001-11-17)/ Iriñe erre eta
ogie. Irina erre eta ogia. (JUA, 2004-08-
10)/ Begiñ erre. Begian erre. (JBA,
2004-08-11)/ Belarrak erraduran erretzea
ere erre esaten da. (ik. Erradurea)
(JBA, 1999-08-10)/ Txitxarroa erre.
Txitxarroa erre. (JBA, 2006-08-12)/ 2.
ad. Erre, tabakoa erre./ Erretzen duen oik.
Erretzen duten horiek. (Tabakoaz) (JBA,
2008-01-05)/ 3. ad. Erre, eguzkiak aza-
la ere./ Erreta. Erreta. (Eguzkiak azale-
an sortzen duen erreduraren gainean)
(JBA, 2003-08-23)

Érre, erréa: iz. Errea./ Erréa. Errea.
(Eguzkiaren errea giza azalean) (JBA,
1999-08-08)

Erréal, erréala: iz. Erreala, aspaldiko di-
rua./ Millan bat erreal. Milaren bat erre-
al. (JUA, 2001-12-31)/ Erreal bikoa.
Erreal bikoa. (JBA, 2002-06-08)/ Milla
erreal. Mila erreal. (Agirrezabal base-
rriaren salneurriaren gainean) (JBA,
2002-08-24)

Erréaldi, erréaldie: iz. Errealdia./ Le-
nengo errealdie bai baiño. Lehenengo
errealdia bai baina. (JBA, 2006-12-16)

Errébokau: ad. Errebokatu. Eraikuntza
batetan harrizko tarteak masaz bete, ha-
rri zati ederrenak bakarrik bistan
utziaz./ Errebokau. Errebokatu. (JBA,
1998-02-08)

Errébotika, errébotikea: iz. Errebo-
tika./ Errebotikea. Errebotika. (JBA,
2002-08-25) 

� Etnog. Osagaiak: Olazar aldean egiten de-
nak beatzi bedar klase ditu. (Honekin
adierazi nahi du bederatzi elementu
ezberdin dituela). Hauek dira: jaboia, se-
goa, argizaie, olioa, mantzeliñea, in-
txusea, mermena, rudea, erroméroa.
Igeraldeko Agustinarenak berriz ha-
margarren elementu bat ere badu. (JBA,
2004-06-24)

Errégalo, errégaloa: iz. Oparia./ Erre-
galoa eman tzin. Erregaloa eman zidan.
(JBA, 2008-01-05)

Errégau: ad. Ureztatu./ Erregatzen da
erregazten. Ureztatzen eta ureztatzen.
(Landareak) (JBA, 2006-06-09)

Errége, errégea: 1. iz. Erregea./ Errege
da erregiñen. Errege eta erreginaren.
(JBA, 1998-07-16)/ 2. iz. Erl. Erregeak,
gabonetakoak. (Pluralean esaten da)/
Erregek. Erregeak. (JUA, 2004-01-03)

� Etnog. Errege oparia: Ontza bat txokolate,
edo piku bat o beste izaten ziren errege-
tako oparia heurak umeak zirenean.
(JBA, 2008-01-05)

Errége txikíe: Errege txikia./ Errege txi-
kie, hala deitzen zion Luzianok Alfontso
XIII erregeari, eta zera esaten zuen, ara-
zoak izan zituenean, alde egin zuela. (Ele-
na UB, 2004-03-20)

� Etnog. Errege txikia trenean: Lehen, Donostin
palazioa zuen, eta trenez emendi pasatzen
tzanen, mikelete eta guardia zibilak in-
gurua zaintzen egoten ziren, eta Tunel On-
dia joaten ziren batez ere. Halakoetan,
guardia zibil batzuk Olazarren sukalde on-
doko gelan ere lo egiten zuten. (JBA,
2004-03-21)/ Espainiako erregea trenez
Madrildik Donostiara joaten zenean, mi-
keleteak eta guardia zibilak Brinkolako
tunelak zaintzen egoten ziren. Ormaiz-
tegin ziren mikeleteek berriz, Ormaizte-
giko zubia zaintzen zuten. (JUA, 2004-
08-29)

Errégiña, errégiñea: 1. iz. Zool. Erregina,
erleen erregina./ Bi erregina ezin egon er-
lategi berean: Bi erregiña badare, batek
alde itten do. Bi erregina badaude batek
alde egiten du. Honekin batera erleen mu-
gikortasuna ere adierazten du: Orik ibi-
li itte ttuk batetik bestera. (JUA, 1999-07-
26)/ (sinonimoa Erle, bigarren adiera)/  2.
iz. Erregina./ Erregiñen. Erreginaren.
(JBA, 1998-07-16)

Erréja, erréja: iz. Burdin hesia./ Errejak.
Burdin hesiak. (JUA, 1999-01-01)

Erréka, errékea: iz. Erreka./ Errekaz
orti. Errekaz hortik. (JBA, 2004-01-03)/
Erreka zuloa. Erreka zulora. (JBA,
1998-10-17)/ Errekena. Errekarena.
(Erreka ertzean dauden lizar zuhaitz ba-
tzuk <<errekarenak>> izango dira, ha-
rik eta ebakitzen ez badira) (JUA,
1999-06-05)/ Érreka eskiñatan. Erreka
eskinetan. (JBA, 2004-05-22)/ Errekea.
Erreka. (JBA, 2005-06-04)

� Etnog. Erreka bidean: JUA-k dio, Urzako-
ko astazubiaren ondoko sagarrondoeta-
ko sagarrak errekara erortzeko arriskuan
direla, haizearen erruz. Arrisku hori sa-

garrak erreka biden daudela esanez adie-
razten du. (JUA, 1998-10-31)

� Etnog. Arropak garbitzen: Errekara arropak
garbitzera eramaten zituztenean, egu-
rrezko tresna batzuetan garbitzen zituz-
ten. (JBA, 2008-08-21)

Erréka-aundi: 1. Topo. Errekaaundi,
Brinkolako erreka./ Erreka-aundi. Erre-
kaaundi. (Uste dut Urola errekaren gai-
nean esandakoa dela) (JUA)/ 2. Topo.
Errekaaundi, Brinkolako parajea./ Erre-
ka-aundi. Errekaaundi. (Antxerdi aldetik
Olabaso alderako bidean kokatzen da)
(JUA, 2002-03-10)

Erréka-lur, erréka-lurre: iz. Erreka lu-
rra, lur mota./ Erreka-lurre. Erreka lurra.
(ik. Olasatxo) (JBA, 2003-04-12)

Erréka-muiño, erréka-muiñoa:
iz. Erreka muinoa. Errekaren bi alda-
menetako bakoitza da erreka muinoa.
JBA-ren esanetan, erreka muinoa erre-
kan aldamenak dira; errekek beti dauz-
ke bi aldamen... erreka-muiño. (JBA,
1998-09-12)/ MUA-k aldaparoaren alde
bakoitzari ere muiño deitzen dio. (MUA,
2003-04-11)

➤ Grab. Erreka muiñoa: “Erreka-muiñoa ba,
bean errekea, errekea dijon lekun erre-
kea-o, zea ta aren muiñoa, aren altugo
daon aldamena” (JBA, 2002-01-20)

Errékata: Errekaeta, Telleriarteko baserria./
Errekatakok. Errekaetakoak. (JBA, 2002-
06-29)

› ERREKATA. Telleriarteko Errekaeta baserria. (AA,
2008-11-08)

› ERREKEA. Erreka hazita, osinaren inguruan. (AA,
2006-03-11)

› ERREKA-MUIÑOA. Erreka muinoa, Barrendiola
errekaren ertzean. (AA, 2008-03-29)
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Errémedio, errémedioa: iz. Erreme-
dioa, sendabidea. Hitz hau sendabela-
rrekin erabiltzen da ia beti./ Erremendion
mateako. Erremedioren batera. (Hun-
tzaren gaitasunak azalduz) (JBA, 2003-
02-15)

Errémentari, errémentarie: iz. Erre-
mentaria./ Errementarie. Errementaria.
(JUA, 1999-01-30)/ (ik. Errero)

Errémolatxa, errémolatxea: iz. Bot.
Erremolatxa, landare mota./  Erremola-
txa.  Erremolatxa. (JUA, 1998-12-12)/
Araba aldean azukrea egiteko erabil-
tzen diren erremolatxa horien patxa,
hau da, hondakina, ganaduaren pentsua
izaten zen. (JBA, 2005-04-02)

Errén, erréna: 1. iz./izond. Herrena./
Errena. Herrena. (JBA, 2000-07-22)/
(sinonimoa Kojo)/ 2. iz. Zool. Herrena, ar-
dien hankako gaixotasuna./ Errena. He-
rrena. (JBA, 2002-01-20)

Erréndittu: ad. Errenditu, menderatu,
mendean hartu./ Errendittuta. Errendituta.
(Erabat nekatua) (JBA, 2004-05-22)/
Beorrak errendiu. Behorrak errenditu.
(JUA, 2000-10-21)/ (aldaera Errendiu)

Erréndiu: (ik. Errendittu)

Errénka: adb. Herrenka, herren eginez./
Errenka ardie. Herrenka ardia. (JBA,
2002-01-20)

Errénkura, errénkurea: iz. Herrena,
gaitz mota./ Errenkura dauke. Herrena
dauka. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2004-12-23)

Errénta, erréntea: iz. Errenta./ Errenta.
Errenta. (JUA, 2002-06-15)/ (�)

ERRENTAN EMAN: ad. Errentan eman,
errentan utzi./ Errentan emanda. Erren-
tan emanda. (Nagusiek maizterrei erren-
tan emanda) (JUA, 2002-06-15)

ERRENTAN EUKI: ad. Errentan eduki,
errentaren bidez edukitzea./ Errentan
euki. Errentan eduki. (Etxe baten gaine-
an) (JBA, 1999-12-29)

➤ Grab. Errentea: Baserrietako errenta ordain-
keta Santa Lutzi ondoren izaten zen. “Ta diru
faltan eongo zala errentea paatzeko, ta orre-

ati ipiñi zuen, ferin urrengo eune, Oiñati-
ko errentea paatzea... “Por si acaso”, ez pa-
lin bazeon’e, “por si acaso” ez palin bazan,
ez bazan ailleatzen, ango, etatzen tzan
diru sobrekin, aillatu ta geo errentea paa-
tzea. Bai, alaxe. Ta an, urte aitan, garie en-
treatzen tzan. Gariñ, gariñ erdie errentea,
zean, baserriñ artzen tzan gariñ erdie,
errentea”. Errentaz gain gauza gehiago
ere eramaten ziren: “Ba zea, bi dozena
arrautza, oillaskoa... Oillo zar bat’e bai...
Oilloa, ta geo, nausindako, oillasko parea
ero ez tait ze izaten tzan. Bai, errenta ba-
jukotan gaela ta an, nausindako oillasko pa-
rea”. Nagusiak ere nolabaiteko ordaina
egiten zien: “Bai, baiño ematen men tzien
bazkari ona. Bai, bazkari ona ematen men
tzien. Da beiek sartu ikuillun, ikuillun47. Otza
izaten men tzan askotan an, ta ordun da, za-
kue bizkarren epini, gaiñea bizkarren zakun
da, ematen men tzien lastoa. Oiñatiko las-
totan, an oillok eo zea, beiek. Geo ur pix-
kat’e bai, ta jo, gustoa etorte men tzien. Geo,
nausik esa men tzon, “zuek’e, aurten gari
asko ekarri zue”, eta káfea ema men tzien.
Bai, káfea. Aizkenen, kafea artu zuen ga-
raien, ene, zeiñek ixildu eitte men tzittun”.
Gustura izaten ziren: “Ene, ta bersotan etor-
tze men tzien errenterook. Ala aillatze men
tzien Brinkola”. Brinkolako denak batera jo-
aten ziren: “Baai, bai Brinkolakok danak ba-
tea. Brinkolakok zien, Gibolaa, Giola,
Brinkola, bi Brinkolazar, bi bizitza zien da
bi Brinkolazar. Geo, emen zeren, Olazar. Ez,
aurretik zeon, eon, eon... Nola zan? Giola,
Giola. Da geo urrengo ona beeraka, Juan
Joxe, au bi bizitzako etxea, bai. Eta ala, le-
nengo, “Juan Joxe Iñurritegi”, ots eitte men
tzon, zeak, eskribauek. Da men tzan zea,
errentak-eta kobratze zittuna. Duken, duken
zea, nausie. Ez, ango duken ez, zeanak-eta
itten zittuna. Urrengoa, Juan, “Juan Praix-
ko, Juan Praixko, Ugalde”, “Presente!”,
ene. Etorritakon, presenteka jardun duela.
“Presente” ots eitten tzonen, “presente”
esaten tzuela”. Erdaraz egiten zuten: “Bai.
Urrengo, bi, bi Barrendiola. Da “Ximon
Etxeberria!”, “presente!”. Geo urrengo,
Muñttei or daok pa, ez Muñtteokok nausik
men dittuk48. “Jose Andres Agirre”, da “pre-
sente”. Da danen danai kobrau men tzien
da geo bazkarie. Bazkari ona men tzeukien
gaiñean eun ortan preparauta”. Bazkaria zer
zen: “Baba gorrie, euneroko babea. Aur-
tengo, aurtengoa, aurten artutakoa, ipintzen
men tzien kozinerek, propio, e! Ikaragarrizko
gozoa, oso gozoa, maiña at jate men tzuen.
Oso gozoa, aurten Oiñatiñ artutako babea,
baba berrie. Geo, nik ez tait ze pasatzen tzan.
Geo, ze maten tzien ba? Geo, oi janda pre-
paatzen men tzien kafea ematen men tzien.
Ta kafea artu zuela! Kafea artu zuela! Ene,
errenteroi kafea eman diela! Da Brinkola-
ko, Ergoenekok, Ergoeneko zeai, kafea ar-
tuta etorri diela. Eta geo, prepaatze men
tzuen gurdie, beie lotu, ikuillun zerenak lotu,
enda ola, iru laun-o etorte men tzien. Ta ea-
man’e, aldiko irunak eo ola eaman, zakuk
gurdiñ, iru errenteronak. Bakoitzak berea
eraman baik, txandaka, urte txandaka. Da
ala aittu men tzien. Biden bertzok kantauz,
kafea artuta. Ua men tzan urtea!”. Baina
Juan berak ez zuen ezagutu hau: “Ez ni, ez,
ez, ez, ez. Ni, “ba laister asi bearren ao i’re,
asi bearren ao”, aittek, “ia ni zaartu naok

eta ia asi bearren ao” ta aittek (...) ia erren-
te paatze ori akabatu ein tzan”. Baserria ero-
si zutelako kuanto, Brinkolako beste batzuk
bezala. (JUA, 2004-03-13)

Erréntero, errénteroa: iz. Errenteroa,
maizterra./ JUA-k, satorrei Etxeazpiko
soro inguruan agertzean errenterok dei-
tu zien (umore puntu batez, noski) (JBA,
1998-02-07)/ Errentéroa. Errenteroa.
(JBA, 2004-08-10)/ Rentéro. Errentero.
(JBA, 2005-03-26)/ (aldaera Rentero)

Erréparau: ad. Erreparatu./ Erreparau.
Erreparatu. (JUA)/ Erreparau al diok?
Erreparatu al diok? (JUA, 2004-03-04)

Erréparu, erréparue: iz. Erreparoa./
Erreparu aundie. Erreparo handia. (JBA,
1999-02-10)

Errépasara, errépasarea: iz. Errepa-
sada./ Errepasara bat eman. Errepasada
bat eman. (JBA, 1999-06-05)

Errépikau: ad. Errepikatu./ Errepikau.
Errepikatu. (JBA, 2007-02-17)

Erréro, erréroa: iz. Errementaria./ Erré-
roa. Errementaria. (JBA, 2002-05-11)/ (ik.
Errementari)

Errérotza, errérotzea: iz. Errementa-
ritza./ Errerotza. Errementaritza. (JBA,
2003-11-08)

Erréspetau: ad. Errespetatu./ Errespetau
bear lukie. Errespetatu behar lukete.
(JBA, 2008-01-05)/ Errespetatzen. Erres-
petatzen. (JUA, 2003-12-26)

Erréspetu, erréspetue: iz. Errespe-
tua./ Bata bestei errespetue daukie. Bata
besteari errespetua daukate. (Katuen ar-
tean) (JBA, 2004-07-17)

Errésponso, errésponsoa: iz. Erl.
Errespontsua, hilen aldeko errezoa./
Erresponsoa. Errespontsua. (JBA, 2002-
03-23)

Erréten, errétena: iz. Erretena, lurrean
den ur bidea./ Erreten. Erreten. (Antxer-
dirako bidean) (JBA, 1999-07-10)/ Erre-
ten. Erreten, urkendu. (Aierdirako bide-
ko urkenduen gainean) (JBA, 2000-03-
03)/ Erretena. Erretena. (Arrobirako lur
bidean den urkendu baten gainean) (JBA,
2000-07-30)/ Erretenen. Erretenean. (Itu-
rritik ateratzen den uraren erretena)
(JBA, 2001-12-29)/ (ik. Urkendu)

Erretíau: ad. Erretiratu./ Erretiauta. Erre-
tiratuta. (JBA, 1999-08-08)/ Erretírauta.
Erretiratuta. (JBA, 2006-05-29)/ (aldae-
ra Erretirau)

Errétilla, errétillea: (ik. Erratilla)

Erretírau: (ik. Erretiau)

Errétolika, errétolikea: iz. Erretolika,
hizketaldi luze eta aspergarria./ Sartu zian
erretolika bat berriz! Sartu zidan erreto-
lika bat berriz! (JBA, 2003-12-13)

Erreuka: adb. Erreguka./ Erreuka. Erreguka.
(JUA, 1999-10-08)

Erreuna, erreunea: iz. Erre gunea./
Erreunakin. Erre guneekin. (Azaleko

› ERRETENA. Lurrean egindako ur bidea. Antxerdi
aldeko argazkia. (AA, 2008-12-07)

ERREUNA

47 Behi hauek errentako gari hori eramaten zutenak izan behar dute.
48 Muntegi baserrikoak ez ziren errenteroak, baserri jabeak ziren. Hortaz, dukearengana joan beharrik ez zuten izaten.
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erre guneak) (ik. Katu) (JBA, 2000-11-
18)/ Erreunea. Erre gunea. (JBA, 2003-
04-26)/ Erraunak. Erre guneak. (JBA,
2003-04-26)/ (aldaera Errauna)

� Etnog. Katuak eta sua: Olazarreko sukalde-
an katuak lehengo beheko suaren ondo-
an egoten ziren. Tarteka ateratako txin-
partaren batek erre ere egiten zituen. Behin
gertatu zen katuak su hartu eta korrikan
ukuilutik ganbarara alde egitea; hori
arriskutsua zen ganbaran belar lehorra
gordetzen zelako. Katu hura gero akabatu
behar izan zuten. (JUA, 2000-11-18)/ Agi-
rrezabalen txinpartak erreta antzerako ihe-
saldia egin zuen katua ere gogoan du
JBA-k. (JBA, 2000-11-18)

Erreus, erreuse: izond. Erreusa, balio gu-
txikoa./ Erreuse. Erreusa. (JUA, 1999-09-
18)/ Akatsen bat duen tresna edo gauza.
Akats hau dela eta berezko salneurriaren
azpitik saltzen da. (JBA, 2002-01-20)/
Erreusek al die? Erreusak al dira? (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA, 2002-08-16)/
Erreus bat. Erreus bat. (Fruitu eskas ba-
ten gainean) (JBA, 2006-09-09)

➤ Grab. Erreusa: “Erreuse da faltan bat dau-
kena. Ola, zee itten danen, eosten danen, o
aizkora o mailluka o gauza bat, igual eu-
kitzen da falta bat ta ordun arek ez do ba-
lio bere prezio normalen saltzeko. Da esa-
ten da, erreuse zan, da orreatio merkegoa.
Da erropatan’e igual gertatzen da, aik’e fal-
tan bat balin badaukie erreuse ta ura pre-
zio merkegon-o, ola” (JBA, 2002-01-20)

Erréz, erréza: izond. Erraza./ Erreza.
Erraza. (JUA, 1999-06-05)/ Errezanak.
Errazenak. (JBA, 2004-10-30)/ Erreza-
na. Errazena. (JBA, 2005-01-08)

Errézau: ad. Erl. Errezatu, otoitz egin./ Erre-
zau. Errezatu. (JUA, 1998-09-05)/ Erre-
zatzen. Errezatzen. (JUA, 2000-08-27)

Errézill, errézille: 1. iz. Bot. Errezila,
errezil sagarra, sagar mota./ Errezille.
Errezila./ Hemen bi mota bereizten ditu
JBA-ak: alde batetik lengo zaarra eta oin-
go berrie. (JBA, 1998-08-05)/ Baserri
ondoko egilehorraren atzean dagoen sa-
garrondoak lehengo zaharra erako errezi-
la ematen du. Eta zera dio JBA-k: Sestrau
ta amar-amabi urte bear men ttu, saar ema-
ten. (JBA, 1998-11-07)/ Lengo errezillek
amar-amabi urte, frutu ematea. Lehengo
errezilak hamar hamabi urte, fruitu ema-

tea. (Lehengo sagar mota batzuei fruituak
ematea kostatzen zitzaien denbora aipatuz)
(JBA, 2000-01-22)/ Errezill geokok’e ala.
Errezil gerokoak ere hala. (JBA, 2004-10-
02)/ Errezille. Errezila. (JBA, 2008-09-26)/
2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Errézo, errézoa: iz. Erl. Errezoa./ Errezok.
Errezoak. (JUA, 2001-12-22)

Erréztu: ad. Erraztu./ Erreztuta. Erraztuta.
(JBA, 2007-06-02)

Errí piñúrie: Topo. Herri pinudia, Brinko-
lako parajea./ Erri piñuri aldea. Herri pi-
nudi aldera. (ik. Beor) (JUA, 1999-11-05)

Erró, erróa: iz. Zool. Erroa, titia./ Erroa.
Erroa. (Behien erroez)/ Garai batean titia
esaten zen, baina erroa’re bai, erroa igual
geiau. Errapea eta erroa bereiztu egiten dira,
errapea da osoa, erroa bat bakarrik.
(JBA, 2005-02-19)

Erroiba, erroibea: iz. Zool. Erroiba, kumeek
esnea edaten ez dutenean, amari sortzen
zaion infekzioa./ Erroibea. Erroiba. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2000-
12-19)

➤ Grab. Erroibea (1): “Erroibea da ba, beiek
eta gaiñeatiko animalik’e eukiko due, es-
nea eukitzen duenak nik uste, ta auntze eta
olakok’e, baiño beiena izaten da umea ein-
dakon jenealen, ta baita aurreti’re bai jar-
tzen tzaten, errapea goor-gor einda. Eta es-
nea kentzen bazako, ba bueno, garbi-
ttu’re eitten da baiño baita infetau’re. Ta
errapea galtzeaiño etortzen dan ze bat,
erroibea. Kontu aundie euki bear izaten
tzan ba umea indakon beiek, ba ura go-
zatzen, eitten gendun jaitsi, al dan guzie.
Jaitsi’re, esnea’re etzuen bear bezela
ematen. Eta gero iurtziz, iurtziz “paiñu”
ze batekiñ. Lanazko “paiñu” batekin.
Iurtziz, iurtziz, iurtziz biundu-o, zee ura ken-
tzen saiatzen giñen” (JBA, 2002-01-20)

› ERREZILLE. Errezil sagar aleak zuhaitzean. (AA, 2008-09-26)

› ERROMAKO ZUBIE. Erromako zubia. Arriurdin aldetik ateratako argazkia. (AA, 2008-04-30)
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➤ Grab. Erroibea (2): “Erroibea da, ba gana-
duk eukitzen duena ta personak’e bai
izaten due. Esnea goortuta, ori izango da
ifezio bat o puzuni bat izango da. Ba... eta
kosta itten da gero zea itten ura... Gana-
dutan beintzet, ba askotan jeitsi ein bear
izaten da, zea itteko, biuntzeko. Lenau ibil-
tzen giñen, baita berotzen’e bai. Berotzen
genduzten gaiñea esnea idakitten jarri-ta,
bota karrilleko arrik ara. Ta aik eunduko
zea etatzen tzuen, esne irakitten zeola, eta
ikaragarrizko zea ematen tzien esneri. Be-
roa, beroa, lurriñe botatzen tzuen. Da aik
ipintzen da aitzen giñen. Ba biuntzeko. Bai-
ño asko jaitsi in bear izaten do ta igurtzi
ta ola... Bestela, infezio aundie. Puzuni aun-
die izaten da. Ta personan’e berriz izaten
die zee batzuk. “O sea”, personan’e iza-
ten da berriz” (JBA, 2002-03-21)

Errómako zubi, errómako zubie: iz.
Meteorol. Erromako zubia./ Erromako zu-
bie. Erromako zubia./ Erromako zubiaren
alde bakoitza erreka batetan izaten dela dio
JBA-k: Errekati erreka. (JBA, 2000-04-
28)/ JBA-k berak erromako zubie esan eta
JUA-k zera erantzun du: euzkie ta eurie.
(JUA, 2000-04-28)

Errómara, errómarea: iz. Tre. Sailaren
sarrera ixteko ate modukoa. Alde batetan
ardatza du eta ardatza biratuz ireki eta ix-
ten da. Normalean egurrezkoa da eta luzea
izan ohi da, pista edo bidea alde batetik bes-
teraino itxiz49./ Erromarea. Erromara.
(JBA)/ Erromarea tárraka. Erromara ta-
rraska. (Bere biraketan lurra jotzen duen
erromare baten gainean) (JUA, 1999-08-
19)/ Erromarati bera. Erromaratik behe-
ra. (Baratzako leku bat adieraziz) (JBA,
1999-12-18)/ Erromarea zabalik. Erromara
zabalik. (JBA, 2005-11-13)/ (ik. Langa)

Errómatalde: Topo. Erromatalde, Etxeaz-
pi zelairako sarrera bat, baserria eta ha-
rrobiaren arteko erdibidean zena, bidearen
ertzean. Bertan erromara bat zen lehen./
Erromátalden. Erromatalden. (JBA, 2004-
05-29)/ Erromataldea. Erromataldea.
(JBA, 2004-07-17)/ Romátalde. Erroma-
talde. (JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Ro-
matalde)

Errómeri, errómerie: iz. Erromeria./
Erromerie. Erromeria. (JUA, 1998-09-05)

� Etnog. Erromeria lekuak: Lehenago, errome-
ria izaten zen Olazar inguruan, olaren eta
errepidearen arteko zatian. JUA-ak berak
ez zituen ezagutu, bai ordea bere aita Lu-
zianok. (JUA)/ Bertan, soiñue ta bolalekue
izaten ziren, eta bailea edo dantzaldia ere
izaten zen. JUA-ak aditu duenez, berau
omen zen garai batean Brinkolako plazea.
Hau ez zuen JUA berak ezagutu; bai ordea
Udanan egiten zena eta geroago goiko ta-
berna eta biltegiaren artean egiten zena.
(JUA, 1998-09-05)

Errómero, errómeroa: iz. Bot. Errome-
roa, landare mota./ Erroméroa. Erromeroa.
(JBA, 2004-08-09)

Erromilléta, erromillétea: (ik. Erra-
millete)

Errónka, errónka: iz. Erronka, apustura-
ko deia.

ERRONKA BOTA: ad. Erronka bota./ Erron-
kak bota. Erronkak bota. (JBA, 2005-03-
26)

Errópa, errópea: iz. Arropa./ Barru erro-
pak’e baita. Barru arropak ere baita. (JBA,
2004-10-02)

Errópaje, errópajea: iz. Arropajea, arro-
pakera./ Erropaje oikin. Arropaje horiekin.
(JBA, 2004-12-31)/ Erropaje aikiñ. Arro-
paje haiekin. (Hitz hau erabiltzen du, da-
rabiltzan arropak, beste zerbait egiteko ego-
kiak ez direnean) (JBA, 2005-05-14)

Errósario, errósarioa: iz. Erl. Arrosarioa,
errezo mota./ Errosarioa errezauz. Arro-
sarioa errezatuz. (JUA, 1998-09-05)/ Ildako
etxen errosarioa errezatzen zan. Hildako
etxean arrosarioa errezatzen zen. (JUA,
2001-11-17)

Errósta: Errosta, Oñatiko baserria. Era be-
rean, ezizen hau zuen soinujole batek./
Errosta. Errosta. (Soinujoleaz) (JUA,
2002-03-09)

Erróta, errótea: 1. iz. Errota. 2. iz. Zool.
Errota, hegazti batzuk jana xehatzeko hes-
te ondoan duten organoa. Atal honi erro-

› ERROMAREA. Egurrezko erromara zaharra. (AA,
2004-01-04)

49 Goierriko beste leku batzutan langa esaten zaio, nahiz eta Brinkolan langa eta erromara bereiztu.

› ERROTEA. Igeraldeerrota. (AA, 2007-12-09)

› ERROMERIE. Ardanbideta aldeko erromeria. (AA, 2004-09-12)
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ta nahiz errotarrie esaten dio JBA-k./ Zati
honetan, oiloek jan ohi dituzten arto
aleak desegin egiten dira. Horretaz gain,
oiloek irentsitako harri txikiak ere bertan
izaten dira./ Gainera, oiloen liseritze
prozesua ere adierazten digu: oiloak
irentsitako ale edo beste jakiak, papoa ize-
neko barrunbean biltzen ditu lehenik, gero
eztarrian barrena este bat igarotzen du ja-
nak. Horrela, errota, errotarrie delako-
ra iritsiko da, bertan xehatuz. Hortik
este meeta eta bertatik kanpora, ziriñe be-
zala. (JBA, 2000-04-25)/ Errotea. Erro-
ta. (JBA, 1998-07-10)/ (sinonimoa eta ik.
Errotarri)

➤ Grab. Oiloen errota: “Oillon errotea da
ba... Nik ez dakit estomague izan leiken,
esan leiken-o... Da, lenengo ará juten die,
jan guztik eta zee guzik beintzet. Guri es-
tomagoa juten tzakun bezela, ara. Eta
arek geo zea ingo ittu. Eukitze ttu “oja”
batzuk bezela, eukitze ttu. Barrun olako...
jana zea itteko, txikitzeko o ez takit ba nik
zer. Eta gero, ola, kanpon ibiltzen dan oi-
llok-eta beintzet, ori oillon, egaztin gau-
zea da ori, eta kanpon ibiltzen dan egaz-
tik beintzet, eukitzen due arrik, arri pilla
bat, bai an. Nik ez takit aik juten tzaten
kakan o ze itten tzaten. Beintzet ill egaz-
ti bat eta errotarri ortan, orreatio esan-
go zako errotarrie’re. Ori, oillo bat iltzen
danen, eukitzen do, kanpon ibiltzen dan
zeak beintzet arri pilla bat eukitze ittu. Nik
ez dakit gero, jungo zate, irtengo die. Beti
or ez die eongo, bestela dana beteko li-
tzeke. Ori jana, estomaguk eitten don lana
eingo o orrek” (JBA, 2002-03-21)

Errotári, errotárie: iz. Errotaria, errotako
langilea./ Errotárie. Errotaria. (JBA,
2002-08-24)

Errótarri, errótarrie: iz. Zool. Errota-
rria, hegaztien barne organoa. (JBA,
2000-04-25)/ Errotarrie. Errotarria. (si-
nonimoa eta ik. Errota, bigarren adiera)

Errú, errúe: iz. Errua, “zerbait” bezala esa-
teko./ Bazeuken erru gorren bat. Bazeu-
kan erru gogorren bat. (Eguzkiak pertsona
baten azala ondo gorritu zuen, eta horre-
gatik dio eguzkiak bazuela erru gogorren
bat hori egiteko) (JBA, 2003-08-23)

Errúda, errúdea: iz. Bot. Erruda, landa-
re mota./ Errudea. Erruda. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 1998-05-23-an)/
Rúdea. Erruda. (JBA, 2004-05-29)/ Erru-
da oiloen txabolan jartzen zen, eta erru-
da artan oillo zorrik bitzen zien. (MUA,
2003-04-11)/ Rúdea usain handiko lan-
darea da. (JBA, 2005-05-21)/ (aldaera
Ruda)

➤ Grab. Errudea: “Errudea, gue batzan
bada ba errudea. Landara bat da, oso
usai fuertea eukitzen do. Usaie’re uzten
do, da esaten tzan lenao demoniok-eta bil-
durtu eitten tzittun landara bat. Demoniok
o etsai-o” (JBA, 2002-01-20)

Errueda, erruedea: iz. Tre. Gurpila./
Errueda. Gurpila. (JBA, 2004-02-21)/
Erruedak buelta-bueltaka. Gurpilak bira-
biraka. (JUA, 2004-08-10)/ (sinonimoa
Gurpill)

Értz, értza: iz. Ertza./ Mailluka ertza.
Mailu ertza. (JUA, 1999-03-13)/ Ertze-
ti jun. Ertzetik joan. (JBA, 2007-02-10)

� Etnog. Nola ebaki aizkoraz: Ertzagoti jo. Er-
tzagotik jo. (Aizkoraz enbor zati motz ba-
tetik pusketa txikiagoak atera nahi dire-
nean, (sutara botatzeko neurrikoak), le-
hen aizkorakadak enborraren ertzetik
jotzen dira eta ertzak kenduz, barnealdera
segi. Hau omen da halako egur zatiak txi-
kitzeko era egokiena) (JUA, 1999-09-11)

Es: (ik. Ez)

Esáera, esáerea: 1. iz. Esaera, gauza ba-
ten esateko modu bat adieraziz./ Esae-
ra bat den. Esaera bat dun. (JBA, 2000-
12-02)/ Zure esaerekin. Zure esaerare-
kin. (JBA, 2008-03-02)/ 2. iz. Esaera,
atsotitza./ Esaera. Esaera. (MUA, 2003-
04-11)

Esága, eságea: iz. Tre. Esaga, gurdiko tres-
na./ Esagea. Esaga. (JBA)/ Gurdiko za-
maren gainean jarri ohi den egurra, hau
ondo eusteko, batez ere belarra denean.
Burdie kargautakon aurreti atzea ipintzen
tzikon egur bat. Gero sujetau itten tzan
ua, zulo batzuk eukitzen zittun. Ezpata de-
lako bi piezetan lotzen zen. (JBA, 2009-
01-21)

Esále, esálea: iz. Esalea./ Kontu esalek.
Kontu esaleak. (JBA, 1999-05-15)

Esámes, esámesea: iz. Esamesa50./ Jen-
den esamesea. Jendearen esamesa. (JBA,
2000-09-02)

Ésan: ad. Esan./ Esan’e etziela in. Esan ere
ez ziotela egin. (JBA, 2001-08-04)/ Esa izu
ba! Esan ezazu ba! (JUA, 1999-11-27)/
Esango iñ. Esango din. (JUA, 1999-04-
24)/ Esanik izan bear zien. Esanik izan be-
har zioten. (JBA, 2002-04-13)/ Pellok esa-
nik izango zon. Pellok esanik izango
zuen. (JBA, 2004-03-21)/ Esan dizuana.
Esan dizudana. (JBA, 2007-04-11)

Ésan, esána: iz. Esana, esandakoa./ Esanik
ez do itten. Esanik ez du egiten. (Katua-
ren gainean) (JBA, 2004-08-09)

Esánai, esánaie: iz. Esanahia./ Esanai. Esa-
nahi. (JBA, 2004-05-29)

Esánaldi, esánaldie: iz. Esanaldia./ Kon-
tu esanaldi bat. Kontu esanaldi bat. (JUA,
2003-01-11)

Esángai: adb. Esangai, esateko./ Esangai zeu-
ken ori. Esangai zeukan hori. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 2008-05-17)

Esárri: (ik. Ezarri)

Esáte, esátea: iz. Hesatea./ Enitzean jun is-
tea esate ori. Ez ninduan joan ixtera he-
sate hori. (JBA, 2003-10-18)

Esáte bateako: adb. Esate baterako, adi-
bidez./ Esate bateako. Esate baterako. (Hitz
hau esan eta gero, adibide bat eman zuen)
(JUA, 2002-12-25)/ (sinonimoa Konpa-
razio baten)

Ései: ad. Eseki./ Gelatzetik esei. Laratzetik ese-
ki. (JBA)/ Gelatzen esei kaldarea. Lara-
tzean eseki galdara. (JBA, 1998-09-12)/
Eseita. Esekita. (Arropen gainean) (JBA,
1999-02-09)/ Eseitzen. Esekitzen. (Arro-
pen gainean) (JBA, 1999-04-17)/ Eseita
ebali. Esekita erabili. (Betaurrekoak pa-
parrean esekita erabiltzeko esanez) (JBA,
2002-06-29)/ Txerrie eseita. Txerria ese-
kita. (Honela esaten zaio, txerria hil eta bere
barneko zatiak atera eta gero, txerriaren
gorputza kako baten bidez zutitzen dene-
an) (JBA, 2000-08-09)/ Erropea eseita pi-
lla bat.Arropa esekita pila bat. (JBA, 2004-
12-04)/ Piñun eon zan eseita. Pinuan
egon zen esekita. (Hildako katagorria)
(JBA, 2007-09-29)

Ési, esíe: iz. Hesia./ Esi kontrakok. Hesi kon-
trakoak. (JBA, 1998-08-01)/ Esie bota zon
makinek. Hesia bota zuen makinak. (JBA,
2001-06-16)/ Hesiak egiteko badira aukera
ezberdinak, pintxo alanbrek, esi alanbrek,
baita ere zumazkok. (JBA, 2005-05-07)/
Teniolako zelaien esie jotzeaiño. Teniolako
zelaian hesia jotzeraino. (Sail baten he-
dadura adieraziz) (JBA, 2005-09-09)

Eskále, eskálea: iz. Eskalea, etxez-etxe es-
kean ibiltzen dena./ Eskale. Eskale. (JBA,
2002-03-02)/ (sinonimoa Eskeko)

50 Deklinabide ohikoari kasu eginda esamesa/esamesea izan beharko luke, baina guk bereziki galdetuta, esames/esamesea formak jaso ditugu mugatu eta
mugagabean.

› ERRUEDEA. Gurdi gurpila. (AA, 2004-05-08)

› ERRUDEA. Erruda landarea, lore eta guzti, bara-
tzan. (AA, 2005-06-25)
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Eskálu, eskálue: (ik. Ezkalu)

Eskápu, eskápue: iz. Eskapua, ihesa./ Iñok
eskapuik ez. Inork eskapurik ez. (Herio-
tzaren gainean esana) (JBA, 2000-02-12)

Eskárabajo, eskárabajoa: iz. Zool.
Kakalardoa./ Eskarabajondako. Kaka-
lardoentzako. (JBA, 1999-08-19)/ (sino-
nimoa Kakalardo)

Eskási, eskásie: iz. Eskasia./ Eskasie iru bi-
zitzandako. Eskasia hiru bizitzentzako.
(Olazarren hiru bizitza zirenean, larri
ibiltzen omen ziren bizimodua ateratzeko)
(JUA, 2002-06-15)

Eskátona, eskátonea: iz. Eskea./ Eská-
tona luze ta errezo motza. Eske luze eta
errezo motza. (Ijitoek egiten omen dute)/
Eskátona eukitzen dola. Eskea edukitzen
duela. (Txakurra jan eske) (JBA, 2004-05-
29)/ Eskatónea. Eskatona. (JBA, 2007-02-
17)

Eskátu: (ik. Eskau)

Éskau: ad. Eskatu./ Eskatu. Eskatu. (JUA,
2003-06-07)/ (aldaera Eskatu)

Éske: adb. Eske./ Zuri eske eongo a ori. Zuri
eske egongo da hori. (JBA, 2007-12-
25)/ Diru eske otsein. Diru eske hots egin.
(JBA, 2007-12-15)

Éske, eskéa: iz. Eskea./ Esken ibiltze zala.
Eskean ibiltzen zela. (JBA, 2004-05-29)/
Danak eskén-da. Denak eskean-eta. (JBA,
2004-07-03)

ESKEAKO ZAKUE: iz. Eskerako zakua./
Lantegi jabe bat, pertsona fina omen zen.
Bere bi semeak berriz, diruak gastatzen zi-
tuzten handikeria asmoetan. Orduan aitak
zera esan omen zien: Nee semek ezda za-
kuik ez due izango eskeako. (JBA, 2003-
12-31)

Eskeinka: adb. Eskainka, eskainiz./ Es-
keinka. Eskainka. (JUA, 2000-01-29)

Eskeiñi: ad. Eskaini./ Eskeiñi. Eskaini. (JBA,
2002-06-15)

Eskéko, eskékoa: (ik. eta sinonimoa Es-
kale)

➤ Grab. Eskekoak (1): “Nik rekuerdoa dau-
kiana da, urteero etortzen zan, kantzio ba-
tekin, txixaik eiñ ezinda zeon emakuma ba-
tentzako, diru bitzeko. Ari ez dakit, esan’e
eitten... Txixak eziñ, eiñ ezinda zeonandako
diru bitzea, ari launtasune emateko, ta esa-
ten non: “etzeok oso edarki, txixaik eiñ
ezinda ainbeste urtetan!”. Urtero kantu ba-
tekiñ etortzen tzan” (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Eskekoak (2): Lehen jende asko ibil-
tzen zen eskean: “Lenau bai, askoz
geiau, askoz geiau ibiltzen tzan. Ijitok’e
bai. Ijitok’e ba emen Olaalden, askotan
eoten tzien. Da or sue ein da gaue pa-
satzen tzuen, baiño eukitzen tzuen karroa
eukitzen tzuen ta an lo eitten tzuen. Ka-
rro ori ba kabaillokin tirauta. Ta geo, ze-
laira igual gauen jareitten tzien beorrai,
jatea-ta... Lenau askoz geiau. Ijitok’e
bai-ta, eskeko, bestelako eskekok’e bai-
ta, askoz geiao, oiñ ez da etortzen bate
ona. Lenau askoz geio”. Eskatzen zute-
na: “Ba dírue-ta... Jana’re bai besta ba-
tzutan-da, baiño jeneralen dirue naiao
izaten tzuen, dirue naiao izaten tzuen.

Jana eskatzen zuenai ba jana, bokadi-
llon bat-o... Ola gaztek izan ezkeo igual,
ba dirue, zea’re bai eskatzen zuen bo-
kadillo-o, ezer jateko. Ola... Baiño lenau
askoz geiao, bueno!, izaten tzien” (JBA,
2003-04-04)

Eskéla, eskélea: iz. Eskela./ Eskelea. Es-
kela. (JBA, 2007-09-22)

Ésker, eskérra: iz. Eskerrak. (Pluralean esa-
ten da)./ Eskerrak orri’re gaiñea. Eskerrak
horri ere gainera. (JBA, 2003-08-09)

Eskillára, eskillárea: iz. Tre. Eskailera./
Eskillárak. Eskailerak. (Olabasoko ur de-
posituko hormako harmailen gainean)
(JBA, 1999-08-03)/ Eskillárea. Eskaile-
ra. (Arrobiko basoko pinu mehe batek zer-
tarako balio dezaken adieraziz) (JUA,
2000-07-30)/ Eskillára bárren ortan.
Eskailera barren horretan. (JBA, 2003-06-
07)/ Eskil-buruko silla artan. Eskailera
buruko aulki hartan. (JBA, 2004-07-
10)/ Beetik goraiñoko eskillárea. Behe-
tik gorainoko eskailera. (Uso postu ba-
terako eskailera, hau pagozkoa da eta trak-
trak jarri dute) (JBA, 2004-09-18)/ Es-
killatati gora jun. Eskaileretatik gora
joan. (JBA, 2005-08-06)

� Etnog. Etxeko eskailerak: Etxean erabiltze-
ko eskailerak, Olazargo gizonek egiten zi-
tuzten, Luzianok eta JUA-k. Hauek egi-
teko, aizkora, labana eta arotzeriako
tresna batzuk erabiltzen zituzten, zepilluk-
eta esaterako. Kanpotik ez ziren eskailerak
erosten. Baliteke arotzeriako joera hau Lu-
zianoren osabarengandik etortzea, Rufi-
no, hau arotza zelako. (JBA, 2005-03-05)/
(ik. Altza)

Eskíllaso, eskíllasoa: (ik. Eskiñaso)

Eskíña, eskíñea: iz. Bazterra./ Eskiñan.
Bazterrean./ (sinonimoa Baztar)

Eskíñaso, eskíñasoa: iz. Zool. Eskino-
soa, hegazti mota./ Eskiñasoa. Eskino-
soa. (Mariaje UB-k entzuna aurretik)

(JUA, 1998-07-04)/ Eskillasoa. Eski-
nosoa. (JBA, 2000-11-04)/ (aldaera Es-
killaso)

› ESKILLAREA. Etxe barruko eskailera. (AA, 2008-
04-11)

› ESIE. Saloita aldeko harrizko hesi bikaina. (AA, 2006-01-22)
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➤ Grab. Eskillasoa: “Eskillasoa, txori doto-
re bat da, eskillasoa. Amen’e “bastante”
ebiltzen die, bai, eta beti ibiliko die bi. “Ai,
eskillasoa badijo”, ta beittu, beittu izu, ta
bestea’re atzeti, ala izaten da. Oso lumaje
politte eukitzen do. Da, ez tait nik, zozoa
baiño pixkat ondixoa-o, olamuzko bat-o,
aundixoa igual izango a. Izaten dan
egasti bat. Amen’e asko kusi izan da, ga-
raien o nik ez dait ze, oiñ ez da ikusten
baiño”. Baratzan ibiltzen da: “Jango
due oik’e, jango due bai, oixe, jango due
ba txixarak-eta oik’e. Batzan, artoik-eta
ola, zeaik ez. Baiño, batzatan ibiliko die
oik’e” (JBA, 2004-02-01)

Eskóba, eskóbea: iz. Tre. Erratza, garbi-
tzeko tresna./ Erratzak landare batzuekin
egin ohi dira eta landare izen hori ema-
ten zaie: Mendazko eskobea, Erratzezko
eskobea, Illarrezko eskobea.../ Erratzez-
ko eskobea. Erratzezko erratza. (Erratza
landarez egindako erratza) (JBA, 1998-
07-04)/ (ik. Erratz) (ik. Isuski-eskoba)

Eskoial, eskoiala: iz. Esku-oihala, es-
kuzapia./ Eskoiala. Esku-oihala. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 1999-12-31)

Eskójittu: ad. Aukeratu./ Ori eskojittu.
Hori aukeratu. (JBA, 2005-08-06)/ Es-
kojittu zeuk. Aukeratu zeuk. (JBA, 2004-
08-09)/ (sinonimoa Aukerau)

Eskóla, eskólea: iz. Eskola.

ESKOLA AUNDIE IKASI: ad. Eskola han-
dia ikasi, maila handiko ikasketak izatea.
(Batez ere, ikasketa aukerak murritzak zi-
ren garaian)/ Orik eskola aundie ikasi
zuen. Horiek eskola handia ikasi zuten.
(JUA, 2002-08-03)

ESKOLEA EUKI: 1. ad. Eskola eduki, kla-
sea eta dotorezia izan./ Eskolea euki. Es-
kola eduki. (JUA, 2000-10-28)/ 2. ad. Es-
kola eduki, ikasketak izatea./ Esko-
lea’re gutxi zeukian. Eskola ere gutxi zeu-
kaan. (JUA, 2001-12-01)

� Etnog. Brinkolako eskola: Brinkolako eskola
lehen elizatariti gora zen. Bertan ez zen
komunik ere, eta txixa eittea kanpoa ir-
ten behar izaten zuten umeek. Don Je-
ronimo joan eta geroagoko apaiz batek,
komunek ipini zatuan eskolan eta apaiz
etxean. (JUA, 2003-06-07)

➤ Grab. Zumarragako eskolan: Zer ikasi
zuen eskolan: “Zea itten tzuena, ordun
tokatzen zana. “Hermanos Maristas”
zeren, Zumarran, papar zuri orik zeren.
Da orik ez zittuan, ez zittuan orik... Ira-
katsaille onak, maixu onak zittuan orik,

e!, Fama aundikok zittuan orik, “herma-
nos maristas” orik. Urdun urdukok-eta...”.
Eta dotrina?: “Dotriñea, etzekiat dotriñea...
ez det uste dotriñaik emen itten gendunik...
Baiño bestela, “Hermanos Maristas”,
orik maristak zittuan... Marista azentu ori
euki zian, nik ez dakit nun estudiauko zuen
baiño, zean... Antzuolan. Antzuolatik emen
Brinkolazargo jentek in zittuan marista. Bat
o bi Amerika ju zittuan. Eta gero emen ibi-
li zittuan, eskolea beintzet or. Eskola ona
ematen zien maristaak...”. Antzuolan?:
“Antzuolan. Ba nee launek izan zittuan An-
tzuolan ori estudiatzen. Marista orik. Ori
katoliko zea zian ori, “Hermanos maris-
tas”, papar txuri orik. Ba urdun urduko
kontuk eta oaiñ oingok-eta...” (JUA, 2002-
06-01)

Eskóla-laun, eskóla-laune: iz. Eskola la-
guna./ Baiño orik nere eskola-launek zien.
Baina horiek nire eskola lagunak ziren.
(JUA, 2002-08-03)

Eskólaketa, eskólaketea: iz. Eskola
ikasketa, eskolaketa./ Eskolaketaik. Esko-
laketarik. (JUA, 2003-01-11)

Eskólaume, eskólaumea: iz. Eskolau-
mea./ Eskolaume orik. Eskolaume horiek.
(JUA, 2001-11-02)

Eskópeta, eskópetea: iz. Tre. Eskopeta./
Eskopetak. Eskopetak. (JUA, 1998-12-05)

� Etnog. Pistoizko eskopetak: JUA-k dio lehe-
nago pistoizko eskopetak izaten zirela. In-
dar handikoak omen ziren. Etxean ere ba
omen zen bat, baina galdu egin zen. Ge-
roago, beste eskopeta batzuk iritsi ziren.
Hauek kainoi zorrotz eta luzekoak ziren,
indar handikoak. Gudua hasi zenean Vi-
llarreal herriko, (Urretxuko), guardia zi-
bilak armak eurei emateko eskatu zuten.
JUA berari, lehentxeago puskatu zitzaio-
nez, ez zuen eman beharrik izan. (JUA,
1998-12-05)

Eskoriatza: Topo. Eskoriatza, Gipuzkoako
herria./ Eskoriatzan. Eskoriatzan. (JUA,
2003-07-16)

Eskórta, eskórtea: iz. Eskorta. Ardiak jez-
teko izaten den harresi borobildua. Olazar
baserrian bada Eskorta deitzen duten to-
kia. Gaur egun estalpea bada ere, bazite-
keen garai batean eskorta arrunta izatea,
gaztandegia ere inguruan zen-eta.

� Etnog. Baserri ondoko eskortak: Olazar ba-
serriko atal baten izena, hegoaldera koka-
tzen dena.  (JUA eta sendiko beste kide guz-
tiei entzuna)/ Orokorrean, eskortak teila-
tu gabeko harrizko itxiturak izaten dira: es-
kortea, kanpon daona./ Agirrezabal base-
rri inguruan, egilehorraren ondoan eskor-
ta zen, gaur egun egitura hauek denak ken-
du badira ere. JBA-ren esanetan, ardiak es-
kortan jezten zituzten./ Eskortaren tokian,
lehen lur zati bat zen, bertan lizar handi bat
zuela. Alde honetako hezetasunak atariko
aposentu aldean gordetako gariari erasa-
ten zion. (JUA eta JBA, 2000-05-20)

Eskríbau, eskríbaue: iz. Eskribaua./ Es-
kribauek. Eskribauak. (Dukearen eskri-
bauaz ari da) (JUA, 2004-03-13)

Eskríittu: iz. Idatzi./ Eskriittuta. Idatzita.
(JBA, 1998-12-12) 

Eskrítzaille, eskrítzaillea: iz. Idazlea./
Karta-eskritzaille onak. Eskutitz idazle
onak. (JBA, 2004-05-29)

Ésku, eskúe: iz. Eskua.

ESKUA ETORRI: ad. Eskura etorri, aspalditik
bila zebilena uste gabe aurkitu zuela esa-
nez. Eskua etorri zitan. Eskura etorri zi-
tzaidan. (JBA, 2002-11-09)

ESKUA JARRI: ad. Eskura jarri, abere bat man-
txotu eta eskurakoia bihurtu./ Eskua jarrita
bear do. Eskura jarrita behar du. (Kata-
kumeak) (JBA, 2008-08-13)

› ESKORTEA. Olazar baserrian Eskortea deitzen den etxe atala. (AA, 2008-04-04)

› ESKOLEA. Brinkolako eskola. (AA, 2008-11-08)
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Eskú-lan, eskú-lana: iz. Eskulana./ Esku-
lana o karretilla lana. Eskulana edo ka-
rretila lana. (Makinaz egin ezin liteken lan
baten gainean) (JUA, 2000-06-17)/ Esku-
lanak. Eskulanak. (Eskolako eskulanen gai-
nean) (MUA, 2003-04-11)

Eskuara, eskuarea: iz. Tre. Eskuarea,
belarretarako tresna./ Eskuaraik zuzendu
ezinda. Eskuarerik zuzendu ezinda. (JBA,
2003-07-12)/ Bada garia ebakitzean era-
biltzen den eskuarea ere. Hau segari eran-
tsita egon ohi zen. (JBA, 2005-03-05)

Eskuara-ortz, eskuara-ortza: iz. Tre. Es-
kuare hortza./ Eskuara ortzak. Eskuare hor-
tzak. (JBA)

Eskuaraketa, eskuaraketea: iz. Es-
kuareketa, eskuareaz egindako lana./
Arranke aundik etzaukien beintzat eskua-
raketan. Arranke handirik ez zeukaten
behintzat eskuareketan. (Poliki zebiltzala
eskuara lanean) (JUA, 2002-08-03)

Eskuera, eskuerea: (ik. Euskera)

Eskukára, eskukárea: iz. Eskukada./ Es-
kukara. Eskukada. (JBA, 2002-01-26)/ (si-
nonimoa Eskutakara)

Eskúko, eskúkoa: izond. Zool. Eskurakoia,
giza eskura eta tratura moldatutako aberea./
JBA-k dio, katu bat goxau ezkero, hau da,
igurtziak-eta aldiro eman, eskukoa jartzen
dela. (JBA, 2004-06-12)

Eskúleku, eskúlekue: iz. Eskulekua,
tresnaren kirtena edo eskuz heltzeko tokia./
Eskulekuk. Eskulekuak. (JBA, 2002-01-
26)/ Eskulekuk. Eskulekuak. (Biribirkiaren
eskulekuak adieraziz) (JBA, 2002-01-26)

Eskúmiñ, eskúmiñe: iz. Eskumuinak.
(Pluralean esaten da)./ Eskumiñek. Esku-
muinak. (JUA, 1999-08-29)

Eskúpeko, eskúpekoa: iz. Eskupekoa, isil-
pean emandako ordaina./ Eskupekoa. Es-
kupekoa. (Mariaje UB-k entzuna: JUA eta
JBA, 2000-12-27)

Eskutakára, eskutakárea: iz. Esku-
kada./ Eskutakara bat. Eskukada bat.

(JBA, 2002-08-25)/ (sinonimoa Esku-
kara)

Eskúttur, eskútturre: iz. Eskumuturra./
Eskuttur alden. Eskumutur aldean. (JBA,
1998-06-27)/ Eskutturre. Eskumuturra.
(JUA, 1999-01-23)/ Eskutturrek. Esku-
muturrak. (Jon AU-k entzuna: JBA, 2003-
10-04)

Esméndau: ad. Desagertu./ Esmendau. De-
sagertu. (JBA)/ Begien aurrean zegoen zer-
bait ikusten ez denean edo non den ez da-
kigunean erabiltzen da aditz hau. Adibidez,
esmendau in tzat labore bat. JBA-ren
amona zen Manuela Barrenak erabiltzen
zuen hitz hau eta horregatik pentsatzen du
JBA-ak Oñati aldeko hitza izango dela.
(JBA, 1998-07-06)/ Hitz hau Arrezalen
asko ebaltzen zan. Eta honelako erabilpe-
nak ditu: Amentxe zan da esmendau in da.
Bere esanahia, desagertu, beste modu ba-
tea esanda. (JBA, 1999-08-08)

Ésnai: adb. Esna./ Esnai jun zaiz. Esna joan
zaitez. (JBA, 2000-12-23)/ Gauen esnai.
Gauean esna. (JBA, 2002-08-26)/ Esnai eo-
ten da. Esna egoten da. (JBA, 2003-11-25)/
Esnai dao? Esna dago? (JBA, 2004-05-22)

Ésnai, esnaie: (ik. Eznai)

Ésne, esnéa: iz. Esnea./ Esne pixkana. Esne
pixkana. (JBA, 2004-08-11)/ Nai zu esne
pixkat? Nahi duzu esne pixka bat? (JBA,
2005-01-08)

ESNEN EON: ad. Esnean egon, heldu gabe
egon. Landare jakin batzuekin erabiltzen
da. Gariarekin esaten zen: esneen eongo da
oandio. Hitz hau garikiñ esan oi gendun
da artokiñ’e bai. Bigarren kasu honetan,
esne artoa esaten zen. Heldu gabeko lan-
dareak adierazten dira horrela, oandio
ude daukienen. (JBA, 2006-06-09)/ Esnen
eongo da. Esnean egongo da. (Zikirioaren
gainean) (JBA, 2008-05-31)

� Etnog. Esne kontuak: Martin Pipas artzaina

zahartu zenean eta artaldea kendu zuene-
an, Olazarrera etortzen omen zen esne bila.
(JUA, 2000-12-02)/ JUA-k, mutila zene-
an, goizen Turbiña delakora eramaten
zuen esnea, gero handik Liñapitxi aldera
joan eta handik etxean edateko ura ekar-
tzen omen zuen, eta hau dena aita harro-
biko lanetik itzuli baino lehenago. (JUA,
2003-03-21)

� Etnog. Esnea edan: Esnea eraten badio. Es-
nea edaten badio./ Behokaren bat jaiotzen
denean garrantzia handikoa izaten da jaio
eta berehala esnea edaten duela jakitea.
Edaten ez badu hasieratik, geroz eta zai-
lagoa izaten da hastea eta horrela umea
galdu egin liteke. (JUA, 2001-06-16)

Esola, esolea: iz. Tre. Hesola./ Esolak
sartu. Hesolak sartu. (JBA, 2002-07-26)/
(ik. Esola-motz) (sinonimoa Estaka)

› ESOLEA. Hesoletarako prestatutako egurrak. (AA, 2008-11-08)

› ESOLEA. Alanbre hesiaren hesola. (AA, 2008-03-15)
› ESKUARA-ORTZA. Eskuare hortzak. (AA, 2008-
04-04)
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ESOLA JO: ad. Hesola jo, hesola beste tres-
na batez astindu lurrean sar dadin./ Eso-
lak jotzea. Hesolak jotzera. (JBA, 2000-
01-22)/ Jota al daek? Jota al zaudek? (He-
solen gainean) (JUA, 2000-01-29)

Esóla-motz, esóla-motza: iz. Tre. He-
sola motza./ Esola-motza. Hesola motza./
Tamaina txikiko hesola, zuhaitz gazte oke-
rrei sokaz lotu eta hauek zuzentzeko era-
biltzen dena, besteak beste. (JBA, 1998-
02-11)/ (ik. Esola)

Espálda, espáldea: 1. iz. Hegala, men-
diaren hegala./ Beste espaldan. Beste he-
galean./ Aztiri aldea daon espaldea. Az-
tiria aldera dagoen hegala. (JUA, 2000-
10-21)/ Aierdi ezpaldatik. Aierdi hegaletik.
(JUA, 2002-01-19)/ Goiko espaldan.
Goiko hegalean. (JUA, 2004-09-18)/
(aldaera Ezpalda)/ 2. iz. Bizkarra./ Es-
paldaz biok gaiñea. Bizkarrez biok gai-
nera. (Argazkian nola ateratzen diren)
(JBA, 2005-01-29)/ (sinonimoa Bizkar)

� Etnog. Eguzkia espaldetan: JUA-ren esane-
tan, Olabaso aldean eguzkia zazpi eta er-
diak arte-edo izaten da. Bere aurreko he-
galean, hau da Amutsanda mendiaren he-
galean berriz lau eta erdiak aldera joana
da. (JUA, 2000-08-29)

Espárrago, espárragoa: iz. Bot. Zain-
zuria, landare mota./ Esparragok. Zain-
zuriak./ Azken urteotan bakarren batzuk
landatu izan dira Olazar baserriko bara-
tzetan. Baina ez da garai bateko landarea.
(JBA, 2005-05-07)

Espárru, espárrue: iz. Esparrua, hesiz
inguratutako saila./ Esparrun. Esparruan.
(JBA, 2004-06-12)

Espatíña, espatíñea: (ik. Ezpatina)

Espérantza, espérantzea: iz. Espe-
rantza, itxaropena./ Zeozen esperantzan.
Zerbaiten esperantzan. (JUA, 2000-10-
21)/ Espeantzea eman do-ta. Esperantza
eman du-eta. (Hurrengo egunetarako
eguraldi ona igarri dutela) (JBA, 2004-05-
12)/ Esperantza guzitan. Esperantza guz-

tietan. (Erabateko esperantzan) (JBA,
2008-07-20)

Espézial, espéziala: izond. Berezia./ Es-
peziala. Berezia. (JBA, 2005-01-15)/
(sinonimoa Berezi)

Esplíkau: ad. Esplikatu, azaldu./ Esplikau.
Esplikatu. (Eskolako ikasgaiak) (JBA,
2004-12-03)

Esplikazío, esplikazíoa: iz. Esplikazioa,
azalpena./ Esplikaziok. Esplikazioak. (Es-
kolako ikasgaiak) (JBA, 2004-12-03)

Espúma, espúmea: iz. Aparra./ Espumea,
teillak gortzeko jartzen tzakona. Aparra,
teilak gogortzeko jartzen zaiona. (Teila-
tuetan, teila artean jartzen den apar go-
gortuari buruz) (JBA, 2007-09-22)/ (si-
nonimoa Pitx, hirugarren adiera)

Espumadéra, espumadérea: iz. Tre.
Bitsadera, jakiak zartaginetik-eta atera-
tzeko sukalde tresna./ Espumadérea bes-
te bat da. Bitsadera beste bat da. (JBA,
2009-01-21)

Estáka, estákea: iz. Tre. Hesola./ Estaka.
Hesola. (Lurrean sarturik zegoen maki-
la motz baten gainean) (JUA, 1998-12-
23)/ (sinonimoa Esola)

Estáldu: ad. Nekaz. Estali, ereindako haziak
lurrez estali harea pasaz./ Estalduta ge-
atzen tzan. Estalita geratzen zen. (JBA,
2002-01-26)

Estálgarri, estálgarrie: iz. Estalga-
rria./ Estalgarrie. Estalgarria. (Landare ba-
tzuetan, leka fruituaren estalgarria da)
(JBA, 2003-04-26)

Estáli, estálie: izond. Estalia./ Estalie. Es-
talia. (Eraikuntza baten gainean) (JBA,
2003-03-21)

Estálki, estálkie: iz. Estalkia./ Estalkik
etzeukien. Estalkirik ez zeukaten. (Euriaz
estaltzeko arropaz) (JUA, 2003-12-26)

Estálpe, estálpea: iz. Estalpea./ Estalpea
etorri da. Estalpera etorri da. (Euriaz ba-
bestuz atariko estalpera etorri dela) (JBA,
2002-05-13)/ Estalpen. Estalpean. (Eu-
riaz estalitako toki bati buruz) (JBA, 2003-
08-31)/ Estalpe. Estalpe. (Erlategi baten
gainean) (JBA, 2002-08-25) 

Estánko, estánkoa: iz. Estankoa./ Es-
tankoa. Estankoa. (Garai batean Telle-
riarten zen estankoaren gainean, gero ta-
berna izan omen zen) (JBA, 2003-09-06)

Estátu, estátue: iz. Estatua, eskultura./ Es-
tatue. Estatua. (Eskultura batez). (JBA,
2007-07-07)

Estazío, estazíoa: iz. Geltokia./ Estazíon.
Estazioan. (Geltokian, tren geltokian)
(JUA, 2001-12-24)/ Estazíon. Estazioan.
(Geltokian, tren geltokian) (JBA, 2004-
02-15)

Éste, estéa: iz. Zool. Hestea./ Este bat... este
meeta. Heste bat... heste mehetara. (Oilo
hesteen gainean) (ik. Errota) (JBA,
2000-04-25)/ Estea. Hestea. (Txerriaren
hesteaz) (JBA, 2003-04-26)

Estéra, estérea: iz. Estera, alfonbra./
Geo sartzen tziela palazion, eta klaro, es-
terea pasillon, gorri-gorri-gorrie. Gero
sartzen zirela palazioan, eta noski, este-
ra pasiloan, gorri-gorri-gorria. (Amandrea
Oñatiko dukearen jauregira joaten zene-
koa) (MUA, 2003-04-11)

Estério, esterioa: iz. Metro kubikoa har-
tzen duen bolumena da, ebakitako egu-
rrarekin erabili ohi dena, egur neurrie da
esterioa. (Ebakitako enborren gainean)
(JBA, 2004-04-10)/ Egurra materialeta-
rako denean, askotan bi metroko luzeran
ebakitzen da, bestetan metro batekoan.
Izan ere, hala ebakita, gero erraza izaten
da esterio kopurua kalkulatzea. (Joxemari
UB, 2009-01-21)

› ESTRADEA. Txuluplantegi barreneko estrata. (AA, 2008-11-08)

› ESPARRAGOA. Landare hau ez da arrunta gure
baratzetan. (AA, 2005-05-07)



163B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

Estímau: ad. Estimatu./ Estima ien. Estima
iezaien. (JBA, 2001-06-30)/ Estimau in
bear ba. Estimatu egin behar ba. (JBA,
2002-08-31)/ Estimatzekoa. Estimatzekoa.
(JBA, 2006-10-06)

Estímau: adb. Estimatu./ Oso estimau iza-
ten tzien. Oso estimatu izaten ziren.
(JBA, 2004-12-03)

Estímau, estímaue: izond. Estimatua./ Es-
timaue. Estimatua. (JUA, 2003-06-07)

Estimazío, estimazíoa: iz. Estimazioa./
Estimazíoa. Estimazioa. (JBA, 2002-
01-06) 

Estiraméntu, estiraméntue: iz. Lu-
zaketa./ Estiraméntukin. Luzaketekin.
(JBA, 2005-07-09)

Estómago, estómagoa: (ik. Estomagu)

Estómagu, estómague: iz. Urdaia./
Estomague... estomagoa. Urdaia... urdaia.
(JBA, 2002-03-21)/ (aldaera Estomago)

Estórbu, estórbue: iz. Traba./ Estorbun.
Traban. (JBA, 2007-09-22)

Estráda, estrádea: iz. Estrata, garai ba-
teko bide mota. Zoru harritsua izaten du
eta batzutan bi aldamenetan harresiak iza-
ten ditu./ Estradea. Estrata. (Telleriarte-
ko San Joan eliza eta Agirre Bekoa ba-
serria lotzen dituen bide aldapatsua)
(Elena UB, 1998-06-20)

➤ Grab. Estradea: “Ba estradea da ba, leku
itxi bat... Ba izan leike ba, alanbrekiñ itxi-
ta-o, arbolakin baztarretan zea inda,
paso bat. Estradea, paso bat da. Ta [...]
izan leike, jenealen orik, estradak esaten
tzate, ola arbolak daen, arbolaz juntau-
ta ta paso bat. Intxaurrek, “estrada ar-
tati pasauta””. Olazar inguruan ez zen es-
tradarik, baina Agirrezabal aldean bai:
“Arrezal... estradea esaten tzikon lenau
eskola aldetik bajatzen tzana kamiñoa,
bueno kamiñoa-o, lenau etzan kami-
ñoik. Ari estradea, aetxek dauzke bazta-
rretan altuao ta erdi arbola, erdi zer, es-
tradea” (JBA, 2002-08-25)

Estraiñu, estraiñue: izond. Ezezaguna./
Estraiñuk. Ezezagunak. (JBA, 2004-02-
15)/ (sinonimoa Ezezaun)

Estránjeri, estránjerie: iz. Atzerria./ Es-
tranjeria. Atzerrira. (JUA, 2002-12-24)

Estráperlo, estráperloa: iz. Estraper-
loa, gudu garaiko eta ondorengo isilpe-
ko merkatu beltza./ Estraperlon igo. Es-
traperloan eho. (Estraperloan ehotako iri-
naren gainean) (JBA, 2003-02-01)

� Etnog. Garia, haragia: JUA-k dio bera bi aldiz
izan zela Altsasun, Gipuzkoa aldean lortu
ezingo liratekeen elikagaien bila. Batean ogei
kilo gari zuen zakua ekarri zuen. Jendeak,
Altsasun guardia zibilen lana eragoztea lor-
tzen bazuen, trenez etorri eta zakuak Brin-
kolako geltokira iritsi baino lehen botatzen
zituen leihotik, gero jasotzeko, izan ere ber-
tan ere guardia zibilak zeuden zainketan. Ha-
lako batean, JUA-ri Altsasun, guardia zibil
gaizto bat ekidin ondoren,  hemen bertan ha-
rrapatu eta kendu zioten zakua. JBA ere
behin joan omen zen herri berera, sesto aun-

di baten aragie ekartzeko. (JUA eta JBA,
1998-07-14)

Estrápuzka: adb. Estrapozuka./ Estra-
puzka. Estrapozuka. (Era horretan ibiliz)
(JBA, 2005-01-23)

Estrápuzu, estrápuzue: iz. Estrapozua./
Estrapuzu in trapun-da. Estrapozu egin
trapuan-eta. (JBA, 2006-12-16)

Estrónkau: ad. Estronkatu, zerbait kontrako
eztarrira joatea./ Estronkau. Estronkatu.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-12-
31, osatua: 2006-01-14)

Éstu: adb. Estu./ Estu antxen. Estu antzean.
(Bi kotxe oso toki txikian daudela adie-
raziz) (JUA, 1999-12-29)/ Estu. Estu.
(Adiera fisikoan esanda, leku falta adie-
raziz) (JBA, 2005-03-26)/ Estugi dauz-
ket. Estuegi dauzkat. (Galtzerdiak) (JBA,
2005-04-30)

ESTU ARTU: ad. Estu hartu, zerbaitek sor-
tutako egoera larria azaltzeko./ Esamiñak-
ta, geoz ta estugo artuko ttue. Azterketak-
eta, geroz eta estuago hartuko dituzte.
(Honekin ikasleen urduritasuna azpima-
rratu nahian) (JUA, 2000-06-17)/ (sino-
nimoa Estutu)

Éstu, estúe: izond. Estua./ Estugi. Estuegi.
(Txakurraren lepokoaren gainean) (JBA,
2000-01-06)/ Estugi. Estuegi. (JBA,
2004-01-04)

Estúaldi, estúaldie: iz. Estualdia, la-
rrialdia./  Estualdie. Estualdia. (JBA,
1999-08-23)

Estúdiau: ad. Ikasi./ Estudiau zonen. Ika-
si zuenean. (JUA, 2002-06-01)/ (sinoni-
moa Ikixi)

Estúdio, estúdioa: iz. Ikasketa.

ESTUDIOK EMAN: ad. Estudioak eman, bes-
te pertsona bati ikasketak egiteko auke-
ra ahalbidetu./ Estudiok eman tzien. Ikas-
ketak eman zizkien. (JBA, 2005-04-02)

Estútu: ad. Estutu, larritu./ Estutzen dienen.
Estutzen direnean. (Katuak estutzen di-
renean jarrera erasokorra azaltzen dute)
(JBA, 2001-07-28)/ (sinonimoa Estutu
sarrera, Estu artu atala)

Éta: ad. Atera./ Eta natuan. Atera nitian.
(JBA, 1998-07-10)/ Eta ttue. Atera dituzte.
(JBA, 1998-10-17)/ Patatak etaik izan-
go ttue. Patatak aterata izango dituzte.51

(JBA, 2003-07-12)/ Eunduko irrintzak
etara in tzion. Egundoko irrintziak atera
egin zion. (Txakurrari hanka zapaldu zio-
tenean) (JBA, 2001-11-10)/ (aldaera
Etara) (ik. Atea)

Éta: 1. juntg. Eta./ Eta. Eta. (JUA, 1998-12-
12) (aldaerak Da; Enda; Ta)/ 2. juntg. Eta,
kausazko lotura eginez./ Neu ibilita naok-
eta. Neu ibilita nagok-eta. (JUA, 2003-06-
28)/ Emen ez dao-ta. Hemen ez dago-eta.
(JBA, 1999-04-24)/ (aldaerak Da; Ta)

Etára: (ik. Eta)

Éten: ad. Eten, moztu./ Eten. Eten. (ik.
Zill) (JBA, 2000-04-01)/ Martxea eten.
Martxa eten. (Txindurrien joan etorri bat
etena izan dela adieraziz) (JBA, 2000-05-

13)/ Sokea etenda dao. Soka etenda
dago. (Behar baino lasago dagoen soka
baten gainean (?)) (JBA, 1999-07-26)/
Kate zarrak... eten ezkeo katea. Kate tza-
rrak... eten ezkero katea. (Garabi baten ka-
teaz) (JUA, 2004-05-12)

Éten, eténa: iz. Etena./ Eten. Eten. (Aza-
leko pitzatuak adierazteko)/ Aspalditxo
eten bae. Aspalditxo eten gabe. (Hanka-
ko azaleko pitzatuen gainean) (JBA,
2004-02-07)/ Etenak. Etenak. (Aldapako
lekuan elurra etetzen den tokia. Behera
doan elurrak elur jausia osatzen du)
(JUA, 2004-05-29)

Eténbaeko, eténbaekoa: izlag. Eten-
gabeko./ Etenbaeko zea. Etengabeko
zera. (JBA, 2000-08-05)

Eténbaik: adb. Etengabe./ Etenbaik. Eten-
gabe. (Etengabeko lan jarduna adieraziz)
(JBA, 2004-08-10)

Etórkizun, etórkizune: iz. Etorkizuna./
Etorkizun aundie. Etorkizun handia.
(JUA, 1999-11-06)/ Etorkizune. Etorki-
zuna. (Pinudi gazteak dituen baserri ba-
ten gainean) (JUA, 2003-01-11)

Etórrera, etórrerea: iz. Etorrera./ Ka-
torron etórrerea. Katarroaren etorrera.
(JBA, 2007-03-10)

Etórri: 1. ad. Etorri./ Etorri. Etorri. (JUA,
1998-07-06)/ Etorko. Etorriko. (JBA,
1998-09-10)/ Gaur etorko ziela. Gaur eto-
rriko zirela. (JBA, 1999-06-19)/ Biar etor-
ko dien. Bihar etorriko diren. (JUA,
2000-05-06)/ Etortzen. Etortzen. (JUA,
1999-03-06)/ JUA-k etorten-etortzen al-
ternantzia erabiltzen du. (Lehenengoa
gehiagotan erabiltzen du hala ere). Inor
etorten ez, iñor etortzen ez. Inor etortzen
ez, inor etortzen ez. (JUA, 2001-12-15)/
Urrengo etorte aizeneako. Hurrengoan
etortzen haizenerako. (JUA, 2003-07-12)/
Kotxen torri da. Kotxean etorri da. (JBA,
2003-07-12)/ Etxea etorte al aiz? Etxe-
ra etortzen al haiz? (JUA, 2004-09-04)/
Noiz etorko zan. Noiz etorriko zen.

› ETENA. Kaminoan egindako etena. (AA, 2009-01-04)

ETORRI

51 -rik elementua darabil, -ta elementu arruntagoa baino; etaik darabil etata-ren ordez.
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ETORRI

(JBA, 2007-04-11)/ Ude etortzen da
emen. Ura etortzen da hemen. (Errekas-
to batez) (JBA, 2008-01-18)/ 2. ad. Eto-
rri, moldatu./ Bere ama danakin ondo
etortzen tzana zela dio, denekin ondo mol-
datzen zela. (JBA, 2004-12-04)/ Txaku-
rrekin ondo etortzen da. Txakurrarekin
ondo etortzen da. (Katuari buruz) (JBA,
2007-07-02)/ 3. ad. Etorri, urteen joana
era irudikorrean adierazteko./ JBA-ak sa-
garrondo baten adina zehaztu nahian, zera
esaten du: Iru etorriko zako. Hiru etorri-
ko zaizkio. (Honekin zera esan nahi
zuen, hiru urte beteko zituela urte hone-
tan) (JBA, 1998-08-05)/ 4. ad. Etorri,
hazi./ Etorri. Etorri. (Landare edo barazkia
landatu eta haztea./ Batzutan, landatzen
da lurpean baina ez da haziko. Orduan ez
dela etorri esaten da./ Bestetan, landatu
eta hazi egiten da, orduan etorri egin dela
esan liteke)/ Etorriko zakon. Etorriko
zaion. (Gaztaina aleak lurpean landatu eta
zenbait etorri litezken esanez) (JBA,
2000-02-26)/ Oloa, bee kasa etortzen tzan,
gari artean. (JBA, 2003-04-26)

ETORRI BIAR’E: interj. Etorri bihar ere, agur
moduan esanda./ Etorri biar’e. Etorri
bihar ere. (JUA, 2003-08-09)

Etórri, etórrie: iz. Etorria, batez ere be-
rezko hitz jarioa dutenekin erabiltzen
da./ Alakotxe etorrie dauke-ta. Halakoxe
etorria dauka-eta. (Asko hitz egiten
duen emakume baten gainean) (JBA,
2004-03-21)

Etórrialdi, etórrialdie: iz. Etorraldia./
Etorrialdi baten. Etorraldi batean. (JUA,
1999-05-15)

Étsi: ad. Etsi./ Etsi in det. Etsi egin dut. (JBA,
2001-04-28) 

Étsi: adb. Etsi./ Etsi-etsi lanen. Etsi-etsi la-
nean. (JBA, 2006-01-07)

Etxábola, etxábolea: (ik. Txabola)

Etxáburu, etxáburue: 1. iz. Etxaburua,
etxearen ondoko goiko zatia azaltzeko./
Ialdeko etxaburua. Igeraldeko etxaburura.
(JUA, 1999-11-28)/ (aldaera Itxaburu)/
2. Topo. Etxaburua, Olazar baserriaren in-
guruko kanpo eremua, hegoaldera ko-

katua./ Etxaburuti. Etxaburutik. (JBA,
1998-07-06)/ Etxaburuti. Etxaburutik.
(JUA, 1998-11-14)/ Itxaburun. Etxabu-
run. (JBA, 2000-08-27)/ Etxaburuko
arana. Etxaburuko aranondoa. (Zuhai-
tzaren gainean) (JUA, 2001-07-28)/ Itxa-
buru alden. Etxaburu aldean. (JBA,
2004-05-15)/ (aldaera Itxaburu)

Etxai, etxaie: 1. iz. Mit. Etsaia, deabrua./
Etxaie. Etsaia./ (JUA, 1998-07-06)/ (sino-
nimoa Demonio)/ 2. iz. Etsaia, aurkaria./ Ez
da bee burun etsai. Ez da bere buruaren
etsai. (Bere burua ondo zaintzen duen katu
baten gainean) (JBA, 2004-12-04)

� Etnog. Etsaia: JUA-k badu kontakizun bat
etsaiaren inguruan: Etxaie etorri men
tzian, beintzat atakatzea-ero. Eta etsai
orrek esan men tzian:

Akillo, akillo!
Emen dauzkiat ba nik erruda eta apio! 

Eta horrela beldurtu zuten etsaia. (JUA-
ak etsaiaren hitzak esatean beste era ba-
tetara ahoskatzen du; oso tonu grabea era-
biltzen du) (JUA, 1998-07-06)/ Mariak
zera dio: San Juanetan kantatzen, esaten
gendun ori, <<akio-akio, erruda apio>>.
<<Akio-akio, emen daok erruda ta
apio>>.  (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Etsaie: “Etsaie etorri men tzian, bein-
tzat atakatzea-ero. Eta etsai orrek esan
men tzian: -“Akillo! Akillo!”. -“Emen
daukiat baiño erruda ta apio” 52 (JUA,
1999-02-12)

Etxaola, etxaolea: (ik. Txabola)

Etxátxo: Etxetxo, Aztiriako bi baserri./
Etxatxokoa. Etxetxokoa. (JBA, 2000-12-
24)/ Etxatxoko andrea. Etxetxoko andrea.
(JBA, 2002-08-03)/ (�)

52 Horrela uxatu omen zuten etsaia.

› ETXABURUE. Olazar baserriaren etxaburua. (AA, 2008-03-15)

› ETORRI. Zikirioa etortzen ari da. (AA, 2008-01-12)
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� Etnog. Etxatxoko fraideak: Etxetxoko
fraide orien ama etortzen tzan, Legaz-
piko Sarasola dendara. Bertan, Aran-
tzazun ikasten zebiltzan bi anaientzako
mukizapiak eta galtzerdiak erosten zi-
tuen. Maria beraren lana izaten zen, arro-
pa hauetan hizki bat jostea, jantzi haiek
zeinenak ziren adierazteko. Fraideen
ama Eujenia zen, eta honek dendako
Kruzitari eskutitza ematen zion, seme-
entzako egina: Kruzita, karta bat, beti
bezela nola o ala ein deu. Kruzitak zi-
gilua jarri eta Mariak bota egiten zuen.
(MUA, 2005-02-04)

Étxe, etxéa: iz. Etxea.

ETXEN ARTU: ad. Etxean hartu, etxean
ereindako uzta jasotzea./ Linoa etxen ar-
tzen tzanen. Lihoa etxean hartzen zene-
an. (JBA, 2003-02-15)

ETXEN JAIO: ad. Etxean jaio. Kanpoan
erosi beharrean, etxean jaio eta hazi den
ganadua./ Etxen jaio. Etxean jaio. (JUA,
2000-12-02)

Etxé-ardi, etxé-ardie: iz. Zool. Etxe ar-
dia./ Etxe-ardik. Etxe ardiak, mendiko
artzainen ardiez bereizteko esaten da.
(Bi ardiak mota bera dira, baina biekin
egiten den artzaintza ez) (JBA, 2007-
02-17)

Etxé-uso, etxé-usoa: iz. Zool. Etxe usoa,
uso mota./ Etxe-usoa. Etxe usoa. (JBA,
2000-06-17)

Etxéatu: ad. Etxeratu./ Etxeatu zon. Etxe-
ratu zuen. (Pertsona batek beste bat)
(JUA, 1999-11-06)

Etxeauzbaztarre: Topo. Etxeauzbaztarre,
Olazar inguruko parajea./ Etxeauzbazta-
rre. Etxeauzbaztarre. (JBA) 

� Etnog. Soroa: Soro honetan arrie eoten tza-
la dio, eta hortaz, nekazal lanetarako txa-
rra izaten zen. (JUA, 2004-04-10)/ Garai
batean, Olazar baserrian bi sendi zirene-
an, sail hau dana labratze men tzan, gaur
pinudia den tartea ere bai. Gero, alde ba-
tekoak baserriaz jabetzean eta bi bizitzei
zegozkien sailak eskuratzean, lur eroso-
anak ebaltzen asi giñen eta hala, Etxe-
auzbaztarren ez zen nekazaritza lanik egi-
ten. Zumeak indarra hartu zuen garaian
horixe jarri zuten bertan. Baina zumea-
ren beheraldia ere etorri zen, arra itten tzi-
kola, oso bastoa emengo zumea. Sail be-
zala ez da laiotza, ezta egutera; euterea

ori da, Euzkitza aldea. (JBA, 2004-05-15)

Etxeazpi: Topo. Etxeazpi, Olazar inguruko pa-
rajea./ Etxeazpi sailaren hegoaldea soro ona
da, hezelekua baldin bada ere./ Etxeazpi.
Etxeazpi. (JBA, 1998-02-07)/ (sinonimoa
Kamiñazpi)

Etxékoandre, etxékoandrea: iz. Etxe-
koandrea./ Etxekoandrea. Etxekoandrea.
(JUA, 1999-11-06)

Etxénausi, etxénausie: iz. Etxenagusia,
bizi zen etxea berea zuena./ Balentiñ’e
etxenausie. Balentin ere etxenagusia.
(Eguzkitzako Balentinen gainean) (JUA,
2001-11-17)

Etxípen, etxípena: iz. Etsipena./ Etxipena.
Etsipena. (JBA, 2006-10-06)

Etxoin: ad. Itxaron./ Etxoin. Itxaron. (JBA,
1998-08-12)/ Zuri etxoiteko. Zuri itxaro-
teko. (JUA, 2001-01-27)

Etxókane: iz. Etxokanea, Olazar baserriko
barneko atala, ekialdera kokatua. Bertan
bizi zen Olazarreko beste sendia, baserrian
bi sendi bizi ziren garaian./ Etxokane.
Etxokanea. (JUA)

ETXOKAN ZULOA: Ganbara bertan dago-
en zuloa. Zulo horretatik, Etxokane on-
doko ukuilura ematen du, eta berau era-
biltzen da egur zatiak batetik bestera bo-
tatzeko, adibidez./ Etxokan zuloa. (JBA,
1998-07-07)

ETXOKANEKO ETXABOLEA: Etxoka-
ne aldeko atarian den egilehor erai-
kuntza./ Etxokaneko etxabolea, goikoa.
Etxokaneko txabola, goikoa. (JBA,
2002-08-24)

Étzan: ad. Etzan./ Euzkie daonen berriz
etzan, luze, ta or eoten da kanpon. Eguz-
kia dagoenean berriz etzan, luze, eta
hor egoten da kanpoan. (Katuaren gainean
esana) (JBA, 2001-06-09)/ Etzanda.
Etzanda. (JBA, 1999-05-15)/ Euzkipetan
etzanda’re bai. Eguzkipetan etzanda ere

bai. (Katuaren gainean) (JBA, 2002-03-
23)/ Etzan in da. Etzan egin da. (Zikirio
landarea azkeneko elurtean) (JBA, 2008-
03-29)/ Etzatea eitten tzon. Etzatera egi-
ten zuen. (JBA, 2008-12-26)

Étzi: adb. Etzi./ Etzi. Etzi. (JBA, 1999-08-18)

Etzíkorta-Barrena: Topo. Etzikorta Ba-
rrena, Olazar inguruko zelaia./ Etzikor-
ta-Barrena. Etzikorta Barrena. (JBA)

Etzíkorta-Goena: Topo. Etzikorta Goe-
na, Olazar inguruko zelaia. (JBA)/ Etzi-
korta-goena. Etzikorta Goena. (JUA,
1999-06-26) (Bi toponimo hauek, Etzi-
korta goikoa eta Etzikorta-goena, sino-
nimoak dira)/ Garai batetan, lur sail hau
ere landu egiten zen. Landutakoa berriz:
Artoa-ta, garie-ta, arbie’re bai./ Behin lur-
sail honen erdia laiaz landu zutela dio
JUA-k. (JUA, 1999-06-26)/ (aldaera
Etzikorta-Goikoa)

� Etnog. Etzikortako zuloa: Bada zulo bat, Etzi-
korta Goikoa zelaiaren sarreran eskui-
netara; bertara Bilboko peritu bat etorri
zen plomo (beruna)  bila, baina zera esan
zuen: Aquí no hay mas que piedras de
morrosco. Gaur egun zulo hori itxi sa-

ETZIKORTA-
GOENA

› ETXEAUZBAZTARRE. Eremu hau zelaia da gaur egun. (AA, 2004-07-03)

› ETXOKANEA. Olazar baserriaren Etxokanea atala.
(AA, 2008-01-01)

› ETZIKORTA-BARRENA. Etzikorta-Barrena saila.
(AA, 2008-05-17)
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ETZIKORTA-
GOIKOA

marra dago, baina gurdi gurpil bat sar-
tzeko adina toki ba omen da. (JUA,
1997-08-04)/ Elena UB eta Juan Luis AA-
k gogoan dute Etzikortako zulo hau. Sa-
konera gutxikoa omen zen, eta bere bar-
nean pertsona bat zutik justuan ibil zite-
keen. (Elena UB eta Juan Luis AA,
2001-02-03)/ Olazarrekoek Billafranka
deitzen zuten behia zulo honetara eror-
tzeko arriskuan izan omen zen. (JUA,
2002-12-28)

Etzíkorta-Goikoa: (ik. Etzikorta-Go-
ena)

Eu: izord. Heu./ Eu. Heu. (JUA, 1999-12-24)/
Euk jun bear dek. Heuk joan behar duk.
(JUA, 2000-10-14)/ Jun eure lekura! Joan
heure lekura! (JBA, 2001-03-24)/ Euta-
ko. Heuretzako. (JBA, 2003-04-23)/ Eu-
tako nai baen. Heuretzako nahi badun.
(JBA, 2003-11-15)/ Euretako zea. Heu-
retzako zera. (JBA, 2004-02-07)/ Eu ez
aiz juten? Heu ez haiz joaten? (JUA,
2004-07-03)/ Eureti ez ba. Heuretik ez ba.
(JBA, 2006-08-19)/ Bat eutako. Bat heu-
retzako. (JBA, 2008-05-31)

Eudi, eudíe: (ik. Euri)

Euki: ad. Eduki./ Kamion ona daukela euki.
Kamioi ona daukala eduki. (JBA, 2002-
02-23)/ Eukitze atun. Edukitzen ditin.
(JBA, 1999-02-10)/ Euko atune. Eduki-
ko ditizten. (Jesusa BA, 1999-02-11)/ Nik
ez dauket diruik euki’re. Nik ez daukat di-
rurik eduki ere. (JUA, 2003-12-12)/ Bi
alaba dauzke eukitzez. Bi alaba dauzka
edukitzez. (JBA, 2004-05-01)

Eule, eulea: iz. Ehulea./ Eulea. Ehulea.
(Liho ehulearen gainean) (JBA, 1999-
02-10)

➤ Grab. Eulea: “Eulea... Ba, telea eitten dona,
eulea. Eta lenengo ardazketan eiñ ári ori,
arie eiñ, eta gero, or emenetan men
tzien ba eulek, makinak eukiko zittuen, da
ura eitten men tzuen tela eiñ, “tejer” esa-
ten dana, tela eiñ. Da ori oiei esango zi-
ten, eule, eulek”. Non zeuden: “Ez dakit
or Motillon o Zeraiñen, Oñatiñ’e bai, ola.
Amengo amona zanak esan oi zon, ba
omen zeuzken zean batzuk, “obillo”-n ba-
tzuk, ardazketan einda, ba men tzeren
emen leenaokok eta nola eraman tzittun,
ez tait Zeariñea o Motilloa o noa esaten
tzon, zeak eittea, tela eittea... “Tejer”-o
esaten tzakon ori eittea. Geo ez takit ze
ingo zittun, zeozer eingo zon tela arekiñ”
(JBA, 2003-02-15)

Euli, eulíe: iz. Zool. Eulia, intsektu mota./
Eulie. Eulia. (Ukuiluan ganadua dene-
an etxean euli asko izaten da) (JUA,
2000-09-16)/ Euliak bereziki erasokor
dauden egunetan <<gaiztoak>> hitza
erabiltzen du JBA-k. (JBA, 2000-09-
30)/ Euli geldo batzuk. Euli geldo ba-
tzuk. (JBA, 2001-08-04)/ Euliak ba-
tzutan toki jakin batzuetan biltzen dira,
hemengo kasuan leiho jakin batzuen in-
guruan. (JBA, 2002-12-25)/ Beorrak eu-
lie euko ik ugari. Behorrak eulia edukiko
dik ugari. (Era honetako abereek euli
asko izan ohi dutela adieraziz) (JUA,
2004-06-26)

� Etnog. Euliak harrapatzen: JUA-ren esane-
tan bere amonak zera egiten zuen euli pila

bat leihoan ezartzen zirenean, ura bero-
tzen jarri eta irakiten zegoenean, orduan
bota egiten zien. Horrela aldiko bostehun
ere akabatzen omen zituen. (JUA, 2000-
09-16)/ JBA-ren amonak beste era bat
zuen. Halako hontzi hankadun berezi bat
zuten. Bere behe aldetik irekiune bat zuen
eta bertara euliak sartzen omen ziren azu-
kreak eraginda. Ateratzerik ez zuten be-
rriz, ura eta xaboizko nahaste batetatik iga-
ro behar zutelako eta bertan akabatzen
omen ziren. (JBA, 2000-09-16)

Eulóndi, eulóndie: iz. Zool. Euli handia,
intsektu mota./ Eulondie. Euli handia.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 1999-05-
04)/ Eun otan badabiltze eulondik, ba-
dabiltzenez. Egun hauetan badabiltza
euli handiak, badabiltzanez. (JBA, 1999-
05-08)

➤ Grab. Eulondie (1): “Eulondie, ba euli
aundi bat. Berokiñ irtetzen due eta ba-
lin badao gauza  usteldu bat o bason,
o bean’e igual, o etxen igual, ba irtetzen
due ordun irtetzen due-ta. Etxen’e ba-
lin badaukezu, lenau izaten tzien, fri-
gorifikok eta gauzak tare baiño, ben-
tanan-o freskerak izaten tzien da eu-
londik aguro etortzen tzien an aragie-
ta balin bazenduken. Ba usaira-o, eu-
londie” (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Eulondie (2): “Eulondie, euli ondi
bat. Irtetzen due ba, bero aundie itten
donen, enda gero balin badao, jánen bat
balin badao ola, oiñ frigorifikotan-da
oten die baiño, balin badao ola benta-
nan, o preparatzeko antxe utzita-o,
aguro zea itten die, euli aundik eta zeak.
Ori udan, e! Negun... Otzakiñ ez” (JBA,
1999-08-19)

Eun: zenbtz. Ehun./ Eun da berroetamar.
Ehun eta berrogeita hamar. (JUA, 1999-
05-15)

Eun, eune: 1. iz. Eguna./ Eunek. Egunak.
(JBA, 1999-05-21)/ Eun guziñ. Egun
guztian. (JUA, 2001-12-15)/ Eun argi-
tan. Egun argitan. (Eguna argi den ar-
tean) (JUA, 1999-11-27)/ Eun daneako.
Egun denerako. (Egun guztirako) (Je-
susa BA, 1999-02-11)/ Eunen eunekok.
Egunean egunekoak. (JBA, 2005-02-
04)/ Oi eunetan dao geo. Hori egune-
tan dago gero. (JBA, 2007-10-26)/ 2. iz.
Eguna, urtemuga adieran./ Joxemarin
eune. Joxemariren eguna. (Bere urte-
betetze eguna) (JBA)/ Nee eune. Nire
eguna. (Bere urtebetetze egunari buruz)
(JUA, 2004-06-05)

EUNE ZABALDU: ad. Eguna zabaldu, eguz-
kia agertu argizko eguna hasiz./ Eune za-
baldu. Eguna zabaldu. (JUA, 2004-08-
12)/ Lanen asitzeko eune noiz zabaldu-
ko zai. Lanean hasteko eguna noiz za-
balduko zain. (JUA, 1998-08-12)

EUNEK EUKI: ad. Egunak dauzka, hainbat
egun pasa direla adieraziz./ Eunek dauz-
ke. Egunak dauzka. (Denboraz pasatako
jaki baten gainean) (JBA, 2000-08-22)

Eun, eune: iz. Ehuna, lihoaz egindako oiha-
la./ Lihoaz landutako arropa denek ez dute
ehun bera izaten. Horietako batzuk, ehun
meheago eta landuagoaz eginak daude,

eun fiñe deitzen dena, alegia. (JBA,
1999-02-10)/ Eunezko arie. Ehunezko ha-
ria. (Lihoz egindako hariaren gainean)
(JBA, 1999-02-10)/ Eune. Ehuna. (Liho
oihalaz) (JBA, 2007-02-23)

Eundoko, eundokoa: izlag. Egundokoa./
Eundoko pillatan. Egundoko pilatan.
(Erleen gainean) (JBA, 1998-06-20)/
Eundoko bandadatan. Egundoko talde-
etan. (Txori multzoez) (JBA, 2000-01-
22)/ Eundukotse arkumek. Egundokoxe
arkumeak. (JUA, 2001-11-10)/ (aldaera
Eunduko)

Eunduko, eundukoa: (ik. Eundoko)

Eunero: adb. Egunero./ Eunero juten giñe-
an. Egunero joaten gintuan. (JUA, 2003-
06-07)/ Egunero. Egunero. (JUA, 1999-
02-11)/ (aldaera Egunero)

Eupara, euparea: iz. Aupada./ Euparea.
Aupada. (Ikazkintzan zebiltzan mutil
batzuen aupadaz ari da) (JBA)/ (sinoni-
moa Lekaiu)

➤ Grab. Euparea: Nork egiten zuen: “Ikaz-
kiñek’e bai. Ikazkiñek’e ba, kao terreno
zabalen ibiliko zien lanen ezta? Enda ba
bazkaltzea-o, bat eukoki zon kargue, ko-
zinero kargue-o, ta bat jungo zan, da pre-
parautakon, amortzue igual o bazkarie
igual, ordun ba eupareki zea iñ, ots eiñ.
Ori. Etxen’e esaten tzan euparea. Etxen,
bai. Lenao. Tinbreik-eta etzan lenau eta
eup! Ola. Ori’re bai” (JBA, 2002-01-20)

Euri, euríe: iz. Meteorol. Euria./ Eurie ai den.
Euria ari dun. (JUA, 1998-07-13)/ Eurie
ingo dola. Euria egingo duela. (JBA,
1999-07-04)/ Euri giroa. Euri giroa.
(JUA, 1999-10-30)/ Gauen eurie itteko
itxurea daukik. Gauean euria egiteko
itxura zaukak. (JUA, 2001-12-01)/ Euri
otza. Euri hotza. (Giro hotzeko egun ba-
tean egindako euriaren gainean) (JBA,
2002-03-02)/ Euri txurea. Euri itxura. (Eu-
ria egin aurreko giroaz) (JBA, 2002-12-
25)/ Euri kontuik. Euri konturik. (JBA,
2003-07-26)/ Euri txikie, euri lanbroa.
Euri txikia, euri lanbroa. (JUA, 1999-12-
30)/ Eurie ekarriko ik. Euria ekarriko dik.
(Lainoaren gainean) (JUA, 2004-06-
12)/ Eurie dator. Euria dator. (JBA,
2004-08-09)/ Grazizko eurie. Graziazko
euria. (JUA, 2004-08-13)/ Euri egualdie.
Euri eguraldia. (JUA, 2004-08-12)/ Euri
asko in dola. Euri asko egin duela. (JBA,

› EUNE. Liho-ehunaz egindako arropak. Lihoari bu-
ruzko hitzaldian ateratako argazkia, Legazpin. (AA,
2007-03-10)
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2005-02-20)/ Eudie. Euria. (JBA, 2005-
04-02)/ Eudie. Euria. (JBA, 2005-04-23)/
Euri eun baten. Euri egun batean. (JBA,
2005-05-29)/ Euri bixin bat ein dola. Euri
biziren bat egin duela. (JBA, 2005-08-19)/
Euri-itxurea. Euri itxura. (JBA, 2005-08-
19)/ Euri baeko eune. Euri gabeko egu-
na. (JBA, 2008-04-04)/ (aldaera Eudi)

EURIE ARTU: ad. Euria hartu, euriaren ura
hartzea./ Onek eurie artuko zon! Honek
euria hartuko zuen! (Euriaren beharra
duen landarearen egoera adierazteko.
Lehor samarra dagoen mahats landare bat)
(JUA, 1999-07-26)

EURIE BOTA: ad. Euria bota. Euria botatzeak,
euri tantoak bestaldera bideratzea adie-
razten du, babestu beharrekoa lehor
utziz./ Eurie botatzeko. Euria botatzeko.
(JBA, 2007-01-05)/ (ik. Meta)

EURIE GOIEN BERAN: adb. Euria goian be-
heran. Euri jasa handia azaltzeko esaera./
Eurie goien beran. Euria goian beheran.
(JBA, 2004-01-04)

EURIK ARRAPAU: ad. Euriak harrapatu, eu-
ria ustekabean hastea, batez ere babesteko
erarik ez denean./ Eurik arrapaue. Euriak
harrapatua. (JBA, 1999-08-10)/ Eurik
arrapautakoa. Euriak harrapatutakoa.
(JUA, 1999-08-10)

Eurí-eraso, eurí-erasoa: iz. Meteorol.
Euri erasoa, indarrean datorren euri aldia./
Euri-erasok. Euri erasoak. (JBA, 2001-
04-07)/ Euri-erasoa daok. Euri erasoa za-
gok. (JUA, 2001-07-14)

Eurí-near, eurí-nearra: iz. Meteorol. Euri
negarra. Euri asko egiten duenean, bide-
etan sortu ohi diren ur bide txikiei esaten

zaie honela./ Euri-nearra. Euri negarra.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JUA,
1999-12-29)

Euríketa, euríketea: iz. Meteorol. Euri-
keta, euri saioa./ Euriketa. Euriketa.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2000-02-
01)/ Etzian eiñ euriketaik. Ez zian egin eu-
riketarik. (Euria egin ez zuela adierazte-
ko) (JUA, 1999-08-23)/ Euriketaik eiñ.
Euriketarik egin. (JBA, 2006-05-05)

Euríte, eurítea: iz. Meteorol. Euritea./
Eurite orrek. Eurite horrek. (JUA, 1998-
09-17)/ (sinonimoa Euritza)

Eurítza, eurítza: iz. Meteorol. Euritza, eu-
ritea./ Alako euritza! Halako euritza!
(Eurite baten gainean) (JBA, 2007-06-09)/
(sinonimoa Eurite)

Eusgárri, eusgárrie: iz. Eusgarria, zer-
bait eusteko balio duen tresna./ Eusgarrik.
Eusgarriak. (Astoaren arbalda eusgarri ba-
tzuez lotua egoten zen, aberearen neurrian
jartzeko) (JBA, 2002-01-20)/ Eusga-
rrik. Eusgarririk. (Bidearen bazter alda-
patsu batetik erortzeko arriskurik ez iza-
teko jarri beharreko eusgarrien gainean)
(ik. Kontzial) (JBA, 2003-04-23)

Euskál-fiestak: 1. iz. Euskal festak. Guda
aurretik egin ziren euskal jaialdiak, lehia-
keta eta sariketa moduan antolatuak.
Hauen helburua umeengan euskara eta
euskal kulturarekiko lotura piztea zen./ 2.
iz. Euskal festak. Guda ondoan egindako
festak, batez ere jaialdi kulturalen mo-
dukoak zirenak. Brinkolan San Luis
egunean urtero izan ohi ziren Euskal fes-
tak deituak. Bertara etortzen zen Joxe Oria
trikitilaria. (JBA, 1998-12-19)

� Etnog. Seguran eta Zumarragan: Maria eta
Juan Ugaldek azken gerra aurreko Eus-
kal Jaietan eskuartzeko aukera izan
zuten. Lehenengoak Zumarragan eta bi-
garrenak Seguran, elkarren jarraian zi-

ren bi urtetan. Mariari euskaraz irakur-
tarazi eta beste froga batzuk egin ziz-
kioten, eta bost duro eman omen ziz-
kioten sari bezala. Zumarragako saioa
itxuraz pixka bat atzeratu egin zen eta
Brinkolako haurrak etxeratzerako be-
randu samar omen zen. Etxean Luzia-
no aita larri eta haserre zen, baina ala-
bak ekarri zuen dirua ikustean, gure ai-
tte zorauta geatu zian. Etxokaneko

› EUSKAL-FIESTAK. Maria Ugalde jaunartze egu-
nean. Zumarragako euskal festetara adina horrexe-
kin-edo joan zen. (Olazar baserrian jasoa)

› EUSKAL-FIESTAK. Juan Ugalde jaunartze egu-
nean. Juan ere umea zen Segurako euskal festak
izan zirenean. (Olazar baserrian jasoa)

› EURIE. Euri giroa Brinkola aldean. (AA, 2007-06-09)
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Anparok, Maria baino urtebete zaha-
rragoa izanda, hurrengo saria irabazi
zuen, dirua baita ere, eta haserre zen,
arek uste zon geio jakingo zola Mariak
baino, ura gustoa ez. Segurako saiora
Juan eta Brinkolako beste bost ume joan
ziren. Tartean, Igaldeko Kruxito ere ba-
zen. Nola joan ziren ere gogoratzen da:
Beasaiñea jun tranbiñ eta gero auto-
busez Segurara. Beasainen bazkaltzen
ari omen zirela, ondoan Zeraingo nes-
kak omen zituzten zirikatzen. Kruxitok
zerbait egin eta denak berehala isildu zi-
ren. Segurako saioko saria ez zen dirua
izan, eman tzaun baloiak eta pelotak.
Gogoan ditu pilotak nolakoak ziren: go-
mazko pelota zeak... Segurako saioan
irakurtzea egokitu zitzaion Juani. Xa-
biertxo zen irakurri beharreko liburua eta
berak ia buruz zekien. Honekin buka-
tu ziren gerra aurreko euskal jaiak:
geio etzian izan euskal fiestaik. (JUA,
2003-06-07)

➤ Grab. Zumarragakoa: Maria Ugaldek bi-
garren saria irabazi zuen Zumarragan:
“Bigarren premioa. Eta ori zien, apai-
ze Santa Luzin, beno Brinkola, Errei-
zalgoa zan apaize, Don Juan, Inoxen-
txio ta oien anaie, Bernabe ta oik,
beno, (...), Inoxentxio ezautuko zenduen.
Bat fraille zeuken, aita Pedro, Zarau-
zen il zan, ezautu non nik ura. Arek erro-
sarioa errezatzen tzon, udan eoten gi-
ñenen Zarauzen beti ara, etxeakon,
mezea entzuten gendun. Errosarioa
errezatzen zon, zaartuta zeon, jubilau-
ta, ia retirauta. Eta errosario bat-o bai...
jesus!... Baten beatzi nola da, nola
esango deu?... Rosarion misterioa!
Oori da, baten beatzi abe mari erre-
zauko zittun da urrengon amaika, o
amabi igual, ia ola, ola zeon ura’re ia.
Eta gero ia aizkeneako beste bat, gaz-
te bat, ia beste urte baten, ia gaztego bat
jarri zuen. Bueno, orien anaie zan Don
Juan eta Santa Luzin zeon ura apaiz,
Santa Luzin eta oso euskalzale aundi oi-
takoa zan. Don Jeronimo Brinkolan.
Ura zan Ormazteiko... eta bueno, oso
launek zien, eta oso euskalzalek eta ola.
Eta klaro, “mas bien” ba organizau zon
Don Juanek, “o sea”, Erreizalgo, San-
ta Luziko apaiz orrek. Eta klaro, lenengo
premioa ari eman tzioen. Eta bigarren,
Igaldeko Bittorio zana eta ni, eman
tziuen biarren premioa. Eta gero etxo-
kaneko, gero beste geigo’re bazien,
etxokanen Anparo. Anparo zan, aittue
izango zu, ezautu, ezautu etzendun
ingo, Benitan aizpea. Arek, ura’re ba-
zan eta ola. Eta klaro, ni bigarrena ta
ari irugarrena eman tzioen premioa ta
“Zer daki ba Mariak ni baiño geigo?
Zer daki ba?”, asarre...”. Anparo ez zen
Mariaren adin berekoa: “Ez ba, urtebete
geigo. Ta orrek euki leike... eta, beste-
la jakin, motibok bazeuzken jakiteko nik
ainbat, “onbre”, ez takit... Eta klaro,
gero etxea... Beno, ortako abixau ziun
Don Jeronimok ba etxen esateko lasai
eoteko, etorriko giñela nola edo ala-ta...
“O sea”, trenik etzeon ba ordun, bottijo
xarren bat, ordun pasauta izango zan
ura-ta, gero taxie eta ala, ta kotxen eto-
rri giñen. Etxea etorri ta karo, illunduta
zeon-da, berandu zan-da, aitte deman-
dan, beti bezela. Aitte demandan... Eta

gero premioa ikusi zonen, aixkiatu zan.
Jakiñe ba, ori ba, ori esaten nion nik,
nik’e ori esaten nion, asko ez genion
erantzuten baiño... Katxis!”. Ze sari zen:
“Ba premio, bos duro zidarretan. Ga-
rai artan bakizu zer zan ura? Kapitá-
la! Ura! Ta etxokan Anparoi iru, ta nei
bost, arek’e pena. Eta gero liburu sor-
ta bat, (...) bi o iru liburu, ta gero bes-
te jostaillu olako zeozer”. Noiz izan zen:
“Amabi. Amabi urte eta oiñ Arantza-
zutik, bueno Radio Seguratik aitzen
dezu, ez dezue aittuko, anjelus euskeraz,
beno kanpaiak jotzen do tono ortan,
ezta? Ori abestu gendun, abestu non.
Eta gero ba ortako in gendun ba esa-
miñea, idatzi, leittu ta leitzeko eman
tzien nei “Xabiertxo” liburue. Aittuta
eongo zeate, (...).Ta zeakok, direktiba-
kok esan tzuen, “Onek au memoriz...
onek au memoriz daki” ola ta, “onek
ondio oiñ arte ez do liburu au ikusi”,
Don Jeronimok erantzun tzien atzea.
Egie zan, ez non ezautzen liburue”.
Ondo irakurri zuen: “Ta oso ondo lei-
ttu. Ta “Memoriz daki”... Eta gero, ola
galdetzen ziuen ba, errik aundienak, Gi-
puzkoako errik aundienak, ori galdera
bat. Eta geo urrengo mendik altuenak.
Eta Don Jeronimok esan tzian, “beittu,
Maria, zuk galdetuko izue, eta galdetzen
dizuenen esan, mendin izenak, Aizkorri,
Aralar, Ernio, Udalaiz... aizkenen esa
izu Izazpi ta Irimo! Gustauko zate-
ta”. Eta “efektibamente”, nik, Izazpi ta
Irimo. Direktibei beittu nien da barrez
zeren, nik’e barre ein non, uaxe gus-
tauko zitzaien”. Hortaz gainera abestu
ere egin behar: “Kantau, kantau gaiñea
Baustita Baztarretxe. Bakizu, ezautze zu,
bueno ba, ori’re abestu gendun. Eta
gero, Anjelus ori, oiñ zea itten duen ori,
oso-oso ederra da. Eta beste ez takit zer.
Ez naiz akordatzen...”. Euskaraz ira-
kurtzen ohitua zegoen: “Ez zea! Ez zea!
Klaro, gu anilloa, aittuta eongo zea ani-
lloa ze izaten tzan, gure denboran izan
zan anilloa’re, bai. Gero ori izango zan

ia, Republika... ez, Republika ori gerogo
izango zan ba, gerogo zan... Bai, guk
euki genduken, Sorotxo esaten diozue
ba, bakizu Sorotxo, errota bideako (...)
zea zan, lizar arbola bat, lizarran arbola
bat. Etxetik araiño euskeraz in gendei-
kiun. Baiño andik eskola bittarten, ezin
deskuidau, bestela anilloa zenduken.
Bata bestea zaitzen gendun, klaro. Ani-
lloa zeukena, “sobre todo”” (MUA,
2003-04-11)

Euskáldun, euskáldune: iz./adj. Eus-
kalduna./ Euskaldunek. Euskaldunak.
(JUA, 2002-06-15)/ Euskaldune. Eus-
kalduna. (JUA, 2004-08-29)/ Ama eus-
kaldune. Ama euskalduna. (JBA, 2006-
05-29)/ (sinonimoa Euskerazko)

Euskéra, euskérea: iz. Euskara./ Euskera.
Euskara. (JBA, 2002-12-27)/ Euskera ba-
tue. Euskara batua. (JBA, 2002-12-27)/
Aek eskueraz ikasi zian. Hark euskaraz
ikasi zian. (JUA, 2002-06-15)/ (aldaera
Eskuera)

� Etnog. Felipe Barandiaran: Euskeran gaiñen.
Euskararen gainean./ Felipe Barandiaran,
Gasteizkoa berau, Brinkolan egon omen
zen apaiz. Gerora, bere jarrera euskal-
tzalea zela-eta, alde egin beharrean suer-
tatu zen. Gai hauetan oso gizon fina be-
zala gogoratzen du JBA-k. (JBA, 1999-
05-15)

Euskérazko, euskérazkoa: izlag. Eus-
kalduna./ Andrea euskerazkoa da. Andrea
euskalduna da. (JBA, 2008-10-12)/ (si-
nonimoa Euskaldun)

Eutera, euterea: (ik. Egutera)

Eutsi: ad. Eutsi./ Kargai eziñ eutsi. Karga-
ri ezin eutsi. (Bere adarrak okertuak di-
tuen zuhaitz baten gainean) (JBA, 2004-
05-29)

Eutsi, eutsíe: izond. Eutsia./ Eutsie. Eu-
tsia. (Liho landarearen azala erabil-
tzen zen ehungintzan. Azalaren barne-

› EUZKIE. Egunsentia Saloita ingurutik. (AA, 2007-10-21)
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an kaiña erako bat du, oso gogorra eta
kanpo azalari ongi eutsia) (JBA, 1999-
02-10)

Eutsítzaille, eutsítzaillea: (ik. Txerri-
eustxaille)

Euzki, euzkie: iz. Meteorol. Eguzkia./ Euz-
kie dao. Eguzkia dago. (JUA, 1998-07-
08)/ Euzkie bete-beten. Eguzkia bete-be-
tean. (JBA, 2000-01-04)/ Euzki ederra.
Eguzki ederra. (Giro eguzkitsuaz ari da)
(JUA, 2001-05-19)/ Euzkik ez dauke in-
darrik oiñ. Eguzkiak ez dauka indarrik
orain. (Egun elurtsu batean esana)
(JUA, 2003-01-11)/ Euzkitan da aize-
tan. Eguzkitan eta haizetan. (Errekan
busti den txakurra lehortzeko era, eguz-
kitan eta haizetan ibiltzea) (JBA, 1999-
08-08)/ Goizeko euzkik. Goizeko eguz-
kiak. (Tomate batzuk ze eguzkik jotzen
dituen) (JBA, 2005-05-14)

EUZKIE ARTU: ad. Eguzkia hartu, eguz-
kitan egon./ Euzkik artu genduzten.
Eguzkiak hartu genituen. (JBA, 2005-
09-24)

EUZKIE ETORRI: ad. Eguzkia etorri./
Euzkie etorri. Eguzkia etorri. (Lainoa
joatean eguzki argia indar bete betean
berriro ere ageri denean) (JUA, 2001-
02-17)

EUZKIE JUN: ad. Eguzkia joan, sartu./
Euzkie jun. Eguzkia joan. (JUA, 1999-
11-30)/ Euzkie baijo. Eguzkia badoa.
(JUA, 2004-08-13)/ Ozten asiko zon,
euzkie jun da. Hozten hasiko zuen,
eguzkia joan da. (Ilunabarrean esana)
(JUA, 1999-10-09)

Euzki-begi, euzki-begie: iz. Meteorol.
Eguzki begia, egutera./ Euzki-begie.
Eguzki begia. (Baratza bati buruz) (JBA,
1998-12-28)/ (sinonimoa Egutera)

Euzkittu: ad. Eguzkitu./ Euzkittu in bear le-
nengo. Eguzkitu egin behar lehenengo.
(Zikirio ebakia, garia bezala, jo aurretik
eguzkitan ezarri behar dela adieraziz)
(JBA, 2008-08-02)

Euzkitxu, euzkitxue: izond. Meteorol.
Eguzkitsua./ Oso euzkitxue. Oso eguz-
kitsua. (Etxe baten kokapenaren gainean)
(JBA, 2005-08-06)

Euzkitza: Eguzkitza, Legazpiko base-

rria./ Euzkitza. Eguzkitza. (JBA, 2005-
01-01)

Euzkitza-Bekoa: Eguzkitza Behekoa,
Brinkolako baserria./ Euzkitza-Bekoa.
Eguzkitza Behekoa./ JUA-ren amo-
nak zera esaten zuen Eguzkitzakoen
gainean: Etxea erana duenak, abera-
tsak. (Brinkolan beste gutxi bezala,
hauek etxenagusiak ziren) (JUA, 2001-
11-17)

� Etnog. Kablea: Baserri hau lur aldapatsuan
egonda, inguruko zelaietatik belarra
samurrago ekartzeko asmoz, kablea
jarri zuten. Baina urte batez besterik ez
omen zuten erabili. Izan ere zelaiko be-
lar denak kablea zegoen ingurua biltzea
eta pilatzea lan nekosoa zen, errazagoa
omen zen gurdia hartu eta batera eta bes-
tera ibiltzea zelaian zehar. (JUA, 1999-
05-29)

Euzkitza-Goikoa: Eguzkitza Goikoa,
Brinkolako baserria./ Euzkitza-Goikoa.
Eguzkitza Goikoa. (JBA)

Éxkas, exkása: izond. Eskasa, balio gu-
txikoa./ Exkas. Eskas. (JBA, 1999-05-29)/
Exkaxanak. Eskasenak. (JBA, 2003-01-
11)/ (aldaera Exkax)

Éxkax, exkáxa: (ik. Exkas)

Exkibeléta: Ezkibeleta, Legazpiko base-
rria./ Exkibeleta. Ezkibeleta. (JBA, 2005-
12-25)

Ez: 1. adb. Ez, ezezkoa adierazteko./ Ez bro-
man asi! Ez broman hasi. (Pertsona ba-
tek dituen eskuak izanda harekin bro-
matan hasterik ez dela) (JUA, 2004-01-
01)/ Zuek jango zue ez daon lekutik’e.
Zuek jango duzue ez dagoen lekutik ere.
(Ez dagoen lekutik ere, esateko modua
bezala) (JUA, 2002-08-24)/ Ez onik eta
ez txarrik. Ez onik eta ez txarrik. (Pe-
rretxiko faltaren gainean) (JBA, 1999-
08-03)/ Ez izketaik itten tzon. Ez hiz-
ketarik egiten zuen. (JBA, 2006-05-29)/
Es txut ikusten. Ez ditut ikusten. (JBA,
2007-12-15)/ (aldaera Es) (ik. Eznai)/
2. partik Ez, esaldia indartzeko, batez ere
harridura edo desadostasuna azalduz./
Gaur oira jun ez da ba! Gaur ohera joan
ez da ba! (Txakurraren gainean) (JBA,
2000-02-24)

Éza: iz. Eza./ Pena eman zian etorri eza ikus-
tea. Pena eman zidan etorri eza ikustera.
(JBA, 2001-04-28)/ Gu jun ezatio’re
ingo due. Gu joan ezagatik ere egingo
dute. (JUA, 2001-01-20)/ Guk eskau
ezatio. Guk eskatu ezagatik. (JBA, 2004-
09-18)

Ezárri: ad. Ezarri./ Ezarri. Ezarri. (JUA,
1998-10-31)/ Esarrita. Ezarrita. (Ereite-
ko sartzen den patata zatiak lurrean nola
ezartzen diren adieraziz) (JBA, 2001-12-
29)/ Esarrita. Ezarrita. (Gariaren lasta aza-
roak bata bestearen gainean pilatzen zi-
rela adierazteko) (JUA, 1999-02-06)/
Asto-sestok aberearen bizkarrean uhalen
bidez esarrita egoten dira. (JBA, 2003-
04-11)/ (aldaera Esarri)

SOKEA EZARRI: ad. Soka ezarri, gana-
duari soka ezarri errazago gidatzeko./
Ezarri ezinda sokea. Ezarri ezinda

soka. (Soka behi bati lotu ezinda. Mi-
randaola Zaharra delako baserrikoek es-
traperloan saldutako behiaren gainean)
(ik. Mirandaola-Zaarra) (JUA, 1999-
02-06)/ Ezarri. Ezarri. (Bere amaren
buztanetik lotuta eraman zuten txaha-
laren kasua)53 (JUA, 1999-02-06)/ An-
katik sokea ezarri. Hankatik soka eza-
rri. (Ahateari soka hankan jartzeko
aginduz, errekara alde egin ez zezan)
(JUA, 2001-05-08)/ Sokea ezartzeko.
Soka ezartzeko. (Soka ezartzea, etxe
abere bati buruan zehar soka jartzea da:
behorrei, behiei, astoei...) (JUA, 1999-
05-29)

Ezátu: ad. Hezetu./ Ezatu. Hezetu. (Heze-
tasuna hartutako garien gainean) (JBA,
2003-07-26)/ (ik. Eze) (sinonimoak
Umedadetu; Umeldu)

Ezaun, ezaune: izond. Ezaguna.

EZAUN IZAN: ad. Ezagun izan, zerbait na-
baritzea./ Ezaun do. Ezagun du. (Naba-
ri zaiola adieraziz) (JBA, 1998-07-10)/
Etzon asko ezaun. Ez zuen asko ezagun.
(Ez zitzaiola gehiegi nabari) (JBA, 2000-
02-19)/ Ezaun izaten do gaiñea. Ezagun
izaten du gainera. (JBA, 2003-12-31)/ Aik
janda ezaun-ezaun izaten tzuen. Haiek
janda ezagun-ezagun izaten zuten. (Er-
biaren lanak alpapa sailean) (JBA, 2004-
02-01)

Ezaupide, ezaupidea: iz. Ezagupidea./
Ezagupidea. Ezagupidea. (JBA, 2004-
02-15)

Ezautu: ad. Ezagutu./ Onek danok ezautzen
gaittu. Honek denak ezagutzen gaitu.
(Txakurraren gainean) (JUA, 2004-04-
17)/ Beonek’e ezaungo dola. Beronek eza-
gutuko duela. (JBA, 2005-01-14)

Ezbai, ezbaie: iz. Eztabaida./ An sartu zaitz
ezbaien. Han sartu zaitez eztabaidan.
(JBA, 2008-03-13)/ (ik. Eztabaien) (si-
nonimoa Eztabai)

Éze, ezéa: izond. Hezea./ Ezek. Hezeak. (In-
txaurren gainean) (JBA, 1999-03-13)/ Eze
samarra. Heze samarra. (JUA, 1999-03-
13)/ (ik. Ezatu) (sinonimoa Ezko)

Ezéleku, ezélekue: iz./izond. Hezelekua,
hezetasun gehiago izaten den lekua./
Ezelekue. Hezelekua. (Hitz hau erabili

53 Neuk ikusia dut lotura mota hau behorren artean ere.

› EUZKITZA-BEKOA. Brinkolako Eguzkitzabekoa ba-
serria. (AA, 2007-12-09)

› EXKIBELETA. Legazpiko Elbarrena eremuko base-
rria da. (AA, 2007-04-13)
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zuen Etxeazpiko soroa definitzeko) (JBA,
1998-02-07)

Ezén: Ezean./ Gustau ezen. Gustatu eze-
an. (JUA, 1998-07-14)/ Beea itxi ezen.
Behea itxi ezean. (JUA, 1999-05-08)/
Beragoti ebai ezen. Beheragotik ebaki
ezean. (Landare baten gainean) (JBA,
1999-05-29)/ Erdikoa puskauta euki
ezen. Erdikoa puskatua izan ezean. (Ti-
pulak sartu litezke baratzean baldin
eta erdiko adartxoa hautsia ez badute)
(JBA, 2003-03-21)/ Ezen zeaik badao.
Ezeren zerarik badago. (JBA, 2003-12-
06)/ Eurik in ezen. Euririk egin ezean.
(JUA, 2004-08-13)

Ézer: izord. Ezer./ Ezer nai zu? Ezer nahi
duzu? (JBA, 1998-08-10)/ Nai zu ezer?
Nahi duzu ezer? (JBA, 1998-11-07)/
Ezen kuidaoik. Ezeren kuidadurik.
(JBA, 2000-08-30)/ Ezen notizik etatzen
zon. Ezeren berririk ateratzen zuen.
(JBA, 2002-12-27)/ Onekin ez deu ezer
asko ingo. Honekin ez dugu ezer asko
egingo. (JUA, 2002-01-19)/ Ezerre.
Ezer ere. (JBA, 1998-08-19)/ Eze asko
eukiko ez palo. Ezer asko edukiko ez
balu. (JBA, 2004-02-21)/ Ezer baik
eziñ irtengo ola. Ezer barik ezin irten-
go duela. (JBA, 2004-08-13)/ Zikiñ-zi-
kiñ eitten da ezer ein bear izan ezkeo.
Zikin-zikin egiten da ezer egin behar
izan ezkero. (Lan jakin batean) (JBA,
2005-08-12)

Ezétasun, ezétasune: iz. Hezetasuna./
Ezetasun orrekin. Hezetasun horrekin.
(JBA, 2002-03-21)

Ezezaun, ezezaune: izond. Ezezaguna./
Ezezaune. Ezezaguna. (Berea ez den
etxea ezezagun duen katu baten gaine-
an) (JBA, 1999-12-18)/ (sinonimoa
Estraiñu)

Ézi: ad. Hezi./ Ezi. Hezi. (Abereen gaine-
an) (JUA, 1998-09-10)/ Ezitzen ai da.
Hezten ari da. (Pertsona bat bere behorra
hezten ari dela adieraziz) (JBA, 2002-
10-26)

Ézin: (ik. Eziñ)

Éziñ: Ezin./ Iñola’re ezin jun. Inola ere ezin
joan. (JUA, 2001-12-24)/ Eziñ eiñ izan-
da. Ezin egin izan-eta. (JBA, 2004-05-15)/
Aguantau eziñik ez dao emen. Jasan ezi-
nik ez dago hemen. (Eguraldiaren gai-
nean) (JUA, 2004-05-20)/ Etorri eziñ
beintzet. Etorri ezin behintzat. (JBA,
2008-02-23)/ (aldaera Ezin)

Ezíñ, ezíñe: iz. Ezina./ Eziñe. Ezina.
(MUA, 2005-02-04)/ Eziñe. Ezina. (JUA,
1999-04-24)/ Eziñ. Ezin. (JUA, 1999-05-
22)

Ezjákiñ, ezjákiñe: izond. Ezjakina./ Ez-
jakiñe. Ezjakina. (JUA, 2002-07-26)

EZJAKIÑE IN: ad. Ezjakina egin, ezer ez da-
kiela adierazi./ Ezjakiñe in tzola. Ezjakina
egin zuela. (JBA, 1999-11-28) 

Ezkálu, ezkálue: iz. Zool. Ezkalua, arrain
mota./ Ezkaluk. Ezkaluak. (JBA, 2003-08-
02)/ Oso gutxitan joaten ziren JBA-eta ez-
kaluak harrapatzera. (JBA, 2004-01-10)/
Ezkalu. Ezkalu. (JUA, 2002-06-15)/ Es-
kalue. Ezkalua. (JBA, 2002-06-15)/ (al-
daera Eskalu)

Ezkéo: 1. Ezkero, baldintza adierazten
duen hitza./ Ezkeo. Ezkero. (JBA, 1998-
07-16)/ Gaizki irtetzezkeon. Gaizki ir-
tete ezkero. (JBA, 2000-05-06)/ Txikie
izatezkeon. Txikia izan ezkero. (JBA,
2000-05-27)/ Txikituko lukie ankea
arrapau ezkeo. Txikituko lukete hanka
harrapatu ezkero. (Lantegi tresna astun
bat hanka gainera erori ezkero, zer
gertatuko litzatekeen adieraziz) (JBA,
2004-02-21)/ Jaso bear due, jasotze ez-
keon, izango dienak. Jaso behar dute, ja-
sotze ezkero, izango direnak. (Zein
pinu zuzendu behar den; entresaka
gaindituko dutenak) (JBA, 2004-05-22)/
Emen izate ezkeon. Hemen izate ezke-
ro. (JBA, 2005-01-08)/ 2. Ezkero, den-
bora tartea adierazten duen partikula./
Gabonak ezkeo. Gabonak ezkero. (JBA,
2000-03-18)

Ézker, ezkérra: 1. izond. Ezkerra, ezker-
tia./ Ezkerra. Ezkerra. (JUA, 1999-11-27)/
Ezkertia. Ezkertia. 54 (Pilotari baten gai-
nean) (JUA, 2003-01-11)/ 2. iz. Ezkerra,
ezker aldea./ Ezker-eskubi. Ezker-es-
kuin. (Etxe bateko bi bizilagun nola bizi
diren) (JBA, 2004-04-10)

› EZELEKUE. Olasatxo lekua hezelekua da. (AA, 2008-04-04)

› EZKALUE. Ezkaluak Barrendiola errekan. (AA, 2008-06-28)

54 Goierrin arrunta den deklinabidea erabiliz Ezkertie izan behar luke eta ez Ezkertia. Baliteke bilketa akatsa izatea.
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Ézki, ezkíe: iz. Bot. Ezkia, arantza55/ Ezkie.
Ezkia. (JUA, 2003-07-12)/ (ik. Kutza)

Ezkío: Topo. Ezkio, Gipuzkoako herria./ (�)

➤ Grab. Ezkioko agerpenak (1): “Bai. Ailleau
ein nitzean Ezkiora. Ni aillau inda naok
Ezkion. Ori, Donostin izan giñean, re-
gatak-eo zittuan. (...) mutikok, nik zenbaitt
urte euko natuan ba? Zortzin bat urte.
Zortzik igual ez, sei o olakon bat igual,
aittekiñ. Da Donostin gaue pasau... Or-
dun regatatan izaten tzian, Donostiko
asuntoa, ordun fubol ta olako zeaik, re-
gatea, regatea!, orri ematen tzikoan in-
portántzie. San Pedro, San Juan, San Pe-
dro... orik zittuan pelea aundienanekok.
Geo Bilbaokok, Pedreña, Pedreña-ta,
Santandergoa’re etortzen tzian. Da...
Baiño regatei, urdun millaka asko juten
tzian Donostiñ, regatan asunto ori, bai.
Geo an, an bazkaldu genduan tionen, eta
trena artu ta Ormazteira. Zuen amanen
eon giñean, amonanen an56... eta arek
esan tzaun, nundik jun bear deun, ze bide
artu bear deun Ezkiora juteko. Goora illo,
jentea bazijoan, bazijoan, da goraka-go-
raka-goraka, mendira, gora, ara jun
bear zala, Ama Berjiña eoten tzan lekua.
An izan, eon giñean puskaten, an eon gi-
ñean puskaten. Da an etzeoan, jentea etze-
oan ainbesteaiño’re, aste eune’re bazian-
da, ainbesteaiñoko eune etzian ura. Da
an eon giñean-da, da ba, geo Zumarra,
ta Zumarraiño oiñez jun da tranbia artu
bear deula, Brinkolako. Ta ala ein gen-
duan. Zumarra, Ezkiotik eo zea ortatik.
Da orduntxen ailleatu nitzean ni. Nik ez
nian ikusi ezer. Nik ez nian ezer ikusi.
“Amaa!!!”, emakuma txaldan bat-eo, bi-
iru bazerean, (...) ortan, bata ataundarra
ziala, bestea etzekiat nungoa ziala. “Zer
nai luke? Zer nai luke?”, da batek esan
tzaoan, (...) olaxe: “galdetu iozu ama ber-
jiñai nere ildakok, oiñ urtebete il zitan, ua

nun daon, anima, anima ura, ura zerun
eo purgatorion eo nun daon”. Da, “ba
esan do, meza baten faltan, purgatorion
daola”, emakuma zea orik. Da jentea si-
nistuta, jentek sinistuta. Or Bartzelóna-
tik’re etorrita jentea beintzat or, emengo
tren espezialak-eta Zumarraa. Emen ze-
amar bat, “oilleroa”-o esaten tziena,
“granujea” men tzian. Da arek’e, esan
men tzaoan, “aber”, mutiltzarra men
tzian, da: “Galdetu iozu nere andrea oin-
txe urtebete il tzitan, eta galdetu iozu
“aber” nun daon, zerun-eo, infernun eo
purgatorion, nun daun”, da “meza baten
faltan purgatorion dao” esan men tzao-
an. Artu men tzian “letxea”: “Kaka ita-
ko!”, esan men tzaoan, “nik anraik se-
kula ez diat izan-da!”. Urdun ozmén ika-
ragarrie artu zian, or, zeamar orreatik,
“anraik sekula ez diat izan””. Hau eta
gero jendeak hozmen handia hartu zuen:
“A, bai, ozména. Oiñ’e seitzen duela jen-
tek esaten die-ta, kantuk-eta oiñ’e. (...) or-
dun, antxe da, nik aittutakoa dek ori. Ze-
amar orrek esan tzaoan, zeamarrak esan
tzaoan : “ointxe urtebete il tzitan nei an-
rea, ta galdetu iozue nun daun, zerun o
infernun eo...”, “meza baten faltan pur-
gatorion dao, esan dit”. “Kaka itako! Nik
sekula anraik ez diat izan-da!”. Urdun,
baiño urduako ia proitzen asita zerean,
guar illek-eta57, ia galerazten, oixpoan-
di. Ia oixpok antza eman tzaean or etze-
ola ezer. Da ia guarda zibillek-eta asita
zerean, jendea atzeatzen, atzeatzen oix-
poandi (...). Baiño jentea jun eitten tzian,
jentea jun. Ta oixpoa, guarda zibillek, oso
ezin ba proittu, oso ezin ba proittu. Da on-
dio’re segi itten dola-ta, arrezkeo’re
segi itten tzola-ta. Oiñ’e kantun, kantu ots
aundik izaten men diela, oiñ’e. An irte-
tzen zon lekun-da” (JUA, 2003-06-28)

➤ Grab. Ezkioko agerpenak (2): “Bai, ni bi
aldiz, bi aldiz. Eta len esan deun men-
di ortatik, esan det pa reketek bajau zie-
la mendi ortatik, gero sartzen tzan Ez-
kiorako, or Zumarra... Oiñ’e bide ori ba-
dau, oindio’re seitzen do bide orrek. Bai,
trabesía ori eitten da oiñ’e. Orti jute gi-
ñen, eta etorritzen, akordatzen naiz, bi
alditan beintzet, bitan kamionen etorri
iten giñena, kamionetan. Klaro, ordun
autubusik-eta etzeon arrapatzeik, ez
(...), oiñ bezela etzien eon’e ingo, ta ka-
mionetan. Eta lenengoko rekuerdo aun-
dik ez dauket angoik ola esateko, jende
asko zala ta an izan giñela-ta. Biga-
rrengon, ba klaro, berandu etorri giñen,
berandu, gauen ia berandu, edo illunduta
beintzet, da oera jun baik zeren zai,
nere... Serbitzen neon lekutik jun nitzen
bigarrengon eta zai, “aber” ze berri
ekartzen non-eo, oberatu gabe zeren. Eta,
esan nien, ba jendek nola, “begira, be-
gira, zenbat izar datorren, begira, be-
gira” eta guk’e beitzen gendun baiño ez
gendun ikusten, ez izarrik eta ez ezerrez.
Ura esan nien ba etxen, guk ez gendu-
la, nik enola ba ezer ikusi. Barre eitten
tzuen aik-eta. Ta gero, gero otsa izan tzan
berriz, ba Arantzazuko fraillek “kortau”
zuela ori. Zeatik, klaro, kontrario jarri-
ko zien, an beste Ama Berjiña bat sor-
tzen bazan, Arantzazuko Ama Berji-
ñandako. Ori, ori izan tzan. Aik listok
beti, aik listogok beti. Ta ori etzuen on-
tzat artu, klaro, eta ondio’re seitzen omen
do orrea juten jendea, esaten due. On-
dio’re seitzen due-ta, ikusi berri det nik
telebistan ango, bista bat eman tzuena.
Ta bi alditan izan nitzen, bai”. Jende
asko: “Jende asko, Bartzelonatik-eta
etorri zana-ta. Eun ura ez, beste eun ba-
ten, nola zan, ni enitzen jun, asteun ze ba-

55 Erlijio giroko kontakizun batean bakarrik jaso dugu erreferentzia hau. Hortaz, baliteke bertako euskarako elementua ez izatea eta apaizen beterriera jaso ho-
rretakoa izatea.
56 Hemen nahastu egin da, Ormaiztegira ezkondua zen bere izebaren etxea azaldu nahi duelako.
57 Guardia zibilak.

› EZKIE. Ezki edo arantzaz jositako elorri zuhaitza.
(AA, 2005-10-07)

› EZKIO. Ezkio gunea hilerri ingurutik. (Joseba Aldanondo, 2008-12-13)



172 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

EZKO

ten, baiño milagroa anuntziau zuen ba,
fetxea, ze fetxatan ein bear zon milagroa,
ta Barzelonatik-eta bueno, or aberastuta
geldittu men tzien, ínguruko, “por ejen-
plo”, sorok o zelaiek-o, bide eskiñan
zeuzkienak alkilerra kobratu, kotxei o au-
tubusei-edo, ta aberastuta geldittutakok.
Bai. Bai, bai, bai, bai, ala esaten tzuen.
Baiño, baiño, baiño, dirutzak eindakok,
ala esateko. Jendea alaxe bai, jende asko,
baiño... Emen Leazpikok’e bazien. Ilda
die dda. Neska gazte bat. Nola zon ize-
na?, Benitatxo. Ondio (...) ikusi det nik
ura, telebistan, kruzifijo batekiñ, neska
gaztetxoa, Benitatxo. (..)koa, bai, ortxe
aurrea, bidea ondon dau etxe ori. Ta gero
besta batzuk, gazte batzuk, beste gizon
bat eta gero beste, bai, bi gizon. Bai”. Le-
gazpikoren batek ere zerbait ikusten

zuen: “Bai, bai, bai, orik esaten tzuen
ikusten zuela, bai. Ta nik ez takit ze, gero
“eskomulgau” eitten tzittuen.  Etzien ko-
munioik ematen gaiñea, azkenen “es-
komulgauta” geldittu zien orik. Ba ola.
Bersok’e bai eta zittuen, guziako jendea.
Zeatik, sesoa’re uste et ibili zala-ta, umen
bat azaldu’re bai, jaio, klaro, mutikotxo
bat beintzat jaio men tzala ta bersok ari
etata-ta.... Bai, bai, bai, bai, ori, ori ola
da” (MUA, 2003-10-10)

Ézko, ezkóa: izond. Ezkoa, hezea./ Ezkoa
barrutik. Ezkoa barrutik. (Mariaje UB-k
entzuna: Jesusa BA, 2005-07-27)/ Ezkoa
hitzak hezea adierazten du: Fresko kon-
serbatzen dana, ezea. Hau janakiñ bein-
tzet erabilia da. (JBA, 2005-08-06)/ (si-
nonimoa Eze)

Ezkónberri, ezkónberrie: iz./izond.
Ezkonberria./ Ezkonberri oiñ etxea. Ez-
konberri horien etxea. (JBA, 2004-05-01)

Ezkóndu: ad. Ezkondu./ Ezkondu bae-
koa. Ezkondu gabekoa. (Ezkondu gabe
umeak dituen pertsona bati buruzkoa)
(JBA, 1999-08-08)/ Ezkondu berrie. Ez-
kondu berria. (ik. Ezkonberri) (JBA,
2001-12-31)/ Ezkondu ai aguro. Ezkon-
du hadi agudo. (JUA, 2004-02-21)/ Ez-
kondutzeko. Ezkontzeko. (JUA, 2004-05-
22)/ Etxen ezkondutakoa. Etxean ez-
kondutakoa. (Honekin etxera ezkondutako
baten gainean ari da) (JBA, 2004-05-29)/
Garai bateko ezkontza batzuk gurasoek
eurek antolatzen zituzten. Izan omen
dira kasuak, ezkondu behar zutenak eli-
zatarin ezautu zirenekoak, ezkontzako
egunean. (JBA, 2008-10-31)

Ezkóndu, ezkóndue: iz./izond. Ezkon-
dua./ Ezkondue... solterea. Ezkondua... ez-
kongabea. (JUA, 1999-05-21)

Ezkóngabe, ezkóngabea: iz./izond. Ez-
kongabea./ Ezkongabea. Ezkongabea.
(JBA, 1999-10-30)

Ezkóntza, ezkóntzea: iz. Ezkontza.

EZKONTZAZ ETORRI: ad. Ezkontzaz eto-
rri, hau da, ezkondu eta norabaitera eto-
rri bizitzera, norabaitera ezkontzea./ Ez-
kontzaz etorri zan. Ezkontzaz etorri zen.
(JBA, 2002-08-24)

EZKONTZAZ JUN: ad. Ezkontzaz joan,
hau da, ezkondu eta norabaitera joan bi-
zitzera, norabaitera ezkontzea./ Ezkontzaz
ara junda. Ezkontzaz hara joanda. (JBA,
2003-08-16)

Ezkúr, ezkúrre: iz. Bot. Ezkurra./ Ezku-
rre ardiek neurrian jan behar dute. Izan
ere, gehiegi jan eta lehertuta hil diren ar-
diak izan dira. Horregatik, ematekotan
egunero pixka bat jaten utzi behar zaie,
baina ez saio bakarrean pila bat. (JBA,
2003-10-26)

Ezkútau: (ik. Izkutau, bi adierak)

Éznai, eznaie: iz. Ez nahi, nahi eza./ Es-
nai... eznaik ez daukela beintzet. Ez nahi,
ez nahirik ez daukala behintzat. (JBA,
2002-05-04)/ (aldaera Esnai)  (ik. Ez)

Ezórdu, ezórdue: iz. Ezordua./ Ezordu-
tan. Ezorduetan. (Gauean oso berandu
etxeratzeaz ari da) (JBA, 1999-08-19)

Ezpáda, ezpádea: (ik. Ezpata, bigarren
adiera)

Ezpaiñ, ezpaiñe: iz. Ezpaina./ Ezpaiñek-
eta... Ezpainak-eta... (JBA, 2002-02-
23)/ Ezpaiñek. Ezpainak. (MUA, 2003-
04-11)

Ezpál, ezpála: (ik. Zezpal)

Ezpálda, ezpáldea: (ik. Espalda, lehen
adiera)

Ezpáta, ezpátea: 1. iz. Tre. Ezpata. Gur-
diaren osagaia, esaga lotzeko pieza./ Ez-
patea. Ezpata. (JBA)/ 2. iz. Zool. Ezpara,
intsektu mota./ Ezpatea. Ezpara. (Mariaje
UB, 1998-07-13)/ Ezpatea. Ezpara. (JUA,
2000-09-16)/ Ezpadak. Ezparak. (JBA,
2000-09-16)/ (aldaera Ezpada)› EZKURRE. Ezkur aleak, Auntzola baserriaren inguruan. (AA, 2006-09-03)

› EZKIO. Ezkioko agerpenen tokian orain jarritako estalpea, Santa Lutzia auzunean. (Joseba Aldanondo,
2008-12-13)
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EZTI

➤ Grab. Gurdi ezpata: “Gurdiñ ezpatea ba,
olakiñ eindako ola, egur luze bat, egu-
rre o ola bezela ebaita, gurdiñ atzen jar-
tzen dana ta aurren’e bai eta ari zulok
einda eta geo esagea trabes jarri. Au-
rrekalden zulon bere tamaiñuko ze bat
eiñ, zotza o lodigoa, zulo artan sartze-
ko eta atzekalden’e berdiñ. Da ordun nai
dan neurriñ jartzen tzendun bedarra
asko balin bazenduken ba goragon, ba
gutxi baldin bazenduken gutxigo, eus-
teko... Bueno, esagea eusteko, ezpatea
ba zulotan sartzeko. Ziri, zirik izaten
tzien. “O sea”, aurren da atzen. Da au-
rren da atzeko orik ezpatak” (JBA,
2002-01-20)

Ezpátiñe, ezpátiñea: iz. Bot. Ezpatina,
landare mota./ Ezpatiñe. Ezpatina. (JBA,
2002-04-20)/ Ezpatiñea. Ezpatina. (JBA,
2003-02-15)/ Espatíña bat. Ezpatina bat.
(JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Espatiña)

➤ Grab. Ezpatiñe: “Ezpatiñea ba, ostok, osto
luze batzuk die ezpatiñak, asko ugaritzen
da leku zea euki ezkeo, ona euki ezkeo,
leku onen eon ezkeo. Bestela’re txar xa-
marren’e ez da galtzen. Osto lodi luzek
izaten die ta geo lorak emate ittu. Apiil-
maiatz aldea-o lorak emate ittu, lora lila
batzuk, oaiñ zurik’e badare, gaiñea. Zu-
rik’e badare-ta, zuztarrak eukitze ittu
zeak pezela, bulbok bezela, bulbok.
Bulbok-o... Nola esaten da? Orik beze-
la eukitze ittu, ta oitako zea sartu ezkeo,
ta leku onen ba oso ondo irtetzen da.
Geo, zeak’e asko persegitzen due, ka-
rakolak o barak-o, oik’e asko persegi-
tzen due. Baiño bueno, tokie betetzeko
oso, nola ostoje asko dauken-da...”
(JBA, 2003-02-15)

Ézta: juntg. Ezta./ Ezta esan’e! Ezta esan ere!
(JBA, 2000-02-26)/ Ezta bat’e. Ezta ba-
tere. (Erabateko ezezkoa emanez) (JBA,
2004-12-08)/ Ez to nai izaten ezta ezea-
tio’re ez! Ez du nahi izaten ezta ezerga-
tik ere ez! (Txakurrak garbitzea) (JBA,
2005-08-06)

Eztábai, eztábaie: iz. Eztabaida./ Ezta-
bai bat-o. Eztabaida bat-edo. (JBA,
2007-04-11)/ (sinonimoa Ezbai)

Eztábaien: adb. Eztabaidan./ Eztabaien. Ez-
tabaidan. (JBA)/ (ik. Ezbai)

Eztaiñu, eztaiñue: iz. Eztainua./ Eztai-
ñu. Eztainu. (JBA, 2004-08-11)/ (ik.
Ojalatero)

Eztárri, eztárrie: iz. Eztarria./ Eztarrie
itxi antzen dauke. Eztarria itxi antzean
dauka. (Ongi mintzo ezin den pertsona
baten gainean) (JBA, 2000-05-06)/ Ez-
tarriko miñe. Eztarriko mina. (JUA,
2003-12-31)/ (ik. Zintzur)

EZTARRIE ARTU: ad. Hoztuta edo mindu-
ta dagoelako, eztarria ahul izatea, ondo
ahoskatzeko zailtasunak izanez./ Ezta-
rrie artuta. Eztarria hartuta. (JBA, 2004-
01-23)

Eztei, ezteie: iz. Ezteia, ezkontza. (Plu-
ralean esaten da)./ Ezteiek. Ezteiak./
Luziano Ugalderen ezkontza bazka-
rian, etxean hildako txahala eta ardo za-
hagia izan ziren. (JUA, 1999-02-12)/ Ez-
kontza horretarako, Luziano, JUA-ren
aita, Mutiloraino joan zen bere andregaia
ekartzera, eta horretarako auto bat lor-
tu zuen. Garaian oso auto gutxi ziren eta
erabilitako auto hauxe Zumarraga al-
dekoa omen zen. (JUA, 1999-08-08)/ (ik.
Luziano)

Ezténa: Estenaga, Oñatiko baserria./ Ez-
tenakoa. Estenagakoa. (JBA, 2001-11-
17)

Ézti, eztíe: iz. Zool. Eztia./ Erleei eztia har-
tzeari, eztie kentzea esaten zaio. Eztie
artu esatea ere egokia da./ Eztie itten. Ez-
tia egiten. (JUA, 2004-08-29)

� Etnog. Eztia Olazarren: Olazar baserrian ur-
tero dozena bat kilo ezti biltzen zen. Ez-
tia ontzietan gordetzen zen: Jarratan...
pitxarratan./ Urtero ez zuten eztia ber-
din egiten erleek. Eta horretan baziren
hainbat arrazoi: uda bustiak ez zituzten
atsegin eta ondoko landarediak ere ba-
zuen eragina. Inguruko erleek asko era-
biltzen zituzten bai patata lora, bai ar-
bin lorea. Edonola ere illarrea zen ez-
titarako landarerik egokiena, eta piñuik
ez garai baten eta txilarra zen tokian jar-
tzen zituen jendeak erle kaxa batzuk.
(JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Eztie: “Ba izaten tzan, ekartzen tzan
markatsa o zee ori, kuadro ori, ezta, ta
ura eitten tzan, ola kutxillokiñ puskat
ebai itten tzan, ta kaldara batea botatzen
tzan, kaldara garbi batea, ta ura epel-
du itten tzan, epeldu. Eta geo, epeldu ez-
keo, bealaxe asten tzikon eztie “solta-
tzen”. Eta geo pasatzen genduzten ira-
az-ontzi, ola zakukin, garbie, izaten
tzan, “o sea”, garbie bear izaten do. Iza-
ten tzien olako gauza batzuk. Iraaz on-
tzik, batzuk izaten tzien, ola, kirtena ipin-
tzen tzikon da au izaten tzan ba, zaku-
kie, garbie. Eta pixkat beotzen tzanen,
onaa botatzen tzan, o kazo batekiñ eo
ola, eta gero ba, estutuz-estutuz, amen-
di irtetzen tzon dana zea, eztie ta oi ba,
sartu bear izaten tzan, lenengo ontzi ba-
tea bota ta geo, tarrok bete o ola in bear
izaten tzikon. Beotu ezkeo, dana, ta
emendi bultza eiñ ezkeo, iraaz ontzi o ze-
akiñ, kazokiñ da ola, ola bultza iñ ezkeo,
“pues” botatzen tzon...”. Barruan zi-
kinkeria geratzen zen: “Bai, zee ura,
markats ura, ta ura, gero, andi argizaie
etatzen tzan berriz. Argizai purue, ura
geixo beotzen tzan, enda au, zorro au,
bear izaten tzon, “o sea” tela fiñagokoa.
Tela fiñagokoa bear izaten tzon. Ta
ura’re ba, ua geiau berotuta-eta... Zea-

tio au, eztie asko beotu ezkeo, argizaie’re
jun eitten tzan. Da gutxigo beotu bear
izaten tzon. Oain, bestea, argizaie, ua
geiau beotzen tzan. Argizaie eittekoa,
markats aik, zee aik, geiau beotu bear
izaten tzuen. Da ura’re olako zee baten
pasatzen tzan, baiño tela fiñagon, tela
fiñagon pasatzen tzan. Ta geo, geo itten
tzan, ura itten tzan, ba ontzi bat, artzen
tzendun, segun zee, zenbait zenduken-
o, bazekizun, “o sea”, markats bat-eo,
lau o bost-o. Ta epintzen tzan, ola ontzi
zabal bat artu, ontzi zabal bat, ta azpiñ
ur ttinttat epintzen tzan, ur ttinttat azpiñ,
enda geo’e gortzen tzanen, oso-oson ir-
tetzen tzon arek, gortu-o. Antxe, gan-
baran dau bat, lenaukoa, guk eindakoa.
Etzendun sekula ikusiko...”. Zenbat egi-
ten zen: “Ba asko emen ez. Bat o bikiñ...
ez guk asko’re ez”. Olazargo erle kaxak:
“Bi o olako mat. Asko geiau ez, bi ola-
ko mat...”. Non ziren: “Ortxe piñudin
zien, oso leku ederra zan ura. Or beeti
gora igotzen da ba, ondio ortxe eongo
a arrastoa, paetak eongo die. Zan er-
lateie, erlateie zan ba teillatutxo bat ta
geo azpin zeak, kajak. An’e euritati
zean, da geo babesa zeon, oso babesen
zeon or. Ondio’re antxe eongo a la-
rrazpiñ”. Agerrezabal baserrian Olaza-
rren baino ezti gehiago jasotzen zen: “An
geixeo. Aitte oso afizionaue zan, zean er-
lek, bai. Aek’e Arantzazun Poloni ta
oriik, Polonin semea-ta zien oso, aik frai-
lekin-da berriz, da aik geiau eukitzen tzi-
ttuen. Da kao, andi’re enteratzen tzan ai-
tte’re-ta, oin bezelako zeaik ez, kasoik,
botikaik-eta...”. Kaxa kopurua: “An
“bastante” zeren. An ola, teillatu, tei-
llaazpi bat zeukien aik eta, an “bastan-
te”, zien. An “bastante” geiau zien, kaja
geiau”. Kaxa denak toki berean ziren:
“Ba antxe, etxeti gora, saastie baukie ba,
ba antxe zan, oiñ ez tao, oiñ botata dao
ze ura, estalpe ura botata dao oiñ. Bai-
ño antxe. Geo Anjelek’e ebaltzen do ba
afizioa ola, kajan bat o jarrita-o, da beiñ
etorri men tzikon, baiño ikaragarri
gaiztoa, da ez tait baten bati eman o ze
in tzion’e”. Batzutan gaiztoak ere ego-
ten ziren: “Lengon’e an ibili giñen gu ta,
nik ementxe zean ondon-da, ozka-ozka
etzian eiñ baiño Joni bai, Joni in tziola
esan tzon. Pikau ziola, eta esan nion “iru
bedarrakiñ eizu, iñ iru bedarrakiñ” ta
geo etzan... Eta esaten jardun gendun
nola orik akau itten men diela, erlek, beiñ
zea eiñ ezkeo-ta. Akauko die, aik or uz-
ten due zea-ta, eran mizto ori-ta. Zeati
utzi itten due oik, pikatzen duen tokiñ. An

› EZTENA. Oñatiko Estenaga baserria, Murgia au-
zoan. (AA, 2008-12-21)

› EZTIE. Erle kaxak Telleriarten. (AA, 2005-07-02)
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uzten due zea. Da ez giñen atrebittu
geiau ara juten, alderdi arta juten”
(JBA, 2002-08-25)

Eztúl, eztúle: iz. Eztula./ Eztule. Eztula.
(JUA, 1999-12-25)

Eztúlaldi, eztúlaldie: iz. Eztulaldia./
Eunduko eztulaldik. Egundoko eztulal-
diak. (JBA, 2004-01-17)/ Eztulaldie. Ez-
tulaldia. (JBA, 2009-01-04)

Eztúlka: adb. Eztulka./ Eztulka. Eztulka.
(JBA, 1998-10-31)

Ezúr, ezúrre: iz. Hezurra./ Ezurre. Hezu-
rra. (JBA, 1999-08-08)/ Ezurre ausi.

Hezurra hautsi. (JBA, 2000-12-24)/ Ezur
bat txupatzeko. Hezur bat miazteko.
(JUA, 2004-01-01)/ Ezurre. Hezurra.
(Aranarena ere hezurra da) (JBA, 2004-
08-13)/ Ezurrek. Hezurrak. (JBA, 2008-
11-30)

EZURRETAN: adb. Hezurretan./ Ezurretan.
Hezurretan. (Hezurduraren tamainaz esa-
na)/ (Katu bat lehen, ezurretan, gaur be-
zain handia zela adieraziz, gaur orduan
baino haragi gehiago badu ere) (ik.
Katu, sugandilen kontua) (JBA, 1999-10-
30)

Ezúr-ipintzaille, ezúr-ipintzaillea:
iz. Hezur ipintzailea./ Ezur-ipintzaillea.

Hezur ipintzailea. (Elgoibarko Arrillaga
hezur ipintzailearen gainean)

� Etnog. Elgoibarrera: Benito hara eraman zu-
ten. (ik. Beso)/ Maria, Katalina Alusti-
zaren ahizpa zena eta Pastainen ezkondua
zegoena, Elgoibarra eraman zuten, eror-
keta batean min hartu zuenean. (JBA,
2004-08-11)/ San Agustin batzutan, Joxe,
Mariaren semea, Elgoibarra joan zen
txirrinduz, bisita egitera. Itzulerakoan
Brinkolara etorri zen, Olazar baserrian
gonbidatua zen-eta. Bazkaltzera joan
aurretik amandreak salda eman zion.
(JUA, 2004-08-11)
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FARRA-FARRA

Fábrika, fábrikea: iz. Fabrika, lantegia./
Fabrikan. Fabrikan. (JBA, 2004-01-04)

Fálta: ad. Falta./ Oillasko bat falta det. Oi-
lasko bat falta dut. (Oilasko bat falta zaio-
la adieraziz) (JBA, 2000-08-09)/ Ze fal-
ta zue? Zer falta duzue? (JUA, 2004-08-
13)/ Etorri danen falta zon. Etorri dene-
an falta zuen. (JBA, 2005-01-15)

Fálta, fáltea: iz. Falta./ Falta batzuk sar-
tzen. Falta batzuk sartzen. (Kasu honetan,
ilaretan pinuak falta diren tokian pinuak
sartzea da, faltak sartzea) (JBA, 2000-02-
24)/ Falta-aldi bat. Falta-aldi bat. (Katua
falta zen une batez) (JBA, 2007-05-01)/
Fáltatakok. Faltetakoak. (Hau da, pinu-
di berrian sartu gabe edo ihartutako pinuen
ordez jarri beharreko landare berriak)
(JBA, 2004-02-01)

Fáma, fámea: iz. Fama./ Fama aundikoa.
Fama handikoa. (JUA, 2003-06-28)

Famau, famaue: izond. Famatua./ Alako
famaue zan! Halako famatua zen! (Per-
tsona baten gainean) (JBA, 2005-04-24)

Famíli, famílie: iz. Familia./ Famili es-
perantzan. Familia esperantzan. (Ku-
meak izan behar dituen txakur baten gai-
nean) (JBA, 2000-12-16)/ Familie izan
men diñ. Familia izan omen din. (JBA,
2002-02-23)

Famósa, famósea: izond. Famatua, ema-
kumezko famatua./ Famosea. Famatua.
(JBA, 2009-01-04)

Farándona, farándonea: 1. iz. Bot. Fa-
randona, sagar mota. Farandonea. Fa-
randona. (JBA, 2003-03-30)/ Farándo-
nea iraupen handiko sagar mota da.
(JBA, 2004-10-02)/ Farándona. Faran-
dona. (Sagar mota, lehengo klase bat da)
(JBA, 2006-10-06)/ (ik. Saar)/ 2. iz. Bot.
Sagarrondo mota.

Fárdo, fárdoa: (ik. Pardo)

Farmázi, farmázie: iz. Farmazia./ Far-
mazi. Farmazia. (JBA, 2002-03-02)

Fárra-fárra: Onom. Farra-farra, “asko”

adierazten duen onomatopeia./ Dirue
farra-farra daukienak. Dirua farra-farra
daukatenak. (Diru asko dutenak) (JBA,
2008-03-02)

f

› FARANDONEA. Farandona sagarra zuhaitzean. (AA, 2008-10-12)

› FARANDONEA. Farandona sagar aleak. (AA, 2007-
10-24)

› FABRIKEA. Patrizio Etxeberriaren lantegia. Lanean
ari dena mutikoa da. (1925 inguruko argazkia)
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FATXA

Fátxa, fátxea: iz. Itxura./ Ze fatxa txarra.
Ze itxura txarra. (JBA, 2002-11-09)/ Ze
fatxa daukien. Ze itxura daukaten. (Ma-
darien itxuraren gainean) (JBA, 2008-07-
19)

Féde, fedéa: iz. Fedea.

FEDEA EMAN: ad. Zerbait sinestea./ Oain-
txe eman zionat fedea. Oraintxe eman
zionat fedea. (Aurretik sinesten ez zuen
gauza bat egiaztatu duenean) (JBA,
2001-10-27)

Fedédun, fedédune: iz./adj. Erl. Fede-
duna./ Fededunek. Fededunak. (MUA,
2002-04-11)

Felizitazío, felizitazíoa: iz. Zorion-
tzea./ Felizitazíoa. Zoriontzea. (Eskutitza)
(JBA, 2002-12-27)

Féri, férie: iz. Feria, azoka./ Santa Lutzi-
ko azokan, garai batean, zaldi ta beorrak
geianak zirela dio, gaur egun garrantzia
gutxiago badute ere./ Ferie. Feria. (JUA,
1998-12-12)/ Feri lekun. Feria lekuan.
(JUA, 2001-12-15)/ Ferie... gozo-ferie.
Feria... gozo-feria. (JBA, 2007-04-08)/
Illen beiñ Oñatia joan ohi ziren baserri-
tarrak, bertako azokara, lehen ostiralean
hain zuzen. Batez ere gizonak joaten zi-
relako, gizon ferie esan dio honi. (JBA,
2007-12-15)

Férmin: Fermin, gizon izena./ Férmin.
Fermin. (JBA, 2004-07-24)

Ferretéri, ferretérie: iz. Burdinde-
gia, burdinazko tresnak saltzen diren
denda./ Ferretérin. Burdindegian. (JBA,
2002-11-09)

Fésta, féstea: iz. Festa./ Festea. Festa. (JUA,
1999-02-12)/ Fiestea. Festa. (MUA,
2003-10-10) (aldaera Fiesta) (ik. Muti-
llo) (sinonimoa Jai, bigarren adiera)

➤ Grab. Fiestak: “Umek giñen garaien, esan
dizuana, Mutillora, ta gaiñeakon... Akor-
datzen naizena da, da gu oi urte baten bai-
ño geigotan jun giñen orra, Gabiria, jai
atsalden. Jai atsalden, bezperatatik ir-
tenda, e! Bezperak eta danak einda, ez
zeon bestela... Eta gero emen, Atagoitti-
tik bera zeon, ba nola esaten da, karretera
utzi ta atajue, atajue sartzen tzon, beala-
xe Gabiriñ sartzen giñen. Eta an, ba ze
ingo gendun ba guk? Bokadillon bat
artu, bai, akordatzen naiz ango dendan,
ango beste etxe bat, beste itxura batekoa
dau oiñ. Ez, in gendun buelta bat eta or-
duko bentan. Beintzet bokadilloa an artu,
ta illuntzako etxen, anjeluse etxea etorri
bear zan. Gue fiestea ola izaten tzan. Urte
baten, akordatzen naiz, ordun kome-
diantek etortzen zien plazaa, komeriantek,
komerik ittea. Oiñ ez da azaltzen ori, zuek
ez daukezue orren ideaik’e. Kantau ta txis-
te kontau-ta, besten da geo kapelea pasau,
da ola. Bai, eun artan, jai artan, emen ze-
ren, (...) zeren. Karo, aik ikusi nai ba. Eta
etorri giñen, kuadrillea etorri giñen,
etxea etorri ta afarie preparauta eukitze
non, bazkarikin batea-edo, or’e serbittu,
sukaldea jaso, ta jarri leion, plaza etze-
on irtetzeik’e, gauez etzeon irtetzeik. Ber-
tantxe genduken ba, etxea pare-paren neu-
ken, da emendi orraxe bezelaxe. Eta
emen danak jarri eta komerik ikusi, nola
eon giñen, ori bai. Orreati ba etorri giñen

lentxeo-ta, (...)”. Santa Lutziak ere ema-
ten zuen festarako aukera: “Zeatik... Gero
Santa Lutzitan, Santa Lutzitan, Santa
Lutzi biramunen. Santa Lutzi eune izaten
tzan “dia de los gitanos”, esaten zi-
tzaion. (...) etortzen tzien Zaragozatik-eta,
Balentziti asko, erostea, ganau erostea,
beor-eo, zaldi-edo erostea, jente (...),
orik kantidadea erosten tzuen. Orik (...) ez-
keo, ia gustora danak. Eta “dia de los gi-
tanos”. “Gitanos” esaten tzien oiri.
Urrungo eune izaten tzan gazten eune,
urrengo eune. Oiñez jun, oiñez etorri, oi-
ñez. Dantzaik ez gendun eiñ, beida eon.
Etzan gutxi izan, (...), bestela (...) pen-
tsau’re ez”. Udanan ere dantzaldian egi-
ten zen: “(...), ez gendun dantzaik eitten,
dantzaik ez gendun itten, beida eon, bai,
jeneralen beida eon, ez gendun dantzaik
ez gendun itten... Ez, gaztetxok ez giñen
ba, ia orduako. Eta kameluk saltzen zittun
batek, gizon bat eoten tzan, ola artu za-
rea, zarea (...) oitakoa, korreakin lepoti
txintxilixka, kameluk. Kamelu batzuk,
aik artuko gendutzen, balin bagenduke di-
ruik, zeozer. Gizon gizajoa, aizkeneako gel-
ditzen tzan, ebie. Baezpa’e jendek guar-
dasolakin jun, da dantza juteko guarda-
sola nunbaitt utzi bear, ari bueltan utzi,
guardasolak epintze zien, zaren ola. (...)
famoso, “que bueno era, que buen hom-
bre era”. Eta beiñ an, Udanako tabernan,
oiñ tabernaik ez dau. Gure lengusu bat
zeon ezkonduta, gizonan lengusu bat,
Elortzako, Elortza, Teillarten Elortza-
koa. Aseginolaza, Zezilio Aseginolaza, an-
goa alabakin ezkonduta zeona, da taber-
nea zeukien, eta, ba saludatzea sartu gi-
ñen, nere gizonak baxoerdiñ bat-eo. Ene,
ikusi gendutzen andrek, “gaur geldittu
bear dezue ba”, “zeba”, ta “ezkaluk
dauzket oso goxok!”. “Oso goxok, eta oi-
txek jan bear dittuzue”, ta ezez ba, ni jun
in bear nola, nik nere ordue neuken-da,
jun in bear nola. Baietz bealaxe serbittuko
ziula ta bealaxe (...)... Ezkaluk jan eraiñ

tziun, eta ondo, gustora, baiño andik
etorri in bear tzon, emen (...), etorri in bear
tzon, eta ordue pasauta aillau nitzen. Eta
beno, esan nien, ze pasa zan-da, bueno,
familikok-eta, konprendittu zuen. Baiño
nere aurretik eon tzan neskea, Santa
Maiñatik, Santa Maiñako fiestan etxea eto-
rri, kuadrillan etorri men tzien, kantu ba-
ten, da iji ta aja. Neska ta mutil, eta ez-
konduk’e baita, kuadrilla ikaragarrin
bat. Danak etorri die, eta etxea etorri ta
atea itxita. Atariko atea itxita, aldabea jo,
“nada”, berriz jo, “nada”, gero bere
etxea, amana, jun tzan. Eta urrengo goi-
zen etorri omen tzan da, ta “quedas des-
pedida”. “Que pasa?”. Minutu batzuk ge-
roxo aillau zalako, “despedida”. Ta nik’e
ori neuken, bildurre, ba nere aurreti eon
tzan neskamea, gero ni sartu nitzen. Eta
ez, konprendittu zuen, esplikau nien-da.
Obligauta bezelaxen ba jan giñutzen ez-
kalu orik, klaro lengusuk-eta. Ori pasa zan,
baiño olaxe ibili giñen, gaztetan....”
(MUA, 2003-10-10)

Festáleku, festálekue: izond. Festalekua.
Sona handiko festak antolatzen diren le-
kua. JBA-ak dio, Zegama, lehen behin-
tzat, festalekue zela. (JBA)

Fiau: ad. Fidatu./ Ez dao bate fiatzeik. Ez
dago batere fidatzerik. (JBA, 2000-02-24)/
Ez dala fiatzen. Ez dela fidatzen. (JBA,
2004-08-13)

Fiesta, fiestea: (ik. Festa)

Filéte, filétea: iz. Xerra./ Filetea. Xerra.
(JBA, 2003-08-16)/ (sinonimoa Txa-
rrada)

Finkéri, finkérie: iz. Finkeria, fintasun
gehiegi duen gauza./ Finkerie. Finkeria.
(Hitz egindakoa betetzeko finkerie behar
dela adieraziz) (JBA, 1999-10-16)

Fírmau: ad. Sinatu./ Firmauik izango zon.
Sinaturik izango zuen. (JBA, 2005-03-26)

› FESTEA. Mutiloako festak. Olazar baserrikoak ere inoiz izan ziren Mutiloako festetan, bertara gonbidatuak.
(AA, 2008-06-27)
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Fist!: Onom. Fist, berehalako ekintza adie-
razteko onomatopeia./ Fist! Fist! (Gale-
per batek nola aldegin zien azalduz)
(JBA, 2004-02-01)

Flákau: ad. Argaldu./ Flakauta. Argalduta.
(JBA, 2004-04-03)

Flakí, flakíe: iz. Flakia, ahultasuna./ Fla-
kik emanda neon-da. Flakiak emanda
nengoen-eta. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2005-01-20)

Fláko, flákoa: (ik. Plako)

Flakósta, flakóstea: iz./izond. Flakosta,
argala./ Flakostea. Flakosta. (Katuaren
gainean) (ik. Plakau) (JBA, 2000-10-07)/
Flakosta ori. Flakosta hori. (Pertsona ba-
ten gainean) (JBA, 2001-12-01)/ Mutil fla-
kosta. Mutil flakosta. (JBA, 2004-01-10)

Fléma, flémea: iz. Flema./ Flemak
bota atun. Flemak bota ditin. (JBA,
2003-06-07)

Fónda, fóndea: iz. Fonda./ Fondaak.
Fondak./ Izen honekin deitzen zitzaien
frantzestera garaian, Arrobi barrenean ja-
rri ziren egilehor moduko batzuk. Bertan
kanpoko langileak bizi omen ziren. (JUA,
2002-01-12)/ (�)

Fórma, fórmea: iz. Forma./ Formea
emateko. Forma emateko. (JBA, 2004-
05-29)

Formál, formála: izond. Formala, zintzoa./
Formalentxoena. Formaltxoena. (JUA,
2001-12-15)

Fórmau: ad. Sortu./ Ude formatzen da. Ura
sortzen da. (JBA, 2002-03-02)/ (sinoni-
moa Sortu)

Formoi, formoia: iz. Tre. Trintxa, ha-
rotzak egurra lantzeko erabiltzen duen
tresna./ Formoia. Trintxa. (JBA, 1998-
03-19)

Forrau: ad. Oihal batez gainestali./ Forrauta.
Forratuta. (Arbaldako bigungarria bilduta
egoten zela adierazteko) (JBA, 2002-03-
02)

Forronéro, forronéroa: iz. Lurrunez-
ko trenetan ikatza botatzen zuen langilea,
espainierazko “fogonero” hitzetik./ Fo-
rroneroa. (JUA, 2002-01-12)

Fotógrafi, fotógrafie: iz. Argazkia./
Fotografiñ’e badaok. Argazkian ere ba-
zagok. (JBA, 2008-01-05)

Fraile, frailea: iz. Erl. Fraidea./ Lenen-
go fraile eon tzan... fotografie fraile jan-
tzin... utzi in zion frailetzai... Lehenen-

go fraide egon zen... argazkia fraide jan-
tzian... utzi egin zion fraidetzari. (JBA,
2002-12-27)/ Frailleta. Fraideetara.
(Brinkolako gizon batek zionez bere
seme guztiak lanean zituen: bata arotza,
bestea fraideetara, beste bat etxean...)
(JUA, 2000-12-02)/ Garai batean, Brin-
kolan hiru fraidegai izan ziren eta Te-
lleriarten beste bi. Fraide egiteko oso
gertu ziren, abituk jantzita zeren, baina
utzi egin zuten. (JBA, 2004-05-12)/
Fraillek ezkondu zien... ze esan zaen ba
fraillek... ordun’e fraillek zerean. Frai-
deek ezkondu zitean... ze esan ziotean
ba fraideek... orduan ere fraideak zeu-
dean. (JUA, 2004-05-22)

Frantsestéra, frantsestérea: iz. Fran-
tsesaroa. Frantzia eta Italiako langileak
trenbidea egiten aritu zireneko urte mul-
tzoa./ Frantsestera. Frantsesaroa. (Mariaje
UB-k entzuna aurretik) (JUA, 1999-12-
29)/ Amandreak, frantzesteran frantzes
itzen batzuk ba men tzekitzen.  (MUA,
2003-04-11)/ Franzestérea. Frantsesaroa.
(JUA, 2002-06-15)/ (aldaerak Fran-
tzestera; Frazestera) (ik. Karrillero)

Frantzestéra, frantzestérea: (ik.
Frantsestera)

Frántzi, frántzie: (ik. Frantzi-gaztaiña)

Frantzí-gaztaiña, frantzí-gaztai-
ñea: iz. Bot. Frantzia gaztaina, gaztai-
nondo mota./ Frantzi-gaztaiñea. Frantzia
gaztaina. (JBA, 2001-12-29)/ Frantzie.
Frantzia gaztaina. (JBA, 2002-03-21)/
Frantzie esaten tzikona gaztaiña argigoa
ta gosogoa, besteen aldean. (JUA, 2003-
03-01)/ (aldaera Frantzi) (ik. Gaztaiña)

Frantzí-ipar, frantzí-iparra: iz. Me-
teorol. Frantzi iparra./ Frantzi-iparra.
Frantzi iparra. (JUA-k ez ditu bereizten
iparra eta frantzi iparra) (JUA)/ (ik.
Ipar)

Franzestéra, franzestérea: (ik. Fran-
tsestera)

Franziskáno, franziskánoa: iz. Erl.
Frantziskotarra, fraide ordena./ Fran-
ziskanok. Frantziskotarrak. (JBA, 2005-
01-15)

Fregádera, fregáderea: (ik. Pregadera)

Frégau: ad. Garbitu, zorua garbitu edota on-
tziak garbitu./ Fregau-pasara bat. Fregatu
pasada bat. (Zoruko hautsa garbitzeko)
(JBA, 2004-08-14)

Frénte, fréntea: iz. Frontea, guda frontea./
Frente bat. Fronte bat. (JBA, 2003-04-04)

Frénu, frénue: iz. Tre. Frenua, galga./ Fre-
nue izaten tzan. Frenua izaten zen. (Gur-
di frenuaz) (JBA, 2006-04-17)

Freskéra, freskérea: iz. Tre. Freskera./
Freskerea. Freskera. (Garai batean, odol-
kiak eta txerriki batzuk toki honetan
gordetzen ziren) (JBA, 1999-11-28)

➤ Grab. Freskerea: “Freskerea, lenau izaten
zan freskerea. Eoten tzan etxen, etxen le-
kuik fresko baten. Eta egurrekin eiñdako
olako kuadroko... kuadroko zee bat, gau-
za bat. Eta gero jartzen tzikon, ba sare-
a’re jartzen tzikon. “O sea”, freskurea
sartu dein. Da aragie-ta antxe eukitzen
tzan. “O sea ke”, usaidun aragin jan in
bear lenao, oiñ frigorifikon obeto kon-
serbatzen die baiño. Orri esaten tzikon
freskerea. Egurrekiñ eindako kuadroko
gauza ta gero sarea eukitzen tzon, ba sar-
tu daikion freskurea-eta etxen. Etxe leku
baten, ba freskoan zeon leku baten, kan-
pon gaiñea eukitzen tzan. Ez takit”. Ha-
ragiak bakarrik gordetzen al ziren?:
“Aragie ta arraie’re bai. Arraie’re bai. “O
sea” ke, lenao etzeon oiñ bezela, aste gu-
ziko, amabost euneako ekartzeik, zeaik.
Bestela usaie itten tziten-da, eun gutxitako
da ala’re naiko lan izaten tzan lenao”.
Noiz kendu ziren freskerak?: “Oin dala

› FORMOIA. Egurra lantzeko tresna. (Maria Jesus
Ugalde, 2009)

› FESTALEKUE. Zegama festalekutzat joa izan da betidanik. (AA, 2005-08-07)
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ba, berroei urte-o, berroetamarrea-eo,
ola, beintzet bai.Orduako beintzet bai”
(JBA, 2002-01-26)

Freskúra, freskúrea: iz. Freskura./
Freskuran eon. Freskuran egon. (JBA,
2004-08-10)

Fríto, frítoa: iz. Frijitua, jaki mota./ Seiña
frito. Seina frijitu. (JBA, 2008-05-17)

Frontoi, frontoia: iz. Frontoia./ Frontoia.
Frontoia. (JBA, 2004-12-03)

Frúta, frútea: iz. Fruitua./ Frutea. Frui-
tua. (JBA, 2003-08-16)/ (sinonimoa
Frutu)

Frutál, frutála: iz. Bot. Fruitu arbola./ Fru-
talak. Fruitu arbolak. (JBA, 2004-02-01)

Frútu, frútue: iz. Bot. Fruitua./ Frutue.
Fruitua.  (Barazkien uztaz ari da) (JBA,
1996-09-07)/ Ok ttuk frutuk? Hauek di-
tuk fruituak? (Fruitu arbola baten fruituen
gainean) (JUA, 2002-10-05)/ Fruta lurrek
ttuk ok. Fruta lurrak dituk hauek. (Hemen
fruitu arbolek duten ugaritasuna azpi-
marratuz) (JUA, 2003-03-30)/ (sinonimoa
Fruta)

Fúbol, fúbola: iz. Futbola, kirol mota./ Fu-

bol ta olako zeaik. Futbol eta horrelako
zerarik. (JUA, 2003-06-28)

Fúdre, fúdrea: iz. Tre. Barrika mota han-
dia./ Fudrea. (JBA, 1999-05-08)/ Ardoa
trenetan eramateko izaten ziren barrika
handiak. (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab. Fudrea: “Fudrea. Lenao ardok eta
ola ekartzen tzien zean, bagoietan. Eu-
kitzen tzuen barrika aundi bat, barrika
aundi bat zeukien bagoiak enda gero ba
aik ustu itten tzien. Izaten tzien oin bezela
dendarik-o, almazenak zeuzkienak eta ola.
Emen ez takit, emen ez baiño, emen
Brinkolan Oñatira asko zea eitten tzien,
ola, ardo almazenak-eta zeuzkienak, ustu
fudrea. Bagoian etorrita, barrika aundi
bat izaten tzan” (JBA, 2002-01-20)

Fuerte, fuertea: izond. Indartsua./ Fuer-
teana. Indartsuena. (JBA, 2008-07-19)

Fuertetu: ad. Indartu./ Fuertetu. Indartu.
(JBA, 1999-05-15)/ (sinonimoa In-
dartu)

Fumátzaille, fumátzaillea: iz. Erre-
tzailea, tabako erretzailea./ Fumatzaille.
Erretzaille. (JBA, 2007-05-12)

Fúmau: ad. Erre, tabakoa erre./ Fuma ta
fuma ibiltze ittun... Fumatzeko. Erre eta
erre ibiltzen ditun... Erretzeko. (JBA,

2006-02-11)/ Fumau... fumatzen. Erre...
erretzen. (JBA, 2007-05-12)

Fundámentu, fundámentue: iz. Fun-
damentua, gauzak egiteko arreta eta go-
goa./ Fundamentu. Fundamentu. (JBA,
2006-08-12)

Fundíttu: ad. Galdatu, urtu./ Funditzea. Ur-
tzera. (JUA, 2003-12-26)

Fundizío, fundizíoa: iz. Galdategia./ Fun-
diziora. Galdategira. (JUA, 2003-12-
26)

Funtzío, funtzíoa: 1. iz. Funtzioa, eliz-
kizuna./ Funtzioa. Funtzioa. (JBA, 2003-
03-01)/ Eliz-funtziota. Eliza funtzioeta-
ra. (JBA, 2007-04-08)/ 2. iz. Funtzioa,
eginkizuna./ Funtzio ori zon. Funtzio hori
zuen. (JBA, 2005-03-05)/ Funtzio ori ein-
go do orrek. Funtzio hori egingo du ho-
rrek. (Gauza baten eginkizunaz) (JBA,
2002-03-21)

Fusiláda, fusiládea: iz. Fusilatua, fusi-
larekin botatako tiro sorta./ Fusilada. Fu-
silatu. (JUA, 1999-08-23)

Fusíll, fusílle: iz. Tre. Fusila, suzko arma./
Fusillen balak. Fusilen balak. (JBA,
1999-02-12)

› FRUTUE. Pikondoaren fruitua, pikua. (AA, 2007-10-
20)

› FRESKEREA. Freskeraren marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2009)
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Gaáleku, gaálekue: iz. Bot. Garolekua./
Gaaleku ona. Garoleku ona. (Olabaso
aldea garoleku ona omen da, horrega-
tik Olazargoak bertara joaten ziren
etxerako garo bila, bi behiak eraman-
dako gurdi eta guzti) (JBA, 1999-08-03)

Gaápilla, gaápillea: iz. Garo pila. Lehen
hauen gainean ere lo egiten zen./ Gaá-
pilla... laun txarrakiñ oean baiño naiao
diat gaapillan. Garo pila... Lagun txa-
rrarekin ohean baino nahiago diat garo pi-
lan. (JUA, 2004-02-28)/ Gaapillak, garo
pillak. Garo pilak, garo pilak. (JBA,
2008-08-21)

Gaástarro, gaástarroa: iz. Zool. Ga-
rastarroa, hegazti mota./ Gaastarroa.
Garastarroa. (JBA, 2002-05-13)/ Ka-
rastarroa. Garastarroa. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2002-10-17)/ Garastarrok.
Garastarroak. (JBA, 2004-12-03)/ (al-
daerak Garastarro; Karastarro)

Gabána, gabánea: iz. Gabana, arropa
mota./ Gabana. Gabana. (JUA, 2004-
03-13)

Gabíri: Topo. Gabiria, Gipuzkoako herria./
Gabirira. Gabiriara. (JUA, 1999-11-27)

Gabón-enbor, gabón-enborra: iz.
Mit. Gabon enborra./ Gabon enborra.
Gabon enborra. (JUA, 1998-12-12)/
Leku askotan izaten omen zen ohitu-
ra da hau. Brinkola bertan ezagutu ez
bazuten ere, Naparron, Bizkai alden eta
Aramaoinan ospatzen zen. Gabon egu-
nez, enbor lodi bat erretzen zen eta jen-
dea haren ondoan biltzen zen, festa gi-
roan. (JUA, 1998-12-19)/ Maria Ugal-
dek ez du ezagutu, ezta aittu’re ez gai-
ñea. (MUA, 2003-10-10)/ (�)

Gabón-pasa: interj. Gabon pasa, joate-
rakoan egiten den agurra./ Gabon pasa,
Aitor. Gabon pasa, Aitor. (JBA, 2005-
01-17)

Gabónak: iz. Erl. Gabonak. (Pluralean
esaten da)./ Gabonak zoriontzeko. Ga-
bonak zoriontzeko. (JBA, 2000-12-24)/
Gaon jantzie. Gabon jantzia. (JBA, 2003-

12-12)/ Gaon jaiek. Gabon jaiak. (JBA,
2004-01-03)/ Gaon ingurun. Gabon in-
guruan. (Txerria noiz hiltzen zen adie-
raziz) (JUA, 2004-03-13)/ (�) (aldaera
Gaonak)

� Etnog. Kantuan: JUA-k gogoan du abesten
ibili zen batekoa. Beste lagun batekin ba-
tera honako abestia abesten zuten:

Gabon gabon zeta
biar erroseta 
gure jauna jaio da eta
jo daigun krisketa

Etxe batetako etxekoandreak abesti hau
lau aldiz abesteko esan zien eta gero bost
zentimo eman zien saritan. (JUA, 2000-
12-24)

� Etnog. Gau berezia: Gabon gauean le-
hengo zaharrek ere dantza egiten omen
zuten. (JUA, 2002-12-24)/ Gabon
gauean monjek ere dantza egiten omen
zuten. (JBA, 2002-12-24)

g

› GABIRI. Gabiria herria, Oillargain ingurutik. (AA, 2008-03-02)

› GABONAK. Gabon garaiko apaingarriak. (AA,
2006-12-25)
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Gaillégo, gaillégoa: iz./adj. Galiziarra./
Gaillegook. Galiziarrak. (Mirandaolako
zubia egin zutenak) (ik. Amandre) (JUA,
2002-06-01)

Gailléta, gaillétea: iz. Gaileta./ Gailletaik.
Gailetarik. (JBA, 2003-08-16)

Gaillúr, gaillúrre: iz. Gailurra. Teilatu-
ko habe nagusia./ Gaillurre. Gailurra.
(JBA, 1998-07-06)/ Gaillurre. Gailurra.
(JUA, 2000-02-08)

Gain, gaiñe: (ik. Gaiñ)

Gainbéra, gainbéra: iz. Gainbehera./
Gainbera antzea dijok. Gainbehera an-
tzera zihoak. (Horma baten itxuraz)
(JBA, 2005-08-12)

Gaiñ, gaiñe: iz. Gaina./ Bide gaiñ ori. Bide
gain hori. (JUA, 2001-01-27)/ Gain-
di’re peauta dauke. Gaindik ere erantsi-
ta dauka. (JBA, 1998-07-10)/ Beala eon-
go a gaiñe. Berehala egongo da gaina.
(Armuñoko gainaren gertutasun adiera-
ziz) (JBA, 1999-08-03)/ Gaindi artuta ba-
tzuk. Gaindik hartuta batzuk. (Zuhaitze-
tik hartutako sagarren gainean) (JBA,
2004-09-25)/ (aldaera Gain)

GAIÑEZ IN: ad. Gainez egin./ Gaiñez ittea.
Gainez egitea. (Ontzian irakiten dagoen
esnea, ontzitik kanpora irtetea) (JBA,
1999-10-08)/ Gaiñez eiñ. Gainez egin.
(Olio ontziak) (JBA, 2002-02-24)/ Gai-
ñez itten do. Gainez egiten du. (Likido-
ak ontzitik) (JBA, 2004-08-13)

Gaiñea: Gainera./ Gaiñea. Gainera. (JBA,
1998-10-31)/ Nik ez diat enteintzen au ta
nai’re ez gaiñea. Nik ez diat ulertzen hau
eta nahi ere ez gainera. (JUA, 2003-07-
12)/ Lengoz gaiñea. Lehengoaz gainera.
(JBA, 2004-07-24)/ Txoixoz gaiñea.
Txorizoaz gainera. (JBA, 2007-10-13)

Gaiñeatiñ: Gainerakoan./ Gaiñeatiñ. Gai-
nerakoan. (JBA, 1999-03-06)/ Gaiñeati-
kon. Gainerakoan. (JUA, 1999-05-15)/
Gaiñeatikoa. Gainerakoa. (Hori ez bes-
te guztia) (JUA, 1999-02-12)/ Gaiñea-
kotik. Gainerakotik. (JBA, 1998-07-16)/
Gaiñeatiñ. Gainerakoan. (JBA, 1998-
08-01)/ Gaiñeatiñ lanen nun daillen.
Gainerakoan lanean non dabilen. (JBA,
2004-04-10)

Gaiñen: 1. iz. Gainean. Jaterakoan ondo-
ren jateko uzten den jakiaz hitz egiteko
erabil daiteke hitz hau./ Ori gaiñen ja izu.
Hori gainean jan ezazu. (JBA, 1998-12-
19)/ 2. Gainean, zerbaiti buruzko hitz
egitea./ Zean gaiñen. Zeraren gainean.
(Gai bati buruz esandakoak) (JBA,
2004-07-24)

Gaitsítsi: ad. Zool. Gaitzetsi. Aditz honek ardi
batek bere umea nahi ez dueneko kasua
adierazteko balio du: Amak nai ez umea.
Orduan arkumea eutsi eta esnea eman be-
har izaten zaio. (JBA, 1998-12-28)/ Gai-
tsitsi dauke umea ta esnea eran erain
bear. Gaitzetsi dauka umea eta esnea edan
eragin behar. (Ardiak umea baztertzen
duenean) (JBA, 2000-04-29)/ Beorrak
izaten al die gaitsitsik ala? Behorrak iza-
ten al dira gaitzetsiak ala? (Behorrak ume-
ak gaitzesten al dituzten galdetzen du.
JUA-k ezetz dio, eurek sekula ez dutela
halakorik ezagutu behintzat)58 (JBA,
2004-05-12)/ Arkazteak arkumea egin eta
gaitzestea suertatzen da. Halakoetan ama
behartu arazten da, umeari esnea eman
diezaion. Baina batzutan, esne gutxi
daukelako amek, arkumeari biberoi mo-
duko batez, beste ardi batzuen esnea ema-
tea ere suertatzen da. Aurten Agirreza-
balen gertatua da kasu hau, eta gainera,
beste ardiak antzututa ziren garai hone-
tarako, hau da, esnerik gabe. (JBA, 2005-
04-30)

➤ Grab. Gaitzetsi: “Gaitsitsi ba... Guk esa-
ten gendiun ardi batek umea eitten tzon
da etzion kasoik itten. Ba uaxe, gaitsitsi.
Ta ari in bear izaten tzikon, ba beti, goi-
zen, illuntzan-da, goizen, eguardin da
illuntzan, esnea eran eraiñ, arkumatxoi,
eldu ardiri, titie billau lenengoti beintzet,
(beak billatzen tzon baiño ta esnea eran
eraiñ). Maitte etzeukelako umea, ba ala-
xe in bear”. Beste aberetan ere gertatzen
oten den: “Ganadutan da ola ez dek nik...
beorretan da ola, ez sekula ez det zea eiñ.
Baiño arditan bai. Arditan bai” (JBA,
2002-01-20)

Gaitz, gaitze: 1. iz. Gaitza, gaixotasuna./
Beiek gaitzen bat. Behiak gaitzen bat.
(JUA, 1999-01-23)/ Gaitze. Gaitza. (JUA,
2000-02-24)/ Gaitz txar bat zeuken.
Gaitz txar bat zeukan. (JBA, 2001-12-22)/
Intxaurrek gaitze dauke. (JUA, 2002-08-
03)/ Gaitzek dauzke-ta. Gaitzak dauzka-
eta. (Pertsona gaixo baten gainean) (JBA,
2003-09-20)/ Ezurretako gaitze. Hezu-
rretako gaitza. (Giza gaitza) (JBA, 2000-

› GAILLURRE. Antxerdiko egilehorreko gailurra. (AA, 2006-05-20)

58 Ardiak gaitzetsi ez ezik, katuak ere baztertu ditzake bere umeak. Horrela gertatu da bere lehen umeak izan dituen katu batekin. (2000-04-29)

› GAITSITSI. Gehienetan ardiek maite izaten dute arkumea, hemen bezala. Bestetan aldiz, gaitxitxi egiten
dute. (AA, 2008-01-18)
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12-24)/ Gaitzek eraingo daon ez lo ittea.
Gaitzak eragingo zaon ez lo egitea.
(JBA, 2004-03-27)/ Buruko gaiz bat. Bu-
ruko gaitz bat. (JBA, 2004-06-26)/ Buruko
gaitzen. Buruko gaitzaren. (JUA, 2004-
06-27)/ Gaitze izan ori ta kito. Gaitza izan
hori eta kito. (Gaixotasun baten gainean)
(JBA, 2006-02-11)/ (aldaera Gaiz)/ 2. iz.
Gaitza, egoera larria./ Gaitze ikusi dola-
ko. Gaitza ikusi duelako. (Oraingo ho-
netan adierazko zentzua dauka, ez due-
lako “gaixotasuna” adierazi nahi, “arazo”
baizik. Pertsona batek bere bizimoduan
izandako gorabeheren gainean) (JBA,
2005-11-27)/ (aldaera Gaiz)/ 3. iz. Gai-
tza, kaltea./ Gaitzik in baik. Gaitzik egin
barik. (Oraingoa hitz honen gaixotasun
adierarik ez du; kalte adiera du) (JBA,
2004-12-11)/ (aldaera Gaiz)

GAITZEK JO: ad. Gaitzak jo, norberak gai-
tza harrapatzea./ Gaitzen batek jota. Gai-
tzen batek jota. (JBA, 2006-07-15)

Gaitzízen, gaitzízena: iz. Gaitzizena./
Gaitzizena. Gaitzizena. (JBA, 2000-10-
21)

Gaixo: adb. Gaixo./ Gaixo. Gaixo. (JBA,
2000-01-06)

Gaixo, gaixóa: iz. Gaixoa, gaixotasuna./
Gaixo. Gaixo. (JUA, 2004-01-03)/ (si-
nonimoa Gaixotasun)

Gaixóki, gaixókie: izond. Gaixotia./ Gai-
xoki, oso gaixokie. Gaixoti, oso gaixotia.
(Bi lehengusuek izandako ume baten gai-
nean) (JBA, 2004-08-14)

Gaixótasun, gaixótasune: iz. Gaixo-
tasuna./ Gaixotasunek. Gaixotasunak.
(JBA, 2000-04-06)/ Gaixotasune. Gai-
xotasuna. (JUA, 2001-01-27)/ (sinonimoa
Gaixo)

Gaixto, gaixtóa: (ik. Gaizto, lehen
adiera)

Gaiz, gaitze: (ik. Gaitz, hiru adierak)

Gaizki: adb. Gaizki./ Gaizkigo. Gaizkiago.
(JBA, 2004-08-09)

GAIZKITXO EON: ad. Gaizkitxo egon;
ondo egon, ironiaz esanda./ <<Gaizkitxo
daola>>-ta esan oi da. <<Gaizkitxo
dagoela>>-eta esan ohi da. (Honekin
esandako aurkakoa adierazi nahi da,
ondo dagoela, alegia) (JBA, 2005-08-18)

Gaizkí-esan, gaizkí-esana: iz. Gaizki
esana, gaizki esaka aritzea./ Beti baten ba-
teti gaizki-esan bear zon. Beti baten ba-
tengandik gaizki esan behar zuen. (JUA,
2001-12-31)/ Gaizki-esan onak! Gaizki
esan onak! (Telebistako txutxu-mutxu eta
isekaz) (JBA, 2005-02-04)

Gaizkíaldi, gaizkíaldie: iz. Gaizkialdia./
Gaizkialdik. Gaizkialdiak. (Pertsona ba-
ten osasunaren gainean) (JBA, 2005-
01-15)

Gaizkíttu: ad. Gaizkitu, gaizki jarri./ Gaiz-
kitzen. Gaizkitzen. (Pertsona baten osa-
sun egoeraz) (JBA, 2008-12-26)

Gaizósatu: ad. Gaizosatu, gaizki osatu
edo sendatu./ Gaizosatu. Gaizki osatu.
(Gaizki osatu edo sendatu den hankaren
gainean) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2007-12-23)

Gaizto: adb. Gaizto./ Gaizto antzen. Gaiz-
to antzean. (Abereak euren umeak erdi-
tu eta gero, gaizto antzean egoten omen
dira, haurra babestearren jarrera oldar-
korragoa izaten dutelako. Halako jarre-
ra dute behiek, behorrek, katuek etab.)
(JBA, 2000-04-01)

Gaizto, gaiztóa: 1. izond. Gaiztoa./ Gaiz-
toa zian. Gaiztoa zuan. (Pertsona baten
gainean) (JUA, 2004-03-13)/ Gaiztoa zan
ura. Gaiztoa zen hura. (JUA, 2004-08-
13)/ Gaiztogoa. Gaiztoagoa. (JUA, 2004-
08-29)/ Gaixtoana. Gaiztoena. (Ahuntz
baten gainean) (JBA, 2004-10-02)/ (al-
daera Gaixto)/ 2. izond. Zaila./ Lan gaiz-
toa zian. Lan gaiztoa zuan. (Abilezia oso
handia eskatzen zuen lan batez) (JUA,
2003-12-26)

Gaiztókeri, gaiztókerie: iz. Gaiztake-
ria./ Gaiztokeriñ eakutsi daen. Gaizta-
kerian erakutsi zion. (Katu batek beste-
ei) (JBA, 2004-11-14)

Gaiztótu: ad. Gaiztotu, jarrera gaiztotu./
Gaiztotu. Gaiztotu. (Katuaren gainean)
(JBA, 2000-10-21)/ Gaiztotu ezkeo.
Gaiztotu ezkero. (Gaitz batek pertsona ba-
ten izaera gaiztotzeaz) (JBA, 2004-07-10)

Gájo, gajóa: izond. Gajoa./ Ume gajok bes-
tela. Ume gajoek bestela. (MUA, 2005-
02-04)

Gákoetxe: Garakoetxe, Aztiriako base-
rria./ Gakoetxe. Garakoetxe. (JBA,
2001-12-15)

Galánt, galánta: izond. Galanta./ Egur
mordo galanta. Egur mordo galanta.
(JUA, 1999-07-10)/ Gezurre zan galan-
ta. Gezurra zen galanta. (Benito guda ga-
raian kartzelara bidali zuten arrazoia)
(JBA, 2004-03-21)/ Azidente bat galan-
ta. Istripu bat galanta. (JBA, 2007-06-09)

Galápari, galáparie: iz. Nekaz. Galafaria./
Galaparie. Galafaria. (JBA, 1998-02-12)

� Etnog. Galafaria: Askotan beste baserrie-
tatik aita-semeak-edo, JBA-k gogoratzen
duenez bera eta aita joan ohi ziren.
Atsalde erdiñ, hau da, arratsalde erdian
eta gazta eta ogia ematen zitzaien.
Gauez, oiloa eta oilo-salda, besteak
beste. (JBA, 1998-02-12)/ Olazarren iza-
ten ziren galafariak ez zuten hain sona
handia izaten baina leku batzutan afan

aundiñ egiten omen ziren. (JUA, 1998-
12-19)

➤ Grab. Galafaria: “Galaparie, lenau oso
zea izaten tzan, gustora eoten giñen gu
galaparie eitteko, bueno! Gari jotako,
azkenengo gari jotako afarie, izaten
tzan. Ba, gari jotzen auzok launtzen tzon,
bata bestekin auzoo, auzoa ibiltzen
tzan. Bueno, lenengo alako etxetan jo-
tzen tzienen ara ta geo, bestea-ta, bes-
tea-ta, “o sea” danea, launduz. Lastoa
kendu, lastoa ipini, lasto azarok ipini...
Ola, makinekin jotzen tzienen beintzet.
Eskuz jotzen tzienen’e, bai, etorri izan
tzien gurea etorri izan tzien Arrezalgo
Benito ta etorri izan tzien gurea. Erak
nola makinekin jotzen tzittuen, amen le-
nengoti nola eskuz jotzen tzien. Geo az-
kenen makinekin jotzen tzien emen’e. Ta
afarie eitten gendun”. Ze jende elkar-
tzen zen gari lanean: “Bueno, ba, Arre-
zalgon bat o bi, ta, ba Demetrio’re bai.
Ura, makina, makinea arek zea itten
tzon, ipini ta ebali ta olioa bear bazon
tarten-da, olako gauzak. Indarrakin
ibiltzen tzan, da ura’re ba, epini, ta en-
palmek in bear izaten tzikon. Da geo, in-
terrutorei eman da kendu-da, ola ibil-
tzen tzan. Da geo Igaldekon mat’e
igual. Bai, guk jende asko’re ez gendun
ebaltzen. “O sea”, Arrezaldik pare bat
beintzet etortzen tzien, Benito ta Anjel-
o, aik ze ona eukitzen tzuen. Garie ber-
tan uzten gendun, lastoa ganbara ja-
sotzen gendun, da ba, jenealen barrun
eukitzen genduzten zeak’e, lasta aza-
rok’e, makinai zea itteko. Ba al dakizu
nolakoa dan makinea-o, nola zea itten
tzan?”. Agirrezabalgo galafarira joaten
zirenak: “Ba Aiztikok, aldeko, Korta,
Kortakok’e bai, etortzen tzien, “o sea”
launtzea. Ta gu’re juten giñen aik jotzen
tzittuenen. Or’e auzon zan Korta, Kor-
ta-Errauti, ez tait Bergaetxe zan, Aizti
Beko, Goiko, ta bi Arrezalak. Aik as-
palditxotik zeukien makinea, sozio”.
Afari hauetan ematen zena: “Oillo sal-
dea beintzet, geo oilloa’re izango zan-
da, ez tait beste ze izaten tzan’e. O ba-
kaillaoa olako mat, bakaillaoa o olako
mat, bakaillaoa izaten tzan. Oilloa, oi-
lloa il, oillo-zopea eta gero, bakaillaoa
tomatekin, da geo oilloa, eositakoa, pa-
tata erre batzukin-eo. Piska bat erre
geiao, eositakoa. Aik gaiñea, jarri izan
gendun, arbaldauta’re bai. Oilloa eosi
eta gero arrautzatan pasauta. Etxen
zeon gauzea, ematen tzan, ta gustora ga-
lafaria juteko”. Gero festarik izaten al
zen?: “Ez, ez festaik ez. Geo ardo,
ardo-ta, ez takit postreik izaten tzan, ka-
fea. Eta ola” (JBA, 2002-08-25)

Galbae, galbaea: (ik. Galbai)

Galbai, galbaia: iz. Tre. Galbahea./ Gal-
baia. Galbahea. (JBA)/ Galbaiai. Gal-
baheari. (JBA, 1999-04-17)/ Galbaea.
Galbahea. (JBA, 1999-04-17)/ Galbaian
pasau. Galbahean pasatu. (Aletu berri di-
ren indiaba ale batzuen gainean) (JBA)/
Galbaia... artoa ta induabea-ta garbi-
tzeko. Gariarentzako baia erabiltzen da,
zirriztu txikiagoak dituena. (JBA, 2003-
06-14)/ (aldaera Galbae)

� Etnog. Galbahearen egitekoa: Galbahean, ar-
toa nahiz indiaba pasatzean, zikinkeriak

› GAKOETXE. Aztiriako Garakoetxea baserria. (AA,
2007-12-26)
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arinagoak dira eta erdialdean geratzen
dira. Indiaba artean ere, induaba txaarrak,
ariñek bereiztuta suertatzen dira hone-
la. Honela eragin behar da, artoa nahiz
indiaba, garbie jun daiñ errotara. (JBA,
1999-04-17)

Galbaiketa, galbaiketea: iz. Galba-
heketa, galbahe lana./ Galbaiketan itten
tzuen. Galbaheketan egiten zuten. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2001-01-30)

Galbána, galbánea: iz. Buruko mina./
Galbanea. Buruko mina. (JBA, 1998-02-
13)/ Galbána... galbánea. Buruko min...
Buruko mina. (JBA, 2005-05-07)

Galbário, galbárioa: (ik. Kalbario)

Galbúru, galbúrue: iz. Bot. Galburua./
Galburue. Galburua. (JBA, 1998-02-12)

Galdétu: ad. Galdetu./ Galdetu in naonan.
Galdetu egin nionan. (JBA, 2001-11-10)/
Iñoiz ez nao galdetzeko’re. Inoiz ez nago
galdetzeko ere. (JBA, 1999-07-10)/ Gal-
detu gendun. Galdetu genuen. (JBA,
2004-02-29)/ Galdetutzen ionan. Gal-
detzen ionan. (JBA, 2008-03-02)

Galdézka: adb. Galdezka./ Galdezka. Gal-
dezka. (JUA, 2000-03-03)/ Galdezka
bea’re. Galdezka bera ere. (JBA, 2003-
02-15)/ Galdezka. Galdezka. (JBA, 2006-
05-29)

Gáldu: 1. ad. Galdu, desagertu. Soroko lan-
dare txarrak desagertu./ Bestela ez dao
galtzeik. Bestela ez dago galtzerik. (Ba-
rrabas belarra galtzearen gainean esana)
(JBA, 2000-06-06)/ Galduko a. Galdu-
ko da. (JUA, 1999-02-06)/ Asunek-eta
galtzeko. Asunak-eta galtzeko. (Botika
zertarako bota duen) (JBA, 2004-05-29)/
2. ad. Galdu, zaporea aldatu, iraungi de-
lako./ Galduko te zan lengo euneti? Gal-
duko ote zen lehengo egunetik? (Ardo-
aren gainean esana; hemengo galdu adie-
rak zaporea aldatu-edo esan nahi du)
(JBA, 2004-10-02)/ 3. ad. Galdu, joko-
an edo jolasean galdu./ Galdu. Galdu. (Jo-
las batean galdu) (JBA, 2002-03-21)

Galéper, galéperra: iz. Zool. Galeperra,
hegazti mota./ Galeperrak. Galeperrak.
(JBA, 2004-05-15)

� Etnog. Galeperrak: Garai bateko gari soro-
etan galeperrak’e bai izaten ziren. Gaur
egun, oraindik ere entzuten da tarteka ga-
leperraren kantua, ez mendian, baina
bai amen beean, hau da, etxearen ingu-
ruko sailetan. (JBA, 2004-05-15)

➤ Grab. Galeperra: “Amen ordun zeak etor-
tzen tzien, galeper batzuk, galeper, ga-
leperrak etortzen tzien, eta gutxi izango
zien, baiño etortzen tzien, beti etortzen
tzien. Eta kantue’re oso zea eukitzen
tzuen, kantue’re oso diferentea eukitzen
tzuen. Bai, etortzen zien, bai, galeperrak.
O bertan zerenak igual izango zien”.
Gari soroetan bizi ziren: “Gari sorotan,
da gue tio Gregoriok beiñ arrapau zon,
olaxe, egoa ausita. Da ein tzion kaiolea,
da jana man da jan man-da euki endun.
Da gozau’re in tzikon zea, besoa zon pus-
kauta, o ez tait zer tzon da sekulako zea
in tzan, aundittu zan, ta azkenen ies in
tzikun”. Jateko zuten: “Bai ba, jateko
genduken, eta atea zabaldu aldin baten
fist, gozau zanen, akabo. Ondo zeola bai-
ño arek’e etzeuken, kanpon libre naiao
zon arek”. Oraindik ere ba omen dira:
“Bai, bai eoten tzien. Da ondio oiñ’e bai,
kantu otsa aitzen da, or zean garii, abuz-
tu aldea-o, “julio” aldea. Oiñ’e aitzen
da galeperran otsa”. Non entzuten den:
“Ba zean, kanpon, kanpon. Bai, bai,
oiñ’e aitzen det nik galeperran otsa. Nik
ez takit bertan, bertan eon o etorri o ez
takit. Ez takit ze ingo lukien. Baiño oiñ-
oiñ’e, bakarren batena, urtero aittu
izan det nik. Oin kantue oso zea izaten
da, diferentea izaten da”. Erraz bereiz-
ten da: “Baai, oixe, errex zea itten
dala” (JBA, 2004-02-01)

Galéra, galérea: 1. iz. Tre. Galera, zama
eramateko prestaturiko gurdi txikia./ Ga-
lerea. Galera. (JBA, 1998-04-05)/ 2. iz.
Galera, galdu edo hondatutako gauzen
multzoa./ Ze galerea dan! Zer galera den!
(JBA, 2006-08-12)

➤ Grab. Galerea: “Ba galerea, galerea da
burdi ondi bat. Ura idik-eta ebaltzen
tzuen, eta, gero ba ruedak’e, aundik iza-
ten tzittun arek. Erruedak’e ondiik, da...
Ola bizikletak bezela, egurrezkok baiño,
nola esango dizut nik ori...”. Erradioak:
“Radio bezela, bizikletan radiok beza-
la, ba arek, burni, jesus!, zurezkok. Zu-
rezkok. Ta ura, len ibiltzen tzien emen’e,
mineraletan-da, arri karreotan da ola-
ko zean, gurdi aundie ebaltzen zan,
gurdi aundie izaten tzan-da, idikiñ ebal-
tzen tzuen ura”. Gurdi mota hau ez zen
baserriko lanetarako izaten: “A!, base-
rriko lanetako ez, ez. Baserri lanetako,
nik ez dakit, idik zeuzkienak’e eukiko
zuen, baiño baserri lanetako, etzan ibi-
liko, bestelako... Nola len mineral, ga-
tza... gauza orik zien, ba ortako” (JBA,
2002-08-24)

Galérazi: ad. Galarazi./ Galerazi. Gala-
razi. (JUA, 2003-06-07)/ (sinonimoa
Proittu)

Galérna, galérnea: iz. Meteorol. Galerna./
Galerna antza. Galerna antza. (Egural-

diaren bat bateko aldaketa baten aurretik)
(JBA, 1999-08-25)

Galésti, galéstie: izond. Garestia./ Galesti.
Garesti. (JUA, 1999-05-29)/ Galesti-
xoa. Garestixeagoa. (Salneurrien gaine-
an) (JBA, 1999-12-24)/ Galestie. Garestia.
(JBA, 2004-08-09)/ Galestiana. Gares-
tiena. (JBA, 2004-08-13)

Galéstittu: ad. Garestitu./ Galestitzeko.
Garestitzeko. (JBA, 1998-12-12)

Galtzú, galtzúe: iz. Bot. Galtzua. Garia eba-
ki ondoren soroan geratzen diren aztar-
nak. Garia ebaki eta gero soroan beste zer-
bait sartu nahi bada: Oaiñ ori arau eitten
da, galtzue arau. (JBA, 2003-07-13)/
Galtzúe. Galtzua. (Gari soro ebaki berrien
gainean) (JBA, 2008-08-21)

Gamélu, gamélue: (ik. Ganbelu, bi
adierak)

Ganau, ganaue: iz. Zool. Ganadua, batez
ere behiak adierazteko./ Ganaue ebalten
tzian. Ganadua erabiltzen zian. (JUA,
2004-08-10)

GANAU ONA IZAN: ad. Ganadu ona izan,
pertsona gaiztoa izan./ Ganau ona zian
ua! Ganadu hona zuan hura! (JUA,
2003-06-07)

Ganau-jan, ganau-jana: 1. iz. Gana-
du jana, ganaduak behar duen jana./ Ga-
nau-janak. Ganadu janak. (JUA, 1999-05-
29)/ 2. iz. Ganadu jana, ganaduari jana
emateko ekintza burutzea./ Bate ganau-
janik in baik. Batere ganadu janik egin ba-
rik. (JUA, 1999-08-23)

Gánbara, gánbarea: iz. Ganbara./ Be-
dar ganbaran. Belar ganbaran. (Olazarren
bi ganbara dira eta ganbara bakoitza
atal eta gela ezberdinetan banatua dago)
(JBA, 2002-04-20)/ Ganbarako atea.
Ganbarako atea. (JUA, 2004-06-12)/
Oin ganbaran da. Orain ganbaran da.
(Katua non den) (JBA, 2005-08-06)

› GANBAREA. Sagarrak Olazargo ganbaran. (AA,
2004-11-06)

› GALBAIA. Galbahea. (AA, 2004-07-03)
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� Etnog. Belarra eta garoa: Garai batean gan-
baran belarra sartzen zen, eta beheko pi-
suan berriz garoa. Garoa gainera estutu
egin behar izaten zen, bestela ekarritako
hogeita lau gurdikadak sartzerik ez zen
izaten. (JBA, 2004-08-10)

Ganbélu, ganbélue: 1. iz. Zool. Game-
lua, ugaztun mota./ (aldaera Gamelu)/
2. iz./izond. Gamelua, tamaina handiko
animalia edo pertsona izendatzeko./
Ganbélue. Gamelua. (Txakurrari umo-
rez esanda) (JBA, 2004-05-15)/ Game-
luk... Aurten azi die, ganbeluk. Perso-
nakatio’re bai: “Jesus, ze ganbelue
dan!”. Gameluak... Aurten hazi dira, ga-
meluak. Pertsonengatik ere bai: “Jesus,
ze ganbelua den!”. (JBA, 2008-05-17)/
(aldaera Gamelu)

Gangár, gangárra: iz. Zool. Gangarra./
Gangarra. Gangarra. (JBA, 1998-12-19)

Gantxárra, gantxárrea: iz. Hirugiha-
rra./ Gantxarrea. Hirugiharra. (JUA,
2002-05-11)/ Gantxarra. Hirugiharra.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA,
2004-12-18)

➤ Grab. Gantxarrea: “Gantxarrea ba al da-
kik zer zan? Gantxarrea zan, or txintxixka
eoten tzien zeak, urdai, maldáak, baki-
zu urdai pusketa aundik, anka, anka ba-
tenak, aurreko ankenak, atzeko ankenak.
Geo aurrekon, atzeko ankenak eta au-
rreko ankenak, lau puxketakok. Gero tri-
pa aldekok, bizkarra, gaiñeko bizkarra,
da beste bi, sei pusketa. Eta pusketa orik
eukitze tzuen dana, dana urdaie. Ta ur-
daie eukitzen tzuen gantxarrea itteko, koi-
pea itteko zan geiena. Koipea itteko
onenak izaten tziela. Eta geo, aiei pus-
ketak artu, sartaiñen erre, ta erretzen tza-
nen koipea, ta uraxe zan gantxarrea. An
geatzen tzan zea, ze uraxe zan gantxa-
rrea. Ta gantxarrea nai izaten tzan ar-
ten’e geiei estutu baik, bazeola koipea ba-
zeukela, ogi bien ebai, ogi aunditik
ebai, eta ola ipini, ai bien arten zea iñ,
ai bien arten, bi ogiñ tarten ipinten
tzan, ura zan gantxarrea. Ura egurdirako,
baiño askotan. Ta ni bezela besteek. No-
abait, basoa jun bear balin bazan da, bo-
kaillo, gantxarrea... Gantxarrea, gan-
txarrea izaten tzan koipek kendutako, koi-
pek kentzen tzikon enda geo koipea bo-
tatzen tzikon babei. Lapiko-baba pixkat,
eta balin bazeon, sobran antxen balin ba-
zeon, baita erretzen tzan, aragik etzan
izaten, da berriz’e urdaie eo bakillaoa ero
ola, arekiñ erre. Zean koipekiñ, gantxa-
rren, gantxarren koipekiñ erre, bai. Ne

amanrek bazekiñ ondo, bai”. Fardela: “A,
pardela esaten tzikon zeai. Geo ari gan-
txarrea itten tzan, (...), gantxarrea bi ogiñ
erdiñ, ta geo paiñuelo aundi batekiñ bi-
ttu eta pardela esaten tzikon, pardela, bai.
Ari pardela. Pardela sartu gerriñ, lotu,
gerrikoi ola, ta atzen pardela. Pardela
ura zan” (JUA, 2004-03-13)

Gántxo, gántxoa: 1. iz. Tre. Gantxoa, bi
puntako iltze kurbatuei gantxo deritze.
(JBA, 2004-08-09)/ 2. iz. Tre. Gantxoa,
baso lanetarako tresna./ Gantxoa. Gan-
txoa./ 3. iz. Tre. Gantxoa, txerriari harra-
patu eta odolusteko lepoan sartzen zaion
tresna./ Gantxoa. Gantxoa. (JBA, 2000-
08-09)

Gantzóntzillo, gantzóntzilloa: iz.
Galtzontziloa./ Gantzontzillo. Galtzon-
tzilo. (JBA, 2004-02-07)/ Gantzontzillo
utsen. Galtzontzilo hutsean. (JBA, 2004-
08-12)

Gaón-gittea: 1. iz. Neskame edo morroi
zena Gabonetan gurasoen etxera joatea
egun batzuk pasatzera./ Gaon-gittea.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA,
2006-01-01)/ Garai batean neskame eta
morroi asko izaten zen. Hauek Gabonak
zirenean gurasoen etxera joan ohi ziren;
Gaon o Natibitate eune bakarrik etxen
izaten zuten eta oso gustura egon ohi zi-
ren bertan. Baina ille oetaseien bueltea
izaten zen, eta ordun ia near iñen itzul-
tzen ziren. (JBA, 2006-01-07)/ 2. iz. Ga-
bonetako bazkari edo afaria./ Leorreta
juten die gaon-gittea. Legorretara joa-
ten dira gabon-gitara. (JBA, 2009-01-31)

Gaónak: (ik. Gabonak)

Gára, garéa: iz. Bot. Gara./ Garea. Gara.
(Artoan ateratzen dena)/ Garea. Gara.
(Artaburuaren muturretik ateratzen den
ernamuin tankerako ataltxo bat) (JBA,
2000-10-28)/ Artó-garea. Arto gara.

Bere esanetan artoak bakarrik izaten du
egitura hau. (JBA, 2006-08-19)

� Etnog. Esaera: JUA-k elementu honekin lo-
tutako esaera bat daki: Gara urte, arto
urte. (JUA, 2000-08-10)

➤ Grab. Garea: “Garea, arto garea... Lorea,
arto lorea, esateko. Ura zea in baik ba,
ura irten baik, gero ez dauke frutuik o ar-
toik. Ura irten bear dio lenengo. Ta geo
ura irtendakon, irtetzen dio burue... Bu-
rue asten da irtetzen, da ura loratu’re ei-
tten da. Ta geo dda artaburue, puntan ar-
tabizarra. Baiño ori da arton puntan eo-
ten dan lorea o garea, esaten zakona”
(JBA, 2002-01-20)

Garágar, garágarra: iz. Bot. Garagarra,
landare mota./ Garagarra. Garagarra.
(Garia egiten zuten soroetan garagar ale

› GANTXOA. Basoko lanetarako gantxoa. (AA, 2008-
03-15)

› GAREA. Artoaren gara. (AA, 2003-08-09)

› GARAGARRAK IRAZI. Behorra garagarrak irabazten, Urbian. (AA, 2006-08-22)
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batzuk ere ateratzen omen zitzaizkien)
(JUA, 1999-02-06)/ Garagar-bedarra.
Garagar belarra. (JUA, 2002-11-09)

GARAGARRAK IRAZI: ad. Zool. Garagarrak
irabazi. Astoak eta behorrak, hankaz
gora eta gorputza bizkarraren gainean
ezartzen dutenean esan ohi da./ Gara-
garrak irazten. Garagarrak irabazten.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA,
2000-07-22)/ <Astoa garagarrak irazten
ai da>, bekoz gora jarri danen esan oi da
ori. (JBA, 2004-10-02)/ (sinonimoa Ga-
ragartu)

➤ Grab. Garagarra: “Garagarra da, ba ga-
rie bezelaxe ereitten dana, etortzen dana,
eta garie baiño... Kao, ori ganadundako-
o, ganadundako-o bueno, oiñ’e naaste-
ko eingo due ori, orrekiñ eingo due. Zea
eingo due, “esto” kafea bezela artzeko,
nola da ori... Orikiñ eitten dan, zereala-
kiñ eitten dan”, garagardoa, “bueno, ga-
ragarra’re bai, garagarra ori, garaga-
rra ortako’re izango da, baiño baita bes-
tela zea itteko’re bai, bestela, kafen
moun artzeko-ta, zerealakiñ, zerealak. Eta
garagarra eta besta atzuk naastuta. Bai-
ño ganadudako ori, jenealen”. Labore
hau ez da gure lurrean egin: “A ez, emen

etzan itten, emen etzan itten, ez, ez,
amen ez. Amen garie, baiño ez, ori etzan
eitten emen. Ori alderdi ze oitan, Arába
alden da oitan asko eingo zan baiño, ta
oiñ’e bai, oiñ’e, esaten due orren lasto-
a’re askoz gustorago jaten duela gana-
duk, gariña baiño. Ta aitzen die ba oriñ
lastoa ekartzen, oiñ’e. Garagarrana-ta,
askoz obea dala ta gustorago jaten due-
la, esaten due”. Bestelako lastoak ere ja-
ten ditu ganaduak, artalastoa adibidez:

“Artalastoa bai, jaten tzon, bérdetan
ematen gendiun, da geo’re, emate gen-
diun, ola pixkat. Baiño, ez tait pa, txixa
gorrie-o, eraitten ziela ta olako gauzak’e
esaten tzien da”. Baina bestelako landa-
reak nahiago ganaduak: “Ba arbie, be-
darra, eta artoa, artoa’re bai. Arto, arta
puntak eta oik danak ematen gendiun
leno. Oiñ, ba beekokatio esaten tzuen ura,
nola gorra dan da zean, ganadui zea erai-
tten tziola, txixa gorrie-ta eraitten tzio-
la, olako zeak. Lenau ba ola, bedar-da,
berde guzik. Ostoa’re ematen tziten-da.
Oin berriz, esaten due, nola silotan sar-
tze ittuen, orik jaten duela oso gustora.
Berde ordez-o, oiñ arbik ez do itten jen-
dek. Ola sartu, silotan ipini, silok-o,
paketek ein-da, ori jaten duela oso gus-
tora” (JBA, 2004-02-01)

➤ Grab. Garagarrak irabaztea: “Aston,
astook-eta, astook eta zeak jarduten due
ola, beorrak’e bai, garagarrak irazten...
Ba ankaz gora jarrita, bueltaka, alde ba-
tea, ta bestea, ta bestea ta bestea, ibiltzen
die. Nik ez dait, azkurek eukitze ittuela-
ko bizkarren o zeatio izaten dan. O bue-
no, manie oixe badue beintzet orik. As-
tok eta beorrak-eta...”. Beste abereek ez
dute egiten: “Ez. Ganaduk ez. Ganaduk
ez da ikusi izan. Etzanda eoten bai, bai-
ño gaiñeatiñ, bueltaka ola ez” (JBA,
2004-02-01)

Garágarrill, garágarrille: iz. Gara-
garrila, uztaila, hilabetea./ Garagarrille.
Garagarrila. (JBA, 2003-04-26)

Garágartu: ad. Garagartu, garagarrak ira-
bazi./ Ikuillua jun nai do, an garagartzea.
Ukuilura joan nahi du, han garagartzera.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2007-03-
03)/ (sinonimoa Garagar sarrera, Ga-
ragarrak irazi atala)

Garai, garaie: iz. Garaia./ Afalduta oira
juteko garaie. Afalduta ohera joateko ga-
raia. (JUA, 1998-02-12)/ Garaie izango
da. Garaia izango da. (JUA, 2000-08-27)/
Garai earren ai ttun artoa jorratzen. Ga-
rai ederrean ari ditun artoa jorratzen. (Ga-
rai ederrean, berandu) (JBA, 2000-07-01)

Gáraiz: 1. adb. Garaiz, gazterik./ Garaiz asi
da reumakin! Gazte hasi da erreumare-
kin! (Gazte baten gainean) (JUA, 1999-
07-10)/ 2. adb. Garaiz, goiz./ Garaiz. Ga-
raiz. (JBA, 1998-09-10)/ Mezata garai-
xeo juten zan. Mezetara garaixeago joa-
ten zen. (JUA, 2001-12-31)

Garástarro, garástarroa: (ik. Gaas-
tarro)

Garátxo, garátxoa: (ik. Karatxo)

Gárau: ad. Bot. Garatu, gara atera./ Perre-
jille garauta. Perejila garatuta. (JBA,
2005-05-29)

Garbánzu, garbánzue: iz. Bot. Gar-
bantzua./ Jaieunetan garbanzue. Jaie-
gunetan garbantzua. (JUA, 1998-07-14)/
Barbanzuk. Garbantzuak. (Honela deitzen
omen zien Luziano Ugaldek) (Juan Luis
AA, 1999-02-03)/ Barbantzue. Garban-
tzua. (JUA, 2004-05-29)/ Garbantzua as-
tuna da. Garbantzua astuna da. (Hori esa-
ten omen zuen Irungo osabak baserrian

zenean)59 (JUA, 2004-07-17)/ (aldaera
Barbantzu)

Gárbi: adb. Garbi./ Garbi esateko ez dait.
Garbi esateko ez dakit. (JBA, 2005-03-
26)/ Garbi jartzen donez. Garbi jartzen
duenez. (JBA, 2007-09-22)/ Garbi-gar-
bi in eskuk. Garbi-garbi egin eskuak.
(JBA, 1998-12-22)

Gárbi, garbíe: izond. Garbia./ Pinuz edo
beste zuhaitzez landatuta dagoen lursail
baten gainean, garbie dagoela esatean
zera adierazi nahi da: bertan ez dela pi-
nuen hazkuntza oztopatuko duen beste
landarerik (laharrak, belar altua, otea...)
(JUA, 1999-07-10)/ Garbiana. Garbie-
na. (JBA, 2006-08-12)

Garbíketa, garbíketea: iz. Garbiketa,
garbitze lana./ Garbiketan. Garbiketan.
(JBA, 2002-08-25)/ Garbiketan. Gar-
biketan. (Katua) (JBA, 2006-07-15)

Garbíro: adb. Garbiro, garbi./ Or garbiro
dau beintzet. Hor garbiro dago behintzat.
(Txakurraren gainean) (JBA, 2005-01-
15)/ Iraaz ontzin pasau garbiro. Iragaz
ontzian pasatu garbiro. (Jetzi berria den
ardi esnearekin zer egiten den) (JBA,
2005-04-30)/ Garbiro batu ezkeo. Gar-
biro batu ezkero. (Zerrautsak orduan ba-
lioko luke ongarri bezala) (JBA, 2005-
05-14)

Garbítasun, garbítasune: 1. iz. Gar-
bitasuna, soin-garbitasun osasuntsua./
Pertsona baten gainean dio, ez dakit ba
garbitasun aundiik ote zeukan. (JBA,
2002-12-27)/ 2. iz. Garbitasuna, etxe eta
gela garbitasuna./ Soziedadeko garbi-
tasunek-ta ala eitten dittu. Elkarteko gar-
bitasunak-eta hala egiten ditu. (JBA,
2004-09-18)/ 3. iz. Garbitasuna, gauzak
argi eta garbi direla adieraziz./ Garbi-
tasun baik. Garbitasun barik. (Troi Erro-
tako Migel, kaminoak egiteko arduratan
ibiltzen zena, tratulari bezala, Teruel al-
dean hil zen, arrazoiak garbi ez direla)
(JBA, 2004-02-15).

Garbíttu: ad. Garbitu./ Esku orik garbittu.
Esku horiek garbitu. (JUA, 2004-07-03)/
Garbittu. Garbitu. (JBA, 1998-07-04)/
Ondo garbittuta jan bear. Ondo garbi-
tuta jan behar. (Marrubien gainean esa-
na) (JBA, 2000-05-27)/ Eskuz garbittu.
Eskuz garbitu. (Arroparen gainean)
(JBA, 2000-02-27)/ Ematen tzaenan
garbittu bat. Ematen zionan garbitu
bat. (JBA, 2007-05-19)

Garbízio, garbízioa: iz. Garbiketa./
Garbizio aundie. Garbiketa handia.
(Azeri harrapatzaileak pozoia jarritakoan
izaten zen abere heriotza kopuru handia
adierazteko) (ik. Axari-arrapatzaillea)
(JUA, 1999-02-12)

Garbósa, garbósea: izond. Garbosa, fun-
damentua duen emakumezkoa./ Gar-
bosea beintzet izango zan. Garbosa
behintzat izango zen. (JBA, 2007-10-26)

Gargántxo, gargántxoa: iz. Gargan-
txoa, eztarriko hezurra./ Gargantxoa.
Gargantxoa. (Mariaje UB-k entzuna
aurretik) (Jesusa BA, 1999-04-06)

› GARAU. Baratzako letxua garatuta. (AA, 2005-07-02

59 Hala jaso diot JUA-ri, eta berak bere osabari ere zuzen jaso zion, hark ez zuen-eta Goierriko hizkera egiten.
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Gári, garíe: iz. Bot. Garia, landare mota./
Ogetaka urte ez dala emen garie iñ.  Ho-
geitaka urte ez dela hemen garia egin.
(JBA, 1996-09-07)/ Igitaiekin garie ebai-
tzea. Igitaiarekin garia ebakitzea. (Lan go-
gortzat dauka) (JUA, 2000-12-24)/ Garie
in bear zan, garie artuko balin bazan. Ga-
ria egin behar zen, garia hartuko baldin ba-
zen. (JUA, 2004-08-10)/ (ik. Kutxa)

GARIE ARTU: ad. Nekaz. Garia hartu, garia bil-
du./ Garie artu. Garia hartu. (JUA, 2000-
01-06)

GARIE JO: ad. Nekaz. Garia jo, gari sorta ha-
rriaren kontra jo, aleak galburutik aska-

tzeko./ Garia jotzerakoan zapia lepoan ze-
har jartzen zen, ateratako hautsak-eta ba-
rrura ez sartzeko: Gari jotzen bezela
paiñuelok. (JUA, 2001-12-24)

� Etnog. Gari ereitea: Garie azaron egiten zen.
Horretarako eguraldiak lagundu egin
behar zuen. Urte batean, Elena jaio ze-
nean-edo, (1952), garia saio bakarrean
ezin izan zuten erein: Urte baten aittu gi-
ñen gari itten, andi zortzi eunea berriz’e
izan tzan giroa. Tarteko egunetan egu-
raldiak ez zien lagundu eta ezin ba egin.
(JBA, 2004-05-15)

� Etnog. Gari lanak: Garia nobienbren erei-
ten zen eta maiatzerako burua ateratzen
zitzaion./ Hasiera batetan erabiltzen zu-
ten gari mota nahiko makala omen zen.
Gero berriz, gari rusoa ere erein zuten.
Hau lasto motzekoa eta ale onekoa zen.
Bi urtez erein eta gero utzi egin zuten./
Gari ebaitzea iitaiekin izaten zen./ Ha-
sieran, garia harrian jotzen zen, geroago
berriz makinek jotzen zuten garia. Ho-
rrela, etxeko gari guztiak bi ordu eta er-
dian egiten ziren. Olazar baserrian millan
bat kilo ateratzen zen, urte osoan ogia egi-
teko justu samar. (Eta Olazarreko sendia
ez da oso handia izan)/ Galafaria no-
bienbren izaten zen./ Gari artean babea
ere egiten zuten. (JUA, 1999-02-06)/ Az-
keneko gari uzta kantera aldean egin zen.
(JBA, 2002-01-26)/ Gari moten artean bi-
zardune, rusoa omen da. (JBA, 2002-06-
08)/ Garia hezetasun pixka bat dagoenean
moztu behar da, goizean adibidez60.
(JBA, 2003-07-12)/ Izan ere, jaulki itten
dek bero aundikiñ. (JUA, 2003-07-12)/
Lehen zen gari mota etzan egiten zen.
(JUA, 2004-08-10)

� Etnog. Esaera: Gariaren gainean esaera bat
daki JBA-k:

Txikie banintzen
Ondie banintzen
Maiatzen buru nintzen

(Gariaren hazkuntza zikloari erreferentzia
egiten dion esaera) (JBA, 2003-05-10)

� Etnog. Gari kontuak: Gari mozteak ez du egu-
raldi berezirik eskatzen: jarduten gendun
lanbro antzakin igual. Normalean igitaiaz
ebakitzen zen, baina segekiñ’e jardutzen
tzan, baiño ura gero azaroa itteko zaille
izaten tzan. (JBA, 2007-01-05)/ Gari
haziak ereiteko botatzen direnean, gero es-
talita ere, denak ez dira lurpean geratzen:
Garitan’e gelditze ittuk batzuk bistan. Ezin
dira denak tapau. (JBA, 2007-12-15)

� Etnog. Gariaren bukaera: Garie ittei utzi gen-
diula izango dira 37 bat urte.61 (JUA,
1998-08-01)/ Izan ere, garik lan aundik
izaten zittun. (JBA, 1998-08-01)

➤ Grab. Gari ereintza eta ondorengo lanak:
Gariaren ereintza: “Udaizkenen itten
tzan. Preparatzen tzan, bueno goldau itten
tzan eta botatzen tzan garie, garie bota-
tzen tzan eta gero area pasatzen tzan. Area
gaindi pasau ta ia estalduta geatzen
tzan, geatzen tzan. Ta olaxe, “nobiem-
bre”-n. “Nobiembre”-n, bai. Eta, egual-
di txarrak eta gerogo, “dizienbre”-n’e

igual. Garai ortan, “nobiembre”-n. Ga-
raien”. Gariak lan gehiago ere bazuen:
“Bai jorrau’re bai. Len esan deun ze ori...
Irukuestea ez deu esan? Ba ori asko iza-
ten tzan, ori kendu in bear izaten tzikon,
zeatio bestela eitten tzion, indarbaetu itten
tzon garie. Eta gero, orik jalkitzen tzien
danak eta soro guzie irukuestaz beteta.
Enda ordun ba ola eta itten tzikon. Zuz-
tarreti etatzen tzan ta ra! gora etatzen
tzan. Da oso errez zea itten tzan, baiño
buf! pillak eoten tzien da, lan ikaragarrie
izaten tzan, gari jorra. Ala izaten tzan”
(JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Garia ebaki eta jo: Noiz ebaki: “Ga-
rie... ba Santa Maiña, “julio”-n jasotzen
tzan garie. Ebai, ebaitzen tzan-da, seka-
tzen tzienen pixkat lotu eta jartzen tzien
ba mutxuriotan. An’e ba sekau itten
tzien, etxea ekarri aurreti-o. Enda me-
tatan’e bai jartzen tzien. Ba egualdi ona
zanen zabaldu ta iartzen tzien da geo jo
itten genduzten. Makinekin etxea eka-
rrita’re eukitzen genduzten, baiño eskuz
jotzeko bear zuen bat momentun ia zea
inda, iartuta. Ta orreatio metatan euki-
tzen genduzten, zabaltzen genduzten pus-
ka bat, eta gero ba jotzen genduzten arrin.
Arri bat, arri batzuk jartzen genduzten,
arri zabal batzuk eran forman da antxe
tapa-tapa-tapa, jo eta askotan ba gal-
burue oson igual da ordun’e idaurre bear
izaten tzan, len esan deu ba idaurre buel-
tan, bi makilla izaten tziela punta baten
lotuta, ola soka batekiñ, ba amar bat zen-
timetro zabalen o ola, soka ori” (JBA,
2002-01-26)

➤ Grab. Garia Aposentuan jotzen: “Jo ei-
tten tzan emen, joo!, jo. Arrik epini, ola
arrik, arrik da-da-da!, olako zea bat, ebai
ta olako bat, ura jo ta alea irtetzen do. Da
ola berokiñ (...)  bero aundi-aundikiñ,  nik
ola karreau. Nik “au dek beroa!”, ni mu-
tiko koxkorra. Ta aittek eta amak esaten

› GARIE. Olazargo gari bizarduna. (AA, 2003-06-28)

› GARIE. Olazargo gari bizarduna. (AA, 2003-07-06)

60 Orain baserrian ereindako haziaren gainean dio, berau bizardune erakoa dela, garai bateko gari errusiarra bezala.
61 Erreferentzia honek 1961 urtera garamatza. Hala ere, seguraski ez da erreferentzia zuzena izango, aurrerago familiako gertakari batekin (ebakuntza bat) lo-
tutako erreferentzia badelako, 1964 urtea aipatuz.

› GARIE. Olazargo gari bizarduna. (AA, 2003-06-28)
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tzuen, “nola esaten don orrek: au da be-
roa!” Ta nik kargau ta da-da-da!, jota.
Atzea, da-da-da!” (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Gari ebaketa: “Gariik ebaitzen
tzien Santa Maiña alde ortan, ebai bear
izaten tzuen. Geo ebaitzen tzien, pixkat
iartutakon lotu, geo mutxuriok eitten
tzien, ola ze txiki batzuk, pilla txiki batzuk,
zutik jarrita, esan nizun lenau nola zien.
Eta gero, ala pixkat iartutakon, metak,
meta aundigok. Gari asko sartuta. Iru o
lau mutxurio sartu itten tzien. Geo ordun
ba, egualdi ona zanen, zabaldu itten zien
zeati egualdi onak asko etzien ba izaten...
Eta jotzeko zabaldu itten tzien” (JBA,
2002-06-15)

➤ Grab. Txandakako ereitea: “Urte baten soro
baten ta geo urrengo urten, an zea, artoa
ta induabea. Eta patatak’e bai, txandau
itten tzien patatak’e” (JBA, 2002-06-15)

➤ Grab. Azken garia: Noiz egin zen: “Nik uste
det “cuatro”-n igual eingo gendun, bai-
ño “cinco”-n ez”. (1964). Non egin zen:
“Nik uste det Kantera alden”. Azken ur-
teetan ibili ziren soroak: “Kantera alden-
da eingo gendun emen, Olaurren ola  ingo
gendun. Aurretik, alde ontakok bakarrik
zien Eltzikorta, Olaurre ta Etxeauzbaz-
tarra zien, ezta, eta ordun... Geo Urza-
ko’re zea itten tzan gaiñea, labratzen tzan,
ordun. Kao, alde au bakarrik zanen. Aik
utzi zuenen o zea in zuenen, saltzeko ja-
rri zanen, geo, ordun, zumaak’e sartu gen-
duzten” (JBA, 2002-06-15)

➤ Grab. Gari motak: “Bai, leenau, len-len zan
garie, etzan eitten tzan, eta kao, beiñ etza-
ten balin bazan, ba alperrik galtzeko zee
geio zeuken. Alea utsagoa ta ola. Ta gero
azaldu zan, azken zeetan, gari motza eta
bixar, bizardune, bizardune. Eta izaten
tzan fuerte-fuertea eta ura etzan etzaten.
Esaten tzikon, gari rusoa o ez takit ze esa-
ten tzikon. Da garaiz eldu’re itten tzan,

ta azken urtetan arekiñ ibiltzen tzan”. Bes-
te mota zergatik etzaten zen: “Ba etzan
mardule, azten tzan, eta egualdi bustiik-
o jotzen balin bazion, “pues” eroi itten
tzan. Da beiñ eroi ezkeo, alea... Artok nola
zee itten due, eroitzen dienak ale utsek eta
ola izate ttue. Ta garik’e ba, txaarragoa
izaten tzan” (JBA, 2002-09-14)

Garí-bizardun, garí-bizardune: iz.
Bot. Gari bizarduna, gari mota./ Gari
mota bati bizardune esaten zitzaion.
(JBA, 2002-09-14)

Garí-ruso, garí-rusoa: iz. Bot. Gari
errusiarra, gari mota./ Gari-rusoa. Gari
errusiarra. (JUA, 1999-02-06)/ Ruso-ga-
rie. Errusiar garia. (JUA, 2003-03-01)/ (al-
daera Ruso-gari)

Garíe ebaitzeko ítai, garíe ebai-
tzeko ítaie: iz. Tre. Garia ebakitzeko igi-
taia, nekazal tresna./ Igitai mota hau, bes-
teak baino mehe eta luzekaxeagoa izaten
da. Ahoaren alde batean hortzak ditu. Ga-
ria ebakitzeko erabiltzen ziren./ Garie
ebaitzeko itaie. Garia ebakitzeko igi-
taia. (JBA, 1999-08-07)/ (ik. Iitaie)

Garíe jótzeko mákina, garíe jó-
tzeko mákinea: iz. Tre. Garia jotze-
ko makina./ Garia jotzeko balio zuen tres-
na, hau da, aleak galburutik bereizteko,
indar elektrikoz zebilena. Bertan zuen
mahi tankerako batetan lasto azaroak sar-
tzen ziren, harik eta burua harrapatu
arte, orduan lastoa mahai horretatik ken-
du egin behar izaten zen eta berriz lasto
azaroa ipini. Horrek, jende multzo han-
dia eskatzen zuen eta inguruko baserri-
tarrak laguntzera joaten ziren. Makina ho-
nek alde batetan galburua uzten zuen, hau
da, aleduna eta bestaldean lasta zea./ Ga-
rie jotzeko makinea.  Garia jotzeko ma-
kina. (JBA, 1998-02-12)/ Kortauzo au-
zoko baserritarrek elkarren artean erosi zu-
ten gari makina bat eta hauek ziren jabe
eta erabiltzaileak: Korta baserriak, Errau-

tegi, Arizti baserriak eta Agirrezabal.
(JBA, 2003-07-13)/ (ik. Dornu)

Garíta, garítea: iz. Garita./ Garita baten.
Garita batean. (Zubiaurgo Ines-en amak
trenbideko garita batean egiten zuen lana)
(JBA, 2008-10-31)

Garízuma, garízumea: iz. Erl. Garizuma.

� Etnog. Garizuma: Asteartiña bete... garizu-
mea asi/ Garizumea... garie ta zumea/
Garizuma guztiin ostiela bijili, bein ba-
karrik janda.../ Bijili egunetan zer jan zi-
tekeen eta zer ez adierazten du. Haragi-
rik jaterik ez zegoen eta arrautzea eosi-
ta bakarrik. Kukua etorritakoan bijili ego-
erak indarra galtzen zuen: Kukue etorri-
tako bijilik ez. (JUA, 2001-03-03)

Garízuma-txiki, garízuma-txikie:
iz. Erl. Garizuma txikia./ Garizuma-txiki.
Garizuma txiki. (Gabonen aurretik omen
da) (JBA, 2003-12-12)

Gáro, garóa: iz. Bot. Garoa, landare mota./
Garo. Garo. (JBA, 1999-08-08)

� Etnog. Garo motak: Garo mota ezberdinak
dira, baina ez dira gurean izen ezberdinez

› GAROA. Garo sailtxoa Larrasorain aldean. (AA,
2003-06-29)

› GARIE EBAITZEKO ITAIE. Eskuinekoa igitai
arrunta da eta beste hiruak garia ebakitzekoak dira.
Azken hauek luzeagoak eta finagoak dira. (AA, 2004-
06-12)

› GARIE. Olazargo gari bizarduna, ia ebakitzeko gertu. (AA, 2003-07-12)
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ezagutzen, dituzten ezaugarri ezberdi-
nengatik baizik. Batzuk, hanka motza eta
orri askokoak izaten dira, garo bilketarako
egokienak. Beste batzuk berriz, hanka lu-
zekoak dira eta hosto gutxiagokoak, bil-
keta lanetarako zakarragoak. (JBA, 2002-
03-21)

� Etnog. Garo pilak: Garo pilla. Garo pila. (Lo
egiteko garo pila, belar pila baino hobea
da; Artzainen kamainetan ere garoa iza-
ten zen) (JBA, 1999-08-08)

� Etnog. Nola moztu: Garoa igitaiarekin moz-
ten zen, segarekin ez. Garbiagoa da igi-
taiaz moztea, ote eta antzekorik ez dela-
ko biltzen. Biltzeko ere errazagoa izaten
da horrela. (JBA, 2005-06-25)

� Etnog. Agirrezabalen: JBA, artean Agirre-
zabalen bizi zela, leku hauetara joaten zi-
ren garoa ebakitzera: Aitzegia , Zeparia
ta Basaundia’re bai. (JBA, 1999-04-17)

� Etnog. Olazarren: JUA-ren esanetan, urtero
Pilarika inguruan, hogeiren bat gurdi
garo biltzen zituzten. (JUA, 2000-10-07)/
Olabason garoa beala eltzen tzan, berta-
ko garoa txikia eta mehea zelako. (MUA,
2003-04-11)

� Etnog. Maria: Maria Ugalde, Sarasola etxe-
ra neskame bezala joan behar zuen au-
rreko egunean, garoa ebakitzen aritu
zen Olabaso aldean. Eta egun hartan esan
zuen azken aldiz arituko zela leku hartan
garotan. Halako gauzak ez direla esan be-
har dio, baina berari hala suertatu zaio.
(MUA, 2005-02-04)

� Etnog. Garo kontuak: Azkeneako uzten gen-
duna, garo ona. (Garo mozketa ordena
batean egiten zen. Azkeneko sail hau, pan-
táno paren goien izaten zen)/ Sail bate-
tik garoa urtegi alderako bideetatik jais-
ten zuten. Hemen gurdiaren atzetik zar-
bak jartzen ziren, hauetan ere garoa era-

mateko. Beste sailetan ordea, gurdia eta
lera izaten ziren. Barrendiolakoek berriz
Tubobidetik ekartzen zuten garoa, gur-
diaren atzetik zarbak zituztela. (JBA,
2007-12-15)

➤ Grab. Garo kontuak: Nondik ekarri: “Ga-
roa ekartzen gendun Olabason leku as-
kotati. Leku askotati ekartzen gendun.
“O sea”, guk’e aitzen giñen itaiez ebai-
tzen. Eta nola duken terrenok zien orik,
ta oni tokatzen tzikonak, baserrii toka-
tzen tzikonak. Bestekok, ba beste saill ba-
tzuk eukitzen tzittuen. Eta ebiltzen giñen
ba onenetan. Baten igual burdi pare bat.
Besten’e iru igual. Besten bat’e igual da
olaxe. Leenengo txaarranak ebaitzen
genduzten ta geo azkeneako onanak uz-
ten genduzten. Da olaxe ibiltzen giñen.
Oso gustora garo ebaitzen.” Zergatik?
“Ba... ez dakit. Dda udaizkenen ua iza-
ten tzan kasi azkenengo lana. Enda
ba... ia illabete baten juten giñen, garok
ebai, geo ekarri. Igartu’re in bear iza-
ten tzuen. Ba olako egualdi onakin be-
ala iartzen tzien. Guk ordun beti itaiez
ebaitzen genduzten. Geo batzeko askoz
errezago zan. Batzeko, ola, artu, zamak
eitten tzien, zamak, eta garo garbi-
garbie gaiñea. Segekiñ ebai ezkeo, ba
otan bat balin badao’re, ura’re bai, ta
illarrak eta ola izaten die baiño ura, bis-
tan tzan, zamatan ba gero garbi-garbie
izaten tzan, eta bueno. Gustora juten gi-
ñen basoa. Ni akordatzen naiz, me-
riendea artu ta oso gustora nola juten
giñen mendira. Oiñ pensau itten det: Jo!
Gu ibiltzen giñen ba ola!” Zamak zer
dira? “Zamak tie ba, artze zu ola itaie-
kin, rast! Ebaitze zu eta ola estutze zu,
ez tezu seittun botatzen. Ola igual garo
batzuk alde batea, ta besta atzuk bes-
taldea ola, kruzen ipintzen die. Alde ba-
tea irtenak izan baik, ola kruzen jartzen
die eta gero kargatzeko-ta oso, askoz

obeto gelditzen die. Ba eskutan miñik
eman baik eta ola, eta zenbait esango
izut pa, dozena bat o amalau o olako ze-
akiñ indako zamea izaten tzan ura,
zama bat. Alako berroi bat-o bearko
zuen burdie zea itteko, burdikara bat zea
itteko” (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Garo motak: “Batzutan izaten zien ba
anka luzeek, zakarrak aik. Ta besta atzu-
tan izaten zien anka motx-motxak eta orri
asko zuekienak. Aik izaten tzien ederrak,
gero azpik eitteko’re bueno!, difeentzi
ederra izaten tzuen, garo txikitxo izan o
anka luze luzek. Ola keizpe antzen-da az-
ten tzien oitakok. Anka luzek-eta, goiko ga-
roa, ostoa gutxigo. Baiño beste garo zee
orik, ola libren darenak izaten tzien oik oso
ederrak . Tokie’re... Illar arten’e bai, illar
arten antxe garo ebaitzen. Jantzi oiñeta-
ko onak eta illar arten olako zea eoten tzan
jenealen da...” (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Agirrezabalgo garo lekuak: “An-
txe goora... An geianak zeakin, segekin
ebaitzen tzien. Segekiñ an, bai, ni ona eto-
rri ta emen itaiekin. An segekin ebaitzen
tzittuen geianak. Or, Zepariñ’e bai. Eta
orti gora, or, Aizti aldea-ta bauzkie aik te-
rrenok, Basaundi-ta. Eta geo zean’e bai,
etxe paren goien’e bai, Zelaiaundi. Ze-
laiaundi gaiñen’e baita. terrenok zeuzkien
lekun ba, Zepariñ’e bai, Zepariti’re eka-
rri izan tzan-da. Oin dana piñu sartuta
dare, dana piñuk sartuta dare. Baiño iza-
ten tzien len’e garoa ebaitzeko ba, leku
librek, arbolaik baekok, lenau garo asko
bear tzan-da, oin berriz...” Nola eraman
Agirrezabalera? “Burdikiñ, burdi beikiñ.
Beiekiñ, amen bezela beiekiñ.” (JBA,
2002-03-21)

➤ Grab. Urterako behar zen garo kopu-
rua: “Ba oetamar bat bai. Oetamar bat
gurdi bai, bear izaten tzan. Lenau itten
tzan ba, oiñ kendu itten da dana. Eitten
duen... eitten duena. Baiño lenao ba, ei-
tten tzuen da garoa botatzen tziten. Da
berriz’e aik tapatzeko garoa botatzen tzi-
ten, da geo puskat eindakon ordun eta-

› GAROA. Garo metak Biurrain aldean. (AA, 2009-02-01)

› GAROA. Iturtzegieta inguruko garoa. (AA, 2006-07-22)
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tzen tzien azpi guziik. Oin nola kendu
itten dien ba gutxigo do, o batez”
(JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Garoa ebakitzean ze iturrietara
joan: “Ba juten giñen ure eratea. Aier-
di alden geiltzenen etxeti eraman da nik
ez takit ze itten gendun. Or ez tzeon ud ze-
aik. Bestaldeti, bestalden ba zean... Oiñ
galduta dao esan nizun erreka zee ura,
errekea bean nun daon da goien zan. Da
ni aurreako baten izan nintzen baiño ezta
notiziik’e ez da. Eta ura ba, Uarkaldekok-
ta asko nola ibiltzen tzien-da, aik’e beti
ondo garbittuta eukitzen tzuen itturri
ori ta andixe. Artu marmiten auzkon-da,
ola eitten gendun. Ola itten gendun.
Ude... derrior bear izaten tzan ude.”
(JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Garo lanak (1): “Bearko jun. Garoa
bittu, ebai itten tzian da bearko bittu. Ii-
taiekin gaiñea garoa, raska-raska-
raska-raska, mekasuen!, ogei gurdi ta
ene-ene-ene!, ogei gurdi ta geio’e baita.
Ua zian lana ittea ura! Sasoia’re bai, bai-
ño... Ura zian lana ittea, sailleek, garoa
ebaitzen. Oaiñ bat’e ez diau ekartzen da,
oiñ’e bizi gaittuk”. Nondik ekarri: “Or, or,
ekartze genduan, goiko bideetik jun-
da’re bai, gere Antxardiko illorran on-
dotik, aurrea junda’re bai”. Olabasotik ere
bai: “Olabasotik, ta geo emen Zubitxota,
o emen beeko bidetik. Beeko bidetik jun-
da’re bai, ekartzen genduan. Oaiñ dana
piñue, urdun’e bai, piñue. Bai guk utzi
gendiun urte orduntxen, piñuk sartu zi-
ttuan. Piñu laizioa eongo ek or dana. Saill
gaantak piñuk, dukenak danak oik. Beno
nik ez dakiat dukek saldu zon o zee in tzon.
Laiziok etzaukik olako tira aundiik’e”
(JUA, 2003-03-01)

➤ Grab. Garo lanak (2): Nora joan: “Garo
billa? Armuño ondoa lenengo, Paarreta,
aittuta zaete Pagoerreta?, zuek ez daki-
zue...”. Paraje hau Olabaso aldean da:
“Bai, bai, bai, Olaso. Olaso zan dana, nik
uste et dana zala. Baiño Pagorreta zan
len esan deu ba, Armuiñotik pantanora.
Pare ura, an zeon Turbina bajatzen zan,
ordun Turbinan, ez takit nik ude noa era-
maten tzuen, depositoa an Pagoerretan.
Ta andi Turbinara, tubo ori. Etzea akor-
datzen? Bai, or, len esan deun eillor ku-
rutzadunen ondoti pasatzen tzan ba, ze-
laiti pasatzen tzan tuberie, akordatzen
tzea?, ez dakitt...”. Pasadizoa: “An le-
nengo, ta an garoa txiki-txiki itten tzan,
baiño klaro, txikie ta nola mea zan, ba be-
ala eltzen tzan, kolorea beala artzen
zon da andi asitzen giñen garoa ebaitzen.
Ori zan Olaso, baiño gero ura Pagoe-
rrota. Eta alkatea zeon, betiko alkatea Ro-
mualdo, “o sea”, anaie zeuken Turbinan,
Joxe, eta ara depositoa ikustea jun da. Ta
ama ta ni garo ebaitzen berago, beera-
go ta ura gooraxeon, ta arek ikusiko gen-
dutzen gu, baiño guk ez gendun ura ikus-
ten. Eta neri amak San Inazion martxa,
edo San Inazion kantue erakusten jardun
zian, ori akordatzen naiz. Nola an ikasi
non, amak erakutsi zian, antxe garoa
ebaitzen ai giñela, ítaiekiñ ebaitzen ga-
roa da San Inazion kantue. Ta Romual-
do aitzen, alkatea aitzen, goittik eta gero

esan do kanpon, an nola ikusi gendutzen
gu, alkatek. Ta gero, andi berakoa ba Ola-
aso. Ta ura izango zan ordun, “pertene-
cido” Pagoerreta Olazargoa izan zeiken
uste et Olazargoa, zeatio etxea erosi bai-
ño lenau, etxea erosi baiño lenau bere
zeak, baiño gero nausik basoik etzien sal-
du ta Pagoerreta, geo bidea, ezta?, da an-
dik azpirakoa zan nausiña, dukena. Bai,
ta ura dana ebaitzen gendun, ezta? Da ura
da Olabaso, dana Olabaso, baiño orri Pa-
goerreta. Apiok tzien asko, apiok, bai ez-
paiñek beltz-beltz einda, ezpaiñek...”.
Ahabia jan egiten zen gordinik: “Bai, bai,

bai, bai. Elduta zeren, elduta eoten zien,
oso goxok. Ez gendun guk mermeladaik
itten ta alakoik. Masustakiñ, masustakiñ
itten gendun mermelada, masustakiñ.
Makillatxo batekiñ...”. Ez zen mikatza:
“Eez, goxoa, oso goxoa! Oso goxoa”
(MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Garo lanak (3): Garoa non ebaki:
“Garoa? Armuño ikusten det pa nik
oiñ’e62, ta garbigo ikusi’re eitten da, gar-
bigo ikusi’re eitten da, oaiñ laiñoa-ta
dao... Olabaso aittuta zare? An lenene-
go an ebaitze izaten zan, lurre gosea nun-
baitt, lur gosea ta garoa’re txikie eitten

62 Une honetan etxeko leihotik begira ari gara Brinkola aldeko mendiei.

› GAROA. Garoa Itzubiaga parajean. (AA, 2005-08-21)

› GAROA. Oltzako garoa, urrian ihartua. (AA, 2008-10-12)
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tzan ta beala eltzen tzan. Beira, esango
izut, “al fondo”, ola mendik badare ba,
lenengo bi ta gero beste bi. “Al fondo”
daun ura...”. Amutsanda mendia ere
gertu da: “Ámutxanda da, ori da Amú-
txanda, ori mendi aundie da, luzea. Ori
Armuñon... Ara, ta euzkie garbie daunen,
eoten da, Olabaso, eoten da, nunbaitt an
ez dau piñuik, ez zugaitzik ez dao, an ola,
ze bat dau, “trozo” bat, andik pantanoa,
andik pantanoa. Ta oixe da. Nik askotan
beitzen det (...), askotan. An, lenau za-
ragozanak, esan nizuna... Olabason da
gero, gero, oi bidez goiti zeon, Errekaundi
pasau, Errekaundi esaten gendiun, lokatza
baten pasauta, istingea eoten tzan da ara
baiño lenau, ezta, eta gero, bidez azpitik,
ba piñuri aundie. “O sea”, gaaleku
aundie esaten gendiun, gaaleku aundie,
arten piñuik etzeon. Íllarrea eoten tzan,
gaaleku aundie, baiño ura palazianona
zan. Palazianona, etxe, lenauko etxe, ba-
kizu aittek, aittonak-eta erosita daukie ba-
serrie ta lenau inkilinok ziena ta pala-
ziano, “o sea”, “duque de Sotomayor”.
Eta an, gaáleku aundie, ta ura etatzen
tzan, parte gora baiño beste geo beera,
Barrendiola aldea, pantanora. Pantanoko
artaxe etatzen tzan garoa” (MUA, 2003-
10-10)

Garóketa, garóketea: iz. Garo lana, ba-
tez ere garoa ebakitzea./ Garoketan. Ga-
roketan. (JBA, 2001-09-29)

Garrámixto, garrámixtoa: iz. Garra-
maztua./ Garramixtoa. Garramaztua. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 1998-03-18)

➤ Grab. Garramixtoa: Zeinek egiten duten:
“Personak. Guk personakatio esaten
gendun lenau garramixtoa, garramixtoa
personak “etatzen due garramixto bat
bai!”. Fuerte izketan o demandan-o... O
larri-o. Ze esango dizuan, olako gauza
bat. Olako os bat etatzen tzana” (JBA,
2002-01-20)

Garránga, garrángea: iz. Tre. Garran-
ga, arrantzarako amua./ Garrangea. Ga-
rranga. (Espainierazko anzuelo hitzaren
baliokidea da) (Mariaje UB-k entzuna au-
rretik) (JUA, 1999-04-24)/ Garrangekin.
Garrangarekin. (Mariaje UB-k entzuna
aurretik) (JUA, 2004-05-08)/ (ik. Amu)

➤ Grab. Garrangea: “Garrangea ba... Arraiek
arrapatzeko. Orraz bat-o, bueltako orraz
bat. Arraiek bai emengok eta bai leatzak
eta oik eukitze ttue garrangak-eta, eran
garrangakin igual etortzen die. Lea-
tzak-eta, leatzak beintzat bai, eta zeak’e
ala arrapatze ittuela esaten due atunek’e”
(JBA, 2002-01-20)

Garrátz, garrátza: izond. Garratza./
Garratza. Garratza. (Ardoaren zaporea-
ren gainean) (JUA, 1999-09-12)/ Bara-
tzako apioa garratza da, basokoa oso go-
xoa. (MUA, 2003-04-11) 

Garráztu: ad. Garraztu./ Garraztu eitte iñ.
Garraztu egiten din. (Janarien zaporea)
(JBA, 2004-10-02)

Gárro: Topo. Garro, Brinkolako auzunea./
Garro. Garro. (JBA, 2000-08-09)/ Ga-
rroaldea. Garroaldera. (ik. Uarkaldeko
mutue) (JBA, 2001-11-17)

Garro-Etxeberri: Garroetxeberri, Brin-
kolako baserria./ Garro-Etxeberri. Ga-
rroetxeberri. (JBA, 2000-08-09) 

� Etnog. Paskual: Garroetxeberriko Pas-
kualez mintzo da JUA63: Asto zuri bat
duron eosi zon eta harekin ibiltzen zen
lanean. Egunez, lantegian lan egiten
zuen. Arratsaldea iristean eta lanetik ate-
ratzean, gazta egiten zuen. Geroago asto
zuria zamatu eta Ormakio aldera joaten
zen. Han zituen ardiak eta haiei esnea
jetzi eta mendian lo egiten zuen. Hu-
rrengo goizean itzultzen zen eta esnea
marmitetan jaitsi eta gero, bi marmite
ekartzen zittun, atzera zortzietarako la-
nera sartzen zen. Illuntzan etxea jun, me-
riendau... ardik jeitsi... gaztai in... bi jor-
nal. (JUA, 2001-11-17)

➤ Grab. Paxkualen aittona: “Ardik zeuzkian
an, artaldea. Eta arek, juten tzian, illun-
tzan, illuntza juten tzian ura, ardik illor
ondoa-ero, bere txabola ondoa etorrita
eukitzen zittuan, jaasteko. Aek jaatsi,
bere asto ori eukitzen tzian an ondon,
etxaolan ondon, barrun sartuta. Goizen
berriz jaatsi, goizen goizao jaiki bear. Be-
rriz, jaatsi marmitetan bi aston, bi sestotan
ekartzen zatuan lau marmitt. Marmit zea
oritakok. Enda, ekartzen zatuan da eto-
rri, aik utzi etxen, amorzau, batzuri zo-
pea-o jan ta arrautza bat da zortzietako
kantera, kanterako labeta. Ormakioti
etorrita. Ardi jatsita. Ta ia edade aundie
gaiñea-ta, “ez dao geio, ez dao geio, an
ni naiz azkeneko artzaie”. Ta ala, ua za-
artu zian da kitto. (...) etzian geiao nai izan
(...) jun. Emen, Paxkual onek’e, onen ai-
tte Jabier, aek’e etzian nai izaten. Ala gas-
tau zittuan ardik, geo kanterako lanak’e
bai, laister... Geo gaztai ederra itten
tzien, bai” (JUA, 2002-05-13)

Garrótxenea: Garrotxonea, Brinkolako ba-

serria./ Garrotxenekok. Garrotxoneako-
ak. (JBA, 2000-01-22)

Garrótxiki: Garrotxiki, Brinkolako base-
rria./ Garrotxiki. Garrotxiki. (Baserri
hau desagertua da, eta gaur egungo Txu-
luplantegi baserriaren aurrean zegoen)
(JBA, 2005-08-18)

Gasójeno, gasójenoa: iz. Gasogenoa,
erregai mota./ Gasojenoa. Gasogenoa.
(Sozio artean erositako kamioiaren erre-
gaia) (JBA, 2003-04-04)

Gáspar: Gaspar, gizon izena./ Gáspar.
Gaspar. (JBA, 2004-08-10)

Gástau: 1. ad. Gastatu, kopurua edo tamaina
gutxitu. Ilargiak, bere zikloetan ere, di-
tuen gorabeherak adierazteko balio du
baita, gastatu aditzak. (JBA, 1998-10-31)/
Udek gastau. Urak gastatu. (Udan erre-
ka mailak izaten duen beheraldia adie-
razteko) (JUA, 1999-02-12)/ Bat ia gas-
taun eongo a. Bat ia gastatuan egongo da.
(Ontzi baten edukiaren gainean) (JBA,
2000-10-28)/ Gastau zikon lana. Gasta-
tu zitzaion lana. (Lana bukatu zitzaion)
(JUA, 2002-12-27)/ Ez zatzula launik
gastauko. Ez zaizula lagunik gastatuko.
(Jarrera horrekin lagunak mantentzen se-
giko duela) (JBA, 2004-01-23)/ Gastau
eitten die. Gastatu egiten dira. (Perre-
txikoak prestatzean tamaina galdu egiten
dutela) (JBA, 2006-11-04)/ 2. ad. Gas-
tatu, desagertu./ Desagertu zentzuan
erabil liteke pertsonekin ere. Sorginen de-
sagertzea honela aipatzen da: Danak gas-
tau zittuan. (JUA, 1998-10-24)/ Gastauta
eongo die. Gastatuta egongo dira. (Ba-
sakatuen gainean esana) (JBA, 2000-10-
21)/ Gastau ein tzittuan. Gastatu egin zi-
tuan. (Abere mota bat desagertzeaz)
(JUA, 2004-08-10)

Gatz, gátza: iz. Gatza./ Gatza. Gatza.

› GARRO-ETXEBERRI. Brinkolako Garroetxeberri baserria. (AA, 2007-04-08)

63 Oraingo Paxkual Zabaletaren aitona da hau, honen izen-abizen berekoa.
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(Olazarren tortillari sekula ez zaio ga-
tzik bota. Agirrezabalen berriz, tortillari
ez ezik, esneari ere botatzen zitzaion)
(ik. Gaztu) (JUA eta JBA, 2003-01-11)/
Hara zer dioen JBA-k egun batean
egin zuen elurraren gaiñean: Emen ga-
tza moukoa in zon. (JBA, 2003-02-22) 

GATZA IN: ad. Gatza egin, jaki bati gatza
bota./ Ez daonau ba gatzik itten. Ez zio-
nagu ba gatzik egiten. (JBA, 2004-07-
24)

Gátz-aska, gátz-askea: iz. Tre. Gatz aska,
urdaiazpikoa eta beste zenbait jaki gor-
detzeko harrizko aska./ Gatz-askaa. Gatz
aska. (JBA, 1999-11-21)/ (sinonimoak
Gatz-ontzi; Urdai-aska)

Gatz-óntzi, gatz-óntzie: iz. Tre. Gatz on-
tzia, urdaiazpikoa eta beste zenbait jaki
gordetzeko harrizko aska./ Gatz-ontzik.
Gatz ontziak. (JBA, 1999-11-21)/ (sino-
nimoak Gatz-aska; Urdai-aska)

Gatzági, gatzágie: iz. Gatzagia./ Gatza-
gie. Gatzagia. (JBA, 1998-08-06)/ Ga-
tzaie. Gatzagia. (JBA, 1998-08-06)/ (al-
daera Gatzai)

Gatzai, gatzaie: (ik. Gatzagi)

Gatzúr, gatzúre: (ik. Gazud)

Gau, gaue: iz. Gaua./ Gaue. Gaua. (JUA,
2000-01-06)/ Gau ta gau. Gau eta gau.
(Gauezko txandan lan egiten duen langile
bati buruz) (JBA, 2003-07-12)/ Maiña bat
gau ibili inda gaek. Makina bat gau ibi-
li eginda gaudek. (Lanaren gauezko
txanda egokitzen zitzaionean) (JUA,
2003-01-11)/ Gau luzea daonen jate
atue ondoan. Gau luzea dagoenean jaten
ditiztek ondoen. (Gaua eguna baino lu-
zeagoa den garaia aipatuz. Orduan, ga-
naduak sasondutako belarra jaten omen
du gogo handiagoz) (JUA, 1999-08-19)/
JUA-ren amandreak esaten zuenez: Ben-
tanillak itxi ezkeo gaue ek. Leihatilak itxi
ezkero gaua duk. (JUA, 2004-05-08)

Gauero: adb. Gauero./ Faktore orrek gaue-
ro guardea eitte men tzola. Faktore ho-

rrek gauero guarda egiten omen zuela.
(JUA, 2004-08-09)

Gaupása, gaupása: iz. Gaupasa./ Gau-
pasa. Gaupasa. (Parrandan) (JBA, 2001-
07-14)

Gauza, gauzea: iz. Gauza./ Gauza. Gau-
za. (JUA, 1999-10-30)

GAUZA IZAN: ad. Gauza izatea, zerbaiteta-
rako ahalmena izatea./ Gauza izatea.
Gauza izatea. (Egin nahi duen ibilaldi ba-
ten gainean) (JUA, 1999-10-30)/ Ez da
gauza ura. Ez da gauza hura. (JUA, 1999-
11-06)/ Ezertako gauza ez. Ezertarako
gauza ez. (Elbarri baten gainean esana)
(JUA, 1999-11-21)/ Gauza zaa júteko?
Gauza zara joateko? (JBA, 2000-07-
30)/ Ez da gauza izan. Ez da gauza izan.
(JBA, 2001-07-23)/ Ezertako gauza etza-
la. Ezertarako gauza ez zela. (JBA,
2001-11-02)/ Ez den asko gauza. Ez
dun asko gauza. (Lan askotarako gauza
ez den adineko pertsona baten gainean)
(JBA, 2003-02-01)/ Gauza zan arten.
Gauza zen artean. (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2003-10-20)/ Gauza ez. Gauza
ez. (Gauza ez izatea) (JBA, 2005-05-14)/
Laneako gauza izateko. Lanerako gauza
izateko. (JBA, 2006-10-06)

Gáxi, gaxíe: (ik. Gazi)

Gázi, gazíe: izond. Gazia, zapore gazia./
Gazi antzekoa. Gazi antzekoa. (Ur-
daiazpikoaren gainean) (JBA, 2000-09-
30)/ Gazigoa. Gaziagoa. (JBA, 2001-03-
24)/ Gazi antxekoa. Gazi antzekoa. (JBA,
2004-03-27)/ Gaxi-gaxi-gaxik! Gazi-
gazi-gaziak! (Piperren gainean) (JBA,
2005-08-18)/ (aldaera Gaxi) (sinonimoa
Txurbi)

Gazíloka, gazílokea: 1. iz. Bot. Gazilo-
ka, sagar gazi horixka./ Gazilokea. Ga-
ziloka. (JUA-ren iritziz, gaziloka eta sa-

gar geza dira egokienak sagardoa egite-
ko) (JUA, 1998-10-31)/ 2. iz. Bot. Saga-
rrondo mota.

➤ Grab. Gazilokea (1): “Sagar bat. Ola... gazi
xamarra izaten dana, lenengoti, baiño
gero ontzen danen-o, umatzen danen
oso goxoa izaten dana ta ori ori jartzen
dana. Lenau baenduzten guk Arrezalen,
baiño amen ez tet uste zeonik eta oiñ...
Baiño oso sagar ederra” (JBA, 2002-01-
20)

➤ Grab. Gazilokea (2): “Gazilokea saar kla-
se bat. Saar klase bat izaten da, ez gezea
ta ez gazie, eta gero pixkat ganbaran euki
o ontzen danen, oso goxoa izaten da. Bat
ez daukeu emen. Lenau bazan Arrezalen
gazilokea, baiño emen ez dau ta ez tait sei-
tzen duen bat’e lenauko zeakiñ, lenau ba-
zan gazilokea esaten tzikona” (JBA,
2003-02-15)

Gaztai, gaztaia: iz. Gazta./ Gaztaia.
Gazta. (JBA, 1998-08-06)/ Olazarren
gazta soberan geratutako behi esnearekin
egiten zen. Ardiarena ez du ezagutua
JUA-ak. Izan ere, ardiak kendu zituzte-
nean berak bi urte zituen. (ik. Gaztantei)
(JUA, 1999-02-06)/ Gaztai azalak. Gaz-
ta azalak. (JBA, 2000-04-06)/ Gaztai ba-
tzuk itte ittue. Gazta batzuk egiten dituzte.
(JUA, 2004-08-13)/ Manuela Arrizaba-
lagaren esanetan, gaztak bee garaitxoa on-
tzeko behar du. Horrela lortzen da gazta
ez izatea gogorregia ezta bigunegia ere.
(Kristina Z, 2009-01-31)

� Etnog. Gazta egiten: Gazta egiteko prozesuari
buruz zera dio JBA-ak: Lehenik gatzagia
izan behar dela. Hau artifiziala (farmazian
erosia) edo naturala izan daiteke. Gatza-
gi naturala honela lortzen da: bakarrik es-
nea edan duen arkume baten urdaila le-
hortuta. Lehortze hau urdaila bi soketa-
tik zintzilikatuz egiten da, eta hala le-
hortzen utziz. Gero gatzagi hau esne je-
tzi berriari bota behar zaio, guztia bero-

› GATZ-ASKEA. Garai batean urdaiazpikoak-eta lehortzeko erabiltzen ziren aska hauek. (AA, 2008-01-18)

GAZTAIA. Zeraingo Muño artzaina gazta egiten, Le-
gazpiko Artzain Egunean. (AA, 2006-09-03)
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tuz. Geroago zati gogortuak trapuan pa-
satzen dira eta eragin egin behar dira. On-
doren malatxarekin nahastu eta utzi egi-
ten da. Orduan geratzen da goiko aldean
gatzura. Azkenik, prentsan estutu, gatzatu
eta leku fresko batean uzten da lehortzen.
(JBA, 1998-08-06)/ Agirrezabal baserrian
gaztak keatzeko erretzen ziren landare-
ez: Asunek’e bai… altza-ta… urkie-ta.
(JBA, 2007-02-17)

➤ Grab. Gazta nola egin: “Gaztaia ba... Gaz-
taia itten tzan... Esnea, tenplekoa izan
tzon, gatzagie zea itteko, tenpletxo bat, ez
tait zenbait gradu izan bear zittun. Bue-
no, esnea lenengo jaitsi, ardiri jaitsi, geo
zean pasau, iraaz ontzin pasau, artako ba
asunek ipintzen tzien iraaz ontzin, zikin
txikik pasau ez taio ta ola. “O sea”, iraz
ontzin zan baiño ondio’re ba, asunek
geiao eusten tzien ezer euki ezkeo da ala
epintzen tzan kaldara baten. Enda bota-
tzen tzikon gatzaie, ba natuala, oiñ’e eosi
itten due igual, baiño ordun arkumen tri-
pea gordetze tzan. Arkuma esnea eran-
dakona, ia bedarra jandakona beltza iza-
ten tzan, beltzagoa ta esnea eraten ai zien
arkumana gordetzen tzan, olaxe txintxi-
lixka, tripea, eta ura goortu itten tzan. Ta
gero andi pusketatxo bat artu, goortzen
tzan garaien, gaztaia itteko garaien,
pusketatxo bat artu da katillutxo baten ude
bota, eta ola zea iñ, iurtzi ondo. Ta geo
ud ura, trapu gasa baten pasau eta bo-
tatzen tzan esne orta. Bear tzon, ba epel
antzekoa, esne ori, beroa’re ez, baiño ola
otza’re ez, epel antzekoa, enda ura bo-
tatzen tzan eta geo esne ori zea itten tzan,
mamittu itten tzan, “o sea” bat jartzen
tzan, mamittu. Geo ordun malatxakiñ
erain, eta utzi beste pixka baten, da ju-
ten tzan zorura bezela, “o sea”, zee ori.
Apartau itten tzan gazure eta gaztai ma-

toia, o zee ori. Enda ordun ba artu ura,
ipini gaztan ontzin, da estutu, estutu, es-
tutu da estutzen zanen ba trapu gasa ba-
tekin batu eta ipintzen tzan berriz’e ein-
dako tokin, gaztan ontzitan. Eta gero ba
prensau itten tzan, ta geo andi aurrea ga-
tza ipini, gatza danen eitten tzikon-da. Oiñ
beste modu batzuta eitte ttue, baiño ga-
tza danen eiñ, da ala euki freskuran, da
gatza artzen. Da, gero kendu gatza-ta,
azala itten tzikonen, azala in bear zikon

gero, da askotan buelta emanda ta iur-
tzita ta ola. Da gero, azkenen ba, ola kea
itten tzien eta kolore pixkat ematen tzien,
oiñ esaten due kolore baekok’e, geianak
ala izaten die, gutxi izaten die koloredu-
nek, batzuk koloratze ttue baiño, gutxi, le-
nao danai ematen tziten kolorea. Da ola”.
Gatzuraren erabilera: “Txerriri emateko.
Eosi pixkat eta txerriri emateko” (JBA,
1999-08-23)

Gaztai-matoi, gaztai-matoia: iz.
Gazta matoia. Mamitzerakoan, gogortu-
ta geratzen den zatia. Ondoren, zati hau
eta gazura bereizi egiten dira./  Gaztai-
matoia. Gazta matoia. (JBA, 1999-08-23)

Gaztai-ontzi, gaztai-ontzie: iz. Tre.
Gazta ontzia. Gazta prestatzerakoan era-
bilitako tresna./ Gaztai ontzie. Gazta on-
tzia. (JBA, 1998-08-06)/ Gaztan ontzie.
Gazta ontzia. (JBA, 1999-08-23)/ (alda-
era Gaztan-ontzi)

Gaztaiña, gaztaiñea: 1. iz. Bot. Gaztai-
na, fruitu mota./ Gaztaina eta haizearen
gainean: Aize aundie etortzen bada, gaz-
taiñea aizek botatzen do. Haize handia
etortzen bada, gaztaina haizeak botatzen
du. (JUA, 2003-08-31)/ Gaztainak pin-
pan-pun erretzen omen ziren. (JUA,
2002-11-16)/ (�)/ 2. iz. Bot. Gaztainondoa,
zuhaitz mota. / Gaztaiña. Gaztaina. (Ga-
rai batean, euren gaztainadietan eun bai-
ño geiao zirela dio JUA-k) (JUA, 1998-
07-14)/ Gaztainondoak sestratzeko dituen
zailtasuna azaltzen ditu: gaztaiña zaille-
na, izardi gutxigo.64 (JUA, 2003-03-30)/
Olalden erdi-erdin “castaña pilonga”
horietako zuhaitz handi bat zegoen. Due-
la 70 urte bota zuten hau. (JBA, 2007-10-
26)/ (sinonimoa Gaztaiñondo)

� Etnog. Apisentua: Garai batean, gaztaina gur-
dikada batzuk biltzen ziren, gaztainadia

64 Itxuraz, fruitu arbolen sestratzeak zuhaitzak botatzen duen izerdi kopuruarekin lotuak daude. Geroz eta izerdi gehiago, orduan eta lan errazagoa, eta alde-
rantziz.

› GAZTAIA. Gazta zapaltzeko prentsa, Agirrezabal baserrian. (AA, 2009-01-31)

› GAZTAI-ONTZIE. Garroetxeberriko gazta-ontzia. Zeraingo Muño artzainak gazta egin zuen bertan Legaz-
piko Artzain Egun batean. (AA, 2005-02-04)
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Barrendiolarako bidegurutzeraino heda-
tzen zelako. Horrela, Apisentue ta dana
beteta izaten zen. Gaztaina hauek pata-
tekin ibiltzen zen arabar bati saltzen zi-
tzaizkion. (JUA, 2001-11-17)

� Etnog. Maria Magdalena eguna: Uztailak 22,
Maria Magdalena eguna izaten zen. Or-
duko esaera zera izaten zen: Ordun gaue
garbi izan ezkeo, gaztaiñak iisteko aga-
ta jun leikela. (Orduan gaua garbi izan ez-
kero, gaztainak iristeko hagetara joan li-
tekeela). Honekin urte hura gaztainak ja-
sotzeko egokia izango zela adierazten zen.
Hau esaerea da, baina beti ez zen zuzen
betetzen, leortea’re geo etor zitekeelako.
Hortaz, hau izan tzeiken da ez. Hala ere,
esaera oso zabaldua zen, eta Olazar eta
Agirrezabal baserrietan askotan esaten
zen. (JBA, 2005-07-02)

� Etnog. Makilak egiten: Gaztainondoaren egu-
rra erabili ohi zen makilak egiterako or-
duan. Horretarako zera egiten zen: gaz-
tainondoaren sastrakan enbor gazte eta
mehe bat aukeratu, eta bere alderdi bat
alanbrez lotu, zati horrek kakoaren (hel-
dulekuaren) era har zezan (borobil erdi
tankerakoa). Behin horrela lotu eta haz-
ten uzten zen neurri egokia izatera heldu
arte. Horregatik izaten dira makilak lo-
diagoak beheko aldean, kakoaren aldean
baino. Behin moztu eta gero, azala ken-
du eta berniza ematen zitzaion. (JBA,
1998-08-05)

� Etnog. Gaztaina motak: Gaztainondoen
barnean hainbat mota ezagutzen ditu
JBA-k: Auntzek, frantzi gaztaiñak, era-
degak (sestraka). Eta hau dio gaztainondo
bakoitzaren fruituen gainean. Frantzi
gaztaina, oso gaztaiña ona zan. Ahuntza
baina hobeak ziren frantzi gaztainak,
auntzek erretzeko uzten genduzten, fran-
tzik jaten genduzten egosita. Eradegak ere
bai: Oik’e egosita. Azken mota honeta-
ko zuhaitzak Korta Zelaian aurkitzen zi-
tuzten eta gustura jasotzen zituzten gai-
nera. (JBA, 2001-12-29)

� Etnog. Saskiak: Gaztaiñea. Gaztainondoa./
Gaztainondoaren azala da saskigintzan
gehien erabiltzen dena. Hemen ere, gaz-
tainondo denak ez dira balio berekoak,
laiotzekoa hobea izaten omen da egute-
rakoa baino. (JUA, 2002-01-19)

� Etnog. Irungo osaba: Irungo osabak ere oso
gustukoak zituen gaztainak. Luzianori

esaten omen zion gaztaina onak gorde-
tzeko berarentzako: Esas que sabe elegir
su señora madre. (JUA, 2003-10-26)

� Etnog. Gaztainak gorde: Gaztainak leku be-
rezia behar izaten zuten gordetzeko. Ez
ziren ganbaretan gordetzen; zoruan lurra
zuten geletan gordetzen ziren, hezetasu-
na zen tokietan. (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Gaztaina motak: “Ba eben, izaten
tzien, lenau esaten gendiun bati frantzie,
besta bati auntze, eta geo, eradegak’e iza-
ten tzien, era... oik zien ba sastrakak be-
zela. “O sea”, berez etorritako gaztai-
ñaak-o. Bestek izaten tzien... orik luzeek
izaten tzien. Da bestek izaten tzien ba gaz-
tetan ola jo metro pare bat o iru bat jo
zean ta geo guardasola bezela itten
tzuen, da beste orik luzek izaten tzien. Da
orik oso onak izaten tzien eradega oik ja-
teko, egosita jateko oso gozok izaten tzien
ale dezentea, da brillante-brillantea iza-
ten tzan. Oso gozoa jateko. Frantzie’re,
ura jateko egosi ta jateko, ura’re. “O sea”
oik bik ebaltzen genduzten. Enda gero ba
auntze berriz, ura itxuraz bastoxeo o zee
izaten tzan da ura erretzeko ebaltzen gen-
dun. Danboliñen erre ta jateko” (JBA,
2002-03-21)

➤ Grab. Gaztainak non gorde: “Gaztaiñak
orik gordetzen... Ez, ganbaran ez. Oik
bear tzuen, ola lurre, azpin lurre zeon toki
baten ola umedadea ola zeon leku baten.
Eta ekartzen genduzten, ba morkotsak
ekartzen genduzten. Osok, gaztaiñak ba-
rru zittuela. Da geo botatzen genduzten
ola lurre zeon toki baten. Barruun ezta...
Baenduken or Aposentue-o esaten zikon
zee bat, azpin lurre zan. Eta ba antxe bo-
tatzen tzien, antxe botatzen tzien saille ta
geo aldiko pixka bati ba aparte ipintzen
tzien, “o sea” egostekok aparte ta geo...
Bestek erretzekok aparte. Oiñ gero, as-
pertzen giñenen jaten egosita, danak

erre itten tzien baiño ola aparte jartzen
tzien. Da an eze-eze konserbatzen tzien.
“O sea”, morkos tarten ta geo, beiñ lu-
rrezko zorue zala. Da ola” (JBA, 2002-
03-21)

➤ Grab. Bilketa: Familia guztia joan ohi zen
gaztaina batzera: “Bai. Bai. Orik’e, kao,
mordazakin, eskun lenau guantei etzan
izaten, mordasak ola bi... pintza bat be-
zela, egurrezko, egurrezkok einda... gaz-
taiña... gaztaiñakin einda, gaztaiña azal
antzakiñ inda izaten zien, azala baiño gei-
xeo eta geo doblau itten tzien pintza bat
bezela. Antxe batzen genduzten ta batu,
gurdi kajekiñ juten tzan, “o sea”, beikiñ
da gurdikiñ, da ara kaja batea batutzen

› GAZTAIÑEA. Gaztaina erori berria, Oazurtza aldean. (AA, 2008-10-12)

› GAZTAIÑEA. Batutako gaztaina ale batzuk. (AA,
2006-10-21)

› GAZTAIÑEA. Gaztaina fruitua zuhaitzean, Brinko-
lazar aldean. (AA, 2005-10-07)
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genduzten eta gero etxea ekarri ta ustu-
ta”. Ze basotan bildu: “Amen bertan, gaz-
taiñarin bertan’e, gaztaiña asko gendu-
ken or ni ona etorri nitzenen, gaztaiña
asko zan or. Eta gero, nik ez takit pa, gai-
tzek-o arrapau zien. Poliki poliki, igar-
tzen jun tzien eta gero bota bearra’re bai
berriz, pantanoa itteko-ta. Geo ses-
trau’re in tzittuen, Arrezaleko Anjelek-
o, aittek eta biñ arten, sestrau’re in zittuen
baiño. Ola, “pujak” eman eta aik’e
igartu in tzien. Emen gaitze o olako ze-
ozer zeon nunbaitt ordun. Oiñ ez takit, len-
go gaztaiña klasek’e zea ingo luken,
pintauko luken. Emen badare batzuk, ba
orik’e, gaztaiña asko ez due izaten bai-
ño zea badaukie, indarra badaukie eta ze,
ze ingo duen”. Agirrezabalgo gaztaina-
diak: “Ba or’e gaztaiñari, gaztaiñarie zan
or’e. Ementxe, etxokanetio onuzko piñue
daon ori, lenengo etxokanea, gero zelaie,
ta paeta bat badao ba, orti zeera. Piñue
daon ori, ori dana gaztaiñarie. Bai. Da
an gaztaiña asko izaten tzan. An’e gaz-
taiña asko izaten tzan. Bueno, alaxe, gus-
toa, garai “o sea”, zee baten, denporal-
di aundi baten gaztaiñea jaten tzan.
Oiñ’e ez ta asko zea itten, eon’e ez dau
baiño, denporaldi aundirako izaten tzan,
jateko gaztaiñea. “O sea” afaltze, afal on-
don-o...”. Gaztaina jakia zenbat hilabe-
tetan: “Geo saldu’re itten tzuen pixkat e!
Zeati geiei’re izaten tzan etxeako, denbora
askon. Gero gaiñea ezetasun orrekin
askoz geiau iraun’e itten tzuen gaztaiñak.
Oiñ’e zea itten balin badie, “por ejenplo”,
eosi itte itzezu eta eukitze baitzen zean,
denbora pixkaten’e etxen’e, zea itten
die, kaxkartu-o, ez to balio. Or denpora
askon kontserbatzen tzien da bueno, ez ta-
kit pa nik, iru-lau bat illabeten igual. Le-
nengo eosi ta geo erreta”. Egun askoko
lana izaten zen gaztaina biltzea: “Urte ba-
tzutan asko izaten zan, e! Asko. Lan aun-
di izaten tzan gaztaiña batzea’re ba geo
agakiñ bota’re eitten tzan, peligrosoa zan,
begi baten jo ta zea itteko. Baiño
bota’re eitten tzien. Baiño erak etortzea
denpora asko bear izaten tzan. Eun
asko” (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Arabatik gaztaina bila (1): “Urdun,
urdun’e guren zakukarak genduztean
guk. Arabarra etorri eta... bi zaku, bi zaku
aundik patatakatio zakukaa bat gaztaiña.
(...) eamaten tzian, ba Arabati etorrita, sal-
tzaille bat... Araban etzeukien gaztaiñaik,
eta gaztaiñea estimau izaten tzien. Eta guk
(...) zakuk patatea, emen baiño gozogoa

patatea Araban, eta ez genduan, eitten
genduan patata pixka baiño ez asko, ar-
toa itten genduan geiao, artoa ta indua-
bea. Da andik ekartzen zaon gaztaiñaan
truke. Guk urdun’e, urdun berez sestrau
itten tzian sestrau, pikue ez, landaratik
etortzen ziana zian, klasek-eo, bestela gaz-
taiñak, gaztaiñak, frantzie, auntze da
geo ifarra goizao etortzen zana zea”.
Hauek gaztaina motak ziren: “Bai. Orrek,
franzesa-o, danak igual xamarrak izan’e,
baiño gozoogon difeentzie. Eta beittu ba-
ten’e diferentek, danak. Personea nola dek
diferentea, gu gaittuk tamaiñu batekoa, ta-
maiñu batekoa, i ta ni nere tamaiñu ber-
diñeako ta diferente beti aurpegira.
Orik’e olaxe izaten men dittuk. Erretze-
ko azalik etzitan kentzen, da eosteko beti
azala, gaztaiña danai” (JUA, 2002-05-11)

➤ Grab. Arabatik gaztaina bila (2): Kontu
bera: “Bai, ta gaiñea, gaiñea... Ez ba, ez
ba... Kontuk, gizonak eo anrak ibiliko zi-
ttun igual, ez dakitt. Ez naiz ni... Orren re-
kuerdoik ez dauket. Nik daukiana da, gaz-
taiñea bealtzen tzuela, gaztaiñea Araba
ta geo patatea ekartzen tzuela, ordeko...
Ori akordatzen naiz, zeatik lenau pata-
taik etzan eitten oin bezela, oin bezela.
Bueno, gerra ondon asi zan patatea ei-
tten, ganaduntzako-ta ogie’re eitten tzan
patatekin da ola... Baiño... Baai, oixe, oixe
akordatzen naizela. Gaztaiñarik ede-
rrak zien Olazarren. Len gaztaiña asko
izaten tzan ordea, ta gero beste bizitza-
koa erosi zuenen, baserrie, ordun bi
gaztaiñari. Baiño gero, gero... Gaztaiñea
eraman da patatea ekarri. Gero andra bat
ibiltzen zan, ez takit ze, erriñ izena ez naiz
akordatuko, orduko mantalakiñ-da etor-
tzen zan, patata saltzen. Poltsikun ekar-
tzen zon, patata ale bat, gorrie, ura
“muestra”-ko ekartzen zon. Alakotxea,
baiño zurik eta orik ez, gorrie bakarrik
ekartzen tzon. Eta danen saltzen zon pa-
tatea. Olazargok (...) tzioen, ta beste ba-

sarrin-basarri, ordun ez tzan itten pata-
taik oin bezela. Etzan eitten”. Garia bai:
“Bai, garie... Ta patatea, “por ejenplo”,
patatea gauza ederra da ba, ta illuntzan’e,
baiño... Batzuri zopea, illuntzan’e ba ogi-
ko, etxen ogie nola bazeon ba, etxeko ogii-
kin zopea, gero arrautzak, gero arrautzak
eta gaztaiñea eta ola”. Kalean izandako
neskame aldian, gaztainak jasotzera ere
joan behar izaten zuen: “Ni Ixálen’e ibi-
lita nau, Sasólanetik junda gaztaiñata.
Ixál bakizu zein dan, an, San Juanen gai-
ñen daun baserri eder ura, eta bi txabo-
la zeuzkien. Baten erremintak eukitzen zi-
ttuen da baserriko erramientak, eta bes-
ten, besten ardik, eta gero, gaztaiñea ze-
torren garaien, ba ardik ez dakit ze itten
zioen. Eta, sestok izaten tzien lenau ba-
serriñ ola, tapa zeukienak, guren oiñ (...)
bazan, rekuerdotako gordeta, baiño jun
ingo zan noabaitt. Eta, alako baten, txo-
kolate tableta bat ipintzen tzien, da gaz-
taiña ekartzen. Eta ango amonak esaten
tzian: “Aundienak artu, e! Ardik jango
ttue txikik-eta! Aundienak artu! Ta ez da-
kit gaiñea apartautakoik eongo dan!”. Da
batzutan eoten zan apartauta, baiño
besta batzutan, morkotsa jo-jo-jo eiñ da
apartau ein bear, zarea betetzeko”. Gaz-
tainaren ordekoa txokolatea zen: “Txo-
koleatea eramaten non ordeko zeatio, txo-
kolatea-ta, saltzen zuen Sasolanen txo-
kolatea. Txokolatea, argizaie ta kandelak
saltzen zittien, “como”, bai, beste ezer ez
baiño oik saltzen zittuen”. Gaztainak
Arabara nola eramaten ziren: “Trenen, tre-
nen. Esnea’re bialtzen tzuen era baten, es-
nea’re, Alsasura, Alsasura. Eta karo, ke-
jak etortzen tzien andik, “que se habia”,
nola esaten da, mamittu-edo, mamittuta,
ta klaro, guren esaten tzuena: “ez deu
ikusten, egie da eo gezurre da... ez dakiu
nola”, utzi zuen, bai, gero utzi zuen. Bai-
ño era bat izan tzan olaxe’re. Karo, Brin-
kolan’e dana baserrie, baserri danetan
esnea eongo zan da ba... Etxeako baiño

› GAZTAIÑEA. Gaztaina prestatu berriak. (AA, 2008-11-08)

› GAZTAIÑEA. Oraindik erori gabeko gaztainak. (AA,
2008-10-12)



geigo, oixe. Bai, ta saltzen gendun Tur-
binaa, ni eskola jute orduko, goizen ola
kafe txurrutatxo bat artzen non, da Tur-
binaa esnea eraman, an utzi marmitte su-
kaldeko bentanan, lo igual eongo zien, eta
gero itturria andi gora, Liñapitxia, ittu-
rria” (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Gaztaina lapurreta eta bestelako
kontuak: Gaztainadian gaztainak bildu
eta pilatuta zituzten. Gauez norbaitek ha-
rrapatu egin zien: “A bai, danak eaman!
Guk genduzken pillea, olakotxe pillea gen-
dukean, zean, morkotsak, beno, bere ba-
rrun alek zeuzkiela-ta. Gauen danak
arrapau. Bai, oi xamurre zian, beste bi-
zitzakoa, bestek indako lana artu-ta...”.
Zergatik utzi zuten gaztaina pila basoan,
baserrira ekarri beharrean: “Ba baserrin
danak ezin genizkian eiñ-da, an bertan bi-
ttuta zeren-da, zarea bildu ta ra!, ustu. Pa-
eta barren ura, an seguro zerean, bi eu-
nen o laun eoteko’re. Nik araa, etzijoan
zeaik, ganaduik-da gauen danak arrapau.
Oixe in tzaun”. Ganaduak ere gogoko
zuen gaztaina: “Bueno! asko, ganaue
amorraue dek, e!, gaztaiñandako, bai.
Oaiñ gaztaiña dana, asunto orik danak
jun zittuan-da, gaztaiñak gaitze arrapau
zian da kito. Akaso, berriz’e igual, den-
poraldin batea-ero, berriz’e igual, etorri
leikela, gerogora-ero. Ez dakiau”. Bil-
dutako gaztainak ez zuen urte osoan
irauten: “Ez, ez, ez. Gaztaiñak’e, bere, bere
zea zian, ia, zenbait esango diat pa nik,
beiñ lau bat illabete ezkeo ia, eo zean azi-
tzen65 zian, makaltzen eo biuntzen-eo. Bai.
Bai, oi’re lenengo iru illabetetan onena,
geroo makaltzea-o juten tzian. Eukitzen
genduztean denpoa geion’e baiño... Gero
orren ondorenen piñue sartu zian”. Gaz-
tainaz Apisentu osoa betetzen zen: “Bai-
ta ganbaran’e, ganbaran’e. Oixe eon
dala. Aik bitzen, motxardea, motxardekin
ebilten giñean, task-task, ori motxardea
ola, ori azala, gaiñeko, ola motxardea, au
meatu pixkat, au meatu pixkat eta emen
azala-ero lodi xamarra epini. Ta geo ok
ola, ra-ra-ra, eskuk pikau itten tzien.
Guantekiñ itten tzian. Guantek bazerean
ordun’e, aantzea, morkots arantzea bi-
tzeeko. Lana ugari izaten tzian ordun, “re-
diela coño!”, zenbait lan udaizkenen
izaten tzan. Ene!”. Gaztaina gozoena ja-
teko: “Or’e, zerean ordun, frantzie one-
na. Eosita jateko frantzie gozoona. Gero
auntze esaten tzikona, ura erreta, ura erre-
ta jenealen ebaltze genduan. Udaizkenen,
frantzie gendukean naikoa, frantzie esa-
ten tzikona gaztaiña argigoa ta gosogoa,
da beste auntze ero esaten zikon ori, erre-
tzen ez gendutzenak-eo, beiek jaten tzien.
Beiek, txalai ematen gendioan. Saldu’re
bai, itten duztan. Patatan ordez, (...)
zaku koskor bat patatea, zaku koskor bat
gaztaiña, bi patata zaku, arabar batekin
tratue ealte genduan. Ala ebilte giñean.
Gaztaiñea orti aurrea, estimazio aundie
izaten tzian”. Eta eurak patatarekin gus-
tura: ““Oonbre”. Da or, Arabatik-eta, pa-
tata gozogoa-o. Patata’le edarra-o...”
(JUA, 2003-03-21)

➤ Grab. Gaztaiña kontuk: Nora joaten ziren
gaztaina bila: “Gaztaiñárira. Bai, oiñ ez
dau an gaztaiñaik, ez. Bai bakarren bat

ola, gazte ta sestrakak, indakoa edo ola.
Jardun tzon ba zure aitonak, Juanek
jardun tzon ba sestratzen’e. Sestrautakok
badittu arek. Ez dait “resultau” zion, ez
dakitt baiño sestrauta, sestratzen ibili-
takoa badauket nik rezeloa. Oin, “resul-
tau” zion edo ez, ba ez dakitt. Gaztaiña-
tan, bueno! Ta geo orbela bitzen, an gaz-
taiñarin. Ordun bai, ta perretxikue, gibel-
urdiñe ikaragarri. Baiño amandre zanak
eitten tzon, ekarri mantalen igual, aurreko
mantalen eo, ola ekarri pillea, sukalde-
ko bentanatik baatza bota. “Olio asko
bear diñe ok! Olioa bear diñe ok!”, eta.
Ezin ba, olioa galesti eongo zan-da. Ta,
baiño gibelurdiñe izaten tzan gaztaiñá-
ri artan, oiñ piñue sartuta dao, ta gero
dao, bakizu zein dan, bide gaiñeko ura.
Ta gero beea’re bai, bidez azpitik’e,
erreka bittarten, ura dana zan, aik eta
Muntteiko zubi artaiño. Bai, ta lenau ei-
tten tzuen, gaztaiñea bialtzen, saldu Ara-
ba eta patatea ekarri. Oin bezela pata-
teik etzan eitten lenau, etzan eitten, etzan
eitten. Baatzan pixkatxo bat, ola zulo ba-
tzuk. Artoa ta garie ta orik, orik geigo
bear zuen, patatea etzala (...)... Ze kan-
biok. Patata asko ez (...), an ekartzen tzan,
patatea. Eta gero orbela, orbela bittuta-
koa”. Orbela zenbat izaten zen: “Ba bai,
gurdiñ ekartze zan, gurdi kajea jartzen
tzan, da (...) bezela, eta bai, zeona dana.
Ta gero, orbelan azpiñ, berriz’e alea (...)
tzien gaztaiñak, fresko-fresko eoten tzien.
Aik’e bittu in bear berriz’e ta geo txe-
rrintzako-ta asko. Gaztaiñea, gaztaiñea,
txerrik asko jaten tzuen, gaztaiña txikie,
gaiñeakoa, bai. Lenengo egosita eta
gero erreta. Gaztaiña asko bai. Gustora
izaten giñen erretzeko garaien, danboli-
ñei buelta ematen-da, ume kontuk, ume-
tako kontuk izaten tzien, bai, eta...”. Or-
bela non gorde: “Ba ura beiei azpik itte-

ko izaten tzan, ezta, bai, garokin batea.
An garo pillak bakizu nun eoten tzien. Oiñ
ia ez da eongo garoik ala?, bate batez,
ezta bearrik’e, ez daukie oain bat’e lanik,
olakoik, bai. Lenau maiña at lan indakok
zien baiño, oaiñ kanbiauta dare danak.
Danak kanbiauta dare, piñue ta piñue, ta
bai” (MUA, 2003-10-10)

Gaztaiña-joku, gaztaiña-jokue: iz.
Gaztaina jokoa./ Gaztaiña-jokue. Gaztaina
jokoa. (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JBA, 1999-09-18) 

� Etnog. Gaztaina jokoa: Gaztaina jokoa egi-
teko partaide batek gaztaina kopuru bat
eskuan hartu eta ondokoari galdetzen dio,
bere esku itxian zenbait gaztaina dituen,
honako formula honen bidez: Salduna
merkataitxes, emen zenbaitxes?. Asma-
tu ezkero, sari bezala eskuko gaztainak
emango dizkio. JBA eta bere anai-arre-
bek jokatzen zuten joko honetan. (JBA,
2000-08-09)

➤ Grab. Gaztaina jokoa: “Gaztaiña-jokue, gu
umek giñela, ibiltzen giñen tiokiñ. Asko-
tan gaztaiña errek jaten tzien negu par-
ten, negu aldeti ta ola. Da naikoa jaten
gendunen, zuitzen tzien da geo gaztaiña
jokue itten gendun, tio ta umen arten. Da
zuitzen genduzten gaztaiña orik enda ar-
tzen genduzten eskun, ba iru o lau, ta geo
esate gendun: “Salduna merkataitxes,
emen zenbaitxes?” Da azertau ezkeo, lau
balin bazien lau esaten bazon. O iru ba-
lin bazeren lau esaten bazon ba etzon
azertatzen. Ola itten gendun joku ori. Ola
ibiltze giñen” (JBA, 2000-08-09)

Gaztaiña-lora, gaztaiña-lorea: iz. Bot.
Gaztainondo lorea, zuhaitz honek lora-
tzean ematen duen lorea./ Gaztaiña-lorak,
masusta-lorak, untz-lorak. Gaztainondo
loreak, masusta loreak, huntz loreak.
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65 Azitzen=Asitzen (Kasu jakin honetan)

› GAZTAIÑARIE. Olazargo gaztainadiaren argazki orokorra. (AA, 2008-03-29)
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(Erleak biltzen dituzten jaki batzuez ari
da) (JBA, 2001-11-02)

Gaztaiña-lur, gaztaiña-lurre: iz.
Gaztainondo lurra./ Gaztaiña-lurre. Gaz-
tainondo lurra./ Gaztainondo zaharrak us-
teltzen direnean, beraien barnean lurra-
ren antzeko atal ustelduak agertzen dira.
Atal edo zati hauek xehatu eta gaztaina
lurra lortzen da. Lur hau egokia da batez
ere loreentzako. JBA-ren esanetan, bes-
te zuhaitzekin ez da halakorik egiten.
(JBA, 2000-07-01)/ (ik. Illuta)

Gaztaiñamakúrre: Topo. Gaztañama-
kurra, Brinkolako parajea./ (Gaur urtegia
den paraje batean) (JUA, 1999-09-08)/
JUA-ren esanetan, ura Gaztaiñamaku-
rretik ekarritakoa da. (JUA, 2003-02-01)/
Bertan iturri bat ere bazen, Gaztaiña-
makurreko ude ematen zuena. (JUA,
2003-07-12)

Gaztaiñari, gaztaiñarie: Topo. Gaz-
tainadia, Olazargo gaztainadia./ Gaztai-
ñária. Gaztainarira. (JBA, 1999-06-19)

� Etnog. Olazargo gaztainadia: Urtegirako bi-
dea eta Barrendiola-Muntegirako bidea-
ren tartean geratzen den lur saila da hau.
Hemen lehen gaztainadia zen. (JBA,
1999-06-19)/ Gaztainadian, lurrean na-
baritzen da halako lubaki erako bat
oraindik. Hau gurdibidea zen, gaztaina-
diko lanetarako erabilitako bidea. Gaur al-
dapan behera doazen urak bide honeta-
ra iristen dira eta hemen segiz, halako zulo
batetik Barrendiola errekara isuriak iza-
ten dira. (Joxemari UB, 2002-04-13)/ Ur-
tegirako bidea egin zenean, gaztainadia-
ren zati bat bota beharra izan zen, eta hau
baina pixka bat aurrerago zeuden gere-
ziondoak ere bai. (JBA, 2003-03-30)/ Gue
gaztaiñarin perretxikie izaten omen zen.
(JUA, 2003-05-10)

� Etnog. Gaztaina jasotzen, eta abereak: Gaz-
tainadian iruetamar bat gaztaiña egon-
go zirela dio, hau da, hainbeste zuhaitz.
Hemendik eta beste gaztaina lekuetatik
gurdika ekartzen gendun. Bi era zeuden
zuhaitzeko gaztainak biltzeko, agekin bota
eta zuhaitzera igo. Azken honekin lotu-
ta zera dio: ez dek or gaztaiñaik eongo nik
igo baekoik. Erreka eta bidearen arteko
gaztainondoak izaten ziren egokienak,
baina bidez goiko zelaien ere baziren
zuhaitzak. Gero alea eskukin jaso eta zaku
edo saskiak betetzen ziren, bildutakoa
etxera eramateko. Morkotsa aletik bereiztu
egin behar da, horretarako egiten da jo
mazokin. Alea jan egiten da eta morko-
tsa berriz goldatu berri ziren soroetara bo-
tatzen zen, goldauta lurpera bota... mor-
kotsa./ Gizakiak ez ezik, abere batzuek
gaztaina oso gogokoa dute, gaztaiñea txa-
alak asko jaten omen zuten eta oso gaz-
taiñazalea dek ardie. Garai hartan etxe-
an pare bat ardi gizentzen ziren haragi-
tarako, zezina egiteko, eta hauei gaztai-
na asko ematen zitzaien./ Azkenean,
gaztainondoak galdu egin zituen gaitzak,
iartu itten zittuan. (JUA, 2003-03-01)

Gaztaiñarizar: Topo. Gaztainadizar, Ola-
zar baserriko gaztainadiaren beheko za-
tia, bidez azpikoa./ Gaztaiñarizar. Gaz-
tainadizar. (JUA, 2003-12-13)

Gaztaiñondo, gaztaiñondoa: iz.
Bot. Gaztainondoa, zuhaitz mota./ Gaz-
taiñondoa. Gaztainondoa. (JBA, 1998-
08-05)/ (sinonimoa Gaztaiña, biga-
rren adiera)

Gaztán-ontzi, gaztán-ontzie: (ik.
Gaztai-ontzi)

Gaztántei, gaztánteie: iz. Gaztandegia./
Gaztanteie. Gaztandegia. (JUA, 1999-02-
06)

� Etnog. Olazargo gaztandegia: Lehenago Ola-
zarrek bazuen gaztandegia. Gaur egun
Antxerdiko aldapa hasten den tokian
zegoen. Eraikuntza txikia zen eta Ola-
zarren ardi gazta egiten zen garaikoa zen./
Gaztaiak ontzeko kea itteko erabiltzen zen.
Kea eoizeiñ egurrekin egiten zen. Hala
ere, nahiago zuten lan horretarako ongi
ihartu gabeko egurra, honen kea egokia-
goa zelako. Ihartutako egurra berriz,
gehiago erretzen da eta ez du hainbeste
kea ateratzen. (JUA, 1999-02-06)/ Ho-
rretaz gainera, baita asunek’e botatzen
tzien, sua bizitu ez zedin eta behar beza-
lako kea egiteko. (JBA, 1999-08-23)

➤ Grab. Olazargo gaztandegia: “Guk ordun
geneukian gaztanteie. Gaztanteie, etxo-
la txiki bat. Guk ori, eskortan, ola “en-
trada”-an, lizar aundi bat’e bazian. Ta li-
zar aundi aren ondon zian olako neurri
au  kuadron bezela, gaztanteie... Ta an eu-
kitzen genduztan apal batzuk ta an itten
genduan kea itteko egurre, bustie, egur
bustiikiñ, egur berdeekin, kea eiñ. Kolo-
rea artu daien gaztaiak... Kea eiñ ta ko-
lorea gaztaiak artzeko. Gaztantaei ori
neuk bota nian, ardiik ez genduken-da, al-
perrik genduzkian-da... Lizarra’re bai,
neuk bota nian, geo bidea itteko, bide za-
balagoa itteko” (JUA, 1999-08-23)

Gázte, gaztéa: iz./izond. Gaztea./ Hitz
hau landare eta zuhaitzen gainean min-
tzatzeko ere erabil daiteke. (ik. Baina)/
Piñu gazte ok botatzeko. Pinu gazte
hauek botatzeko. (JUA, 1999-04-24)/
Gazteana. Gazteena. (JBA, 1998-04-
11)/ Gazteana... gaztean ori. Gazteena...
gazteen hori. (JUA, 2000-12-02)

� Etnog. Lan banaketa: MUA-ren esanetan,
etxeko eta bestelako lanik zailenak seni-
de zaharrenari eta gazteanai’re suertatzen
zaizkio, eta erdikoa arinago ibiltzen da.
(MUA, 2003-04-11)

Gaztédi, gaztédie: iz. Gaztedia./ Gazte-
di jentea. Gaztedi jendea. (Udanako
dantzaldietan elkartzen zen gazte jende-
az esana) (JUA, 1999-12-24)

Gazteik: adb. Gazterik./ Gazteik. Gazterik.
(JUA, 1999-05-21)

Gazteiz: Topo. Gasteiz, Arabako hiriburua./
Gazteiza juteko. Gasteiza joateko. (JBA,
2005-08-06)

Gaztélu: Gaztelu, Aizpeako baserria./ Ai-
tte Gaztélukokin lanen ibili zan. Aita Gaz-
telukoarekin lanean ibili zen. (Zeraingo
Aizpea auzoko baserri horretako batekin)
(JBA, 2008-10-08)

Gaztétasun, gaztétasune: iz. Gazte-

tasuna./ Zuhaitzak arrokatzean gazte-
tasun zee ura galtzen dute. (JBA, 2002-
08-24)

Gáztu: ad. Gatzatu, gatza ezarri./ Gaztu. Ga-
tzatu. (Arabako gatzaga batetan gatza nola
eratzen den adieraziz) (JBA, 2000-11-04)/
Gazten. Gazten. (Gatza hartzen) (JBA,
2002-08-24)/ (ik. Gatz)

Gazúd, gazúde: iz. Gazura./ Gatzure. Ga-
zura. (JBA, 1998-04-17)/ Gazure. Gazura.
(Gazta egiterakoan, soberako gazura txe-
rrii emateko... eosi pixkat ta txerrii ema-
teko erabiltzen zen) (JBA, 1999-08-23)/
(aldaera Gatzur; Gazur)

Gazúr, gazúre: (ik. Gazud)

Geatu: ad. Geratu./ Geatu. Geratu. (JUA,
1998-06-27)/ Geautakok. Geratutako-
ak. (JUA, 1999-05-29)/ Aizea geatu da.
Haizea geratu da. (JUA, 1999-11-28)66/
Batzuk geatzen badie. Batzuk geratzen ba-
dira. (JUA, 1998-10-31)/ Oillea geatu in
da? Lapikoa geratu egin da? (Sukaldeko
lapikoaz) (JBA, 2004-03-27)

Geian: zenbtz. Gehien./ Geian zuk bittuko zu.
Gehien zuk bilduko duzu. (JUA, 1999-
08-12)/ Indarrik geian daukena. Indarrik
gehien daukana. (JBA, 1999-08-08)/
Geiana. Gehiena. (JUA, 1999-02-10)/
Geianak. Gehienak. (JUA, 1999-07-10)/
Geianen. Gehienean. (JUA, 1998-12-01)/
Geienen. Gehienean. (JUA, 1999-05-
29)/ Geien ai danai. Gehien ari denari.
(JUA, 2004-03-04)/ Etxeik geianak.
Etxerik gehienak. (JUA, 2004-08-11)/
Geian. Gehien. (JBA, 1999-07-03)/
Geiandako. Gehienentzako. (JBA, 2006-
06-27)/ (aldaera Geien)

Geiao: zenbtz. Gehiago./ Geiao. Gehiago.
(JUA, 1998-10-31)/ Geiau. Gehiago.
(JUA, 1998-12-23)/ Geiaon. Gehiagoren.
(JBA, 1998-08-04)/ Nai bazu geixo eran

66 Antzeko apunte bat ere jaso dut: Aizea geatu in dek. (JUA, 2001-10-14)

› GAZTAIÑARIZAR. Gaztaiñarizar parajeko zuhaitz
zaharra. (AA, 2008-12-07)



196 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

GEIAU

ondar orik. Nahi baduzu gehixeago edan
ondar horiek. (JBA, 1998-07-10)/ Geixo.
Gehixeago. (JBA, 1999-06-05)/ (aldae-
ra Geiau)

GEIAO IZAN: ad. Gehiago izan, aurkaria bai-
no ahalmen handiagoa izatea./ Askoz geiao
da indarren. Askoz gehiago da indarrean.
(Txakurra katua baino) (JBA, 1999-12-30)/
Izketan bestea baiño geiao zan. Hizketan
bestea baino gehiago zen. (Pertsona baten
gainean) (JUA, 2000-06-17)

Geiau: (ik. Geiao)

Geiei: zenbtz. Gehiegi./ Aber geiei jate zun.
Ea gehiegi jaten duzun. (JBA, 2004-03-
21)/ Geieiñ. Gehiegian. (JBA, 2000-02-
05)/ Lan geiei itten tzala. Lan gehiegi egi-
ten zela. (JUA, 2004-04-10)/ Geieiko.
Gehiegiko. (JBA, 2005-04-02)/ Geitxo.
Gehiegitxo. (JBA, 1999-02-06)

Geien: (ik. Geian)

Geittu: ad. Gehitu./ Fabrikak geittu. Lan-
tegiak gehitu. (Legazpiren gerra ondoko
hedapena aipatuz) (JUA, 2003-06-07)/
Ikaragarri geittu a. Ikaragarri gehitu da.
(Zikirioa nola dagoen) (JBA, 2008-04-04)

Geláatz, geláatza: (ik. Gelatz)

Gelátz, gelátza: iz. Tre. Laratza./ Sukalde
zaharretan, beheko suaren gainean ontziak
zintzilika edukitzeko tresna./ Gelatzai. La-
ratzari. (JUA, 1998-02-12)/ Gelaatza. La-
ratza. (JUA, 2002-06-29)/ (aldaera Ge-
laatz)

Géldi: adb. Geldi./ Geldi eon ai! Geldi
egon hadi! (Txakurrari emandako agin-
dua) (JUA, 1999-12-29)/ Geldi jun-
da’re aillauko aiz. Geldi joanda ere ai-
legatuko haiz. (JUA, 2004-06-12)

Géldi, geldíe: izond. Geldia./ Al dan gel-
dian. Ahal den geldien. (Geldien, abiadura
txikian) (JUA, 2001-09-08)/ Oaintxe

eoten da aizea geldian. Oraintxe egoten
da haizea geldien. (Bazkalordu inguruan
esana) (JBA, 2003-03-21)

Geldíaldi, geldíaldie: iz. Geldialdia./
Eraitten, da gaiñea geldialdik iñez. Era-
giten, eta gainera geldialdiak eginez.
(Belar lanak egiten ari zen pertsona ba-
ten gainean) (JBA, 2000-06-17)

Geldíttu: ad. Gelditu./ Geldittu. Gelditu.
(JUA, 1999-02-12)

Géldo, geldóa: izond. Geldoa./ Euli gel-
do batzuk. Euli geldo batzuk. (JBA,
2001-08-04)

Géo: 1. adb. Gero./ Geo. Gero. (JBA,
1998-10-31)/ Geo. Gero. (JUA, 1999-
05-01)/ Gero. Gero. (JBA, 1999-07-10)/
Geoxon ingo deu. Geroxeago egingo
dugu. (JBA, 1998-07-06)/ Gerogokok.
Geroagokoak. (JUA, 1999-01-23)/ Ge-
rogon. Geroagoan. (JUA, 1998-02-12)/
Gerogotik. Geroagotik. (JUA, 1998-02-
12)/ Gerora. Gerora. (JUA, 1999-04-
24)/ Geroxoo. Geroxeago. (JUA, 1999-
02-12)/ Geerora. Gerora. (JUA, 2003-
06-07)/ 2. partik. Gero, esaldia indar-
tzeko elementu bezala./ Ies itten do geo
orrek. Ihes egiten du gero horrek. (Txa-
kurrak alde egiten du aske uztean)
(JBA, 1999-12-06)/ Ok zaillek tare
geo! Hauek zailak daude gero! (JBA,
2001-04-14)/ Galderetan indargarri be-
zala ere erabiltzen da: Nola geo? Nola
gero? (JBA, 2001-12-15)/ Ori oixpok
entendittuko die geo? Hori artzapezpi-
kuek ulertuko ditek gero? (JUA, 2003-
05-10)/ Zubiti ez asi geo pasatzen!
Kontuz geo! Zubitik ez hasi gero pasa-
tzen! Kontuz gero! (JBA, 2004-03-
07)/ Aizkorriko puntaiño juten da-ta, zer
geo? Aizkorriko puntaraino joaten da-
eta, zer gero? (JBA, 2004-05-08)/ Nola
geo! Nola gero! (Nola ba! adieran esa-
na) (JBA, 2004-08-09)/ Errez da geo
miñe artzea. Erraz da gero mina hartzea.
(JBA, 2006-09-03)/ (aldaera Gero)

GEOZ GEIAO: Geroz eta gehiago./ Geoz
geiao. Geroz eta gehiago. (JBA, 2000-02-
05)/ Geoz tripa txikigoa. Geroz eta sabel
txikiagoa. (Katuaren gainean) (JBA,
2000-07-15)/ Geoz geio dauke. Geroz eta
gehiago dauka. (JBA, 2004-01-01)/ Geoz
pena geiau daukela. Geroz eta pena
gehiago daukala. (JBA, 2004-05-22)

Géro: (ik. Geo)

Geroarte: interj. Gerorarte, joaterakoan
egiten den agurra./ Geroarte. Geroarte.
(JUA, 2000-09-02)

Gérra, gérrea: iz. Gerra, gudua./ Gérrea.
Gerra. (Azken gudaren gainean) (JUA,
1999-07-03)

GERRA ONDOEN, GERRA ONDOENA: iz.
Gerra ondorena, gerra ondoa./ Gudaren
ondoko garaiak oso gogorrak izan ziren,
besteak beste, jan falta zelako. 1941 in-
guruan-edo, jatetxeetan, plato unico iza-
ten zen. Osteunen, dia sin postre, berriz.
Hau da, postrea ere ordaintzen zela bai-
na ez zen jaten. (JUA, 1999-05-21)/ Ka-
tuak etxean preso egoten ziren gose ur-
tean. Izan ere, etxetik kanpora norbaitek
harrapatzeko arriskua izaten zen, eta ja-
teko eraman. Behorrekin ere gauza bera

gertatzen zen: Basoko beorrak aik’e
arrapau itten zatuen. Eurei gertatu zitzaien
halakorik eta mendian zituzten behor de-
nak lapurtu egin zizkieten. Hala ere,
gaitzerdi zen gudura joan ez zirenean. Eta
gainera zera dio: Guk sekula goseik ez
genduan euki. Herri batzuetan baserrita-
rrei soroko emaitzak kendu egiten zizkien
udaletxeak herritarren artean banatzeko,
Bergaran edo Eibarren bezala. Legazpin
alkate ona izan omen zuten eta baserri-
tar jatorrikoa izanda, halakorik ez zen ger-
tatu. (JUA, 2001-12-01)

➤ Grab. Tiburtzioren abisua: Gerrako lehen
egunetan Larrasorain aldean ziren guda-
riei abisua eman zien: “Ba oixe ba. Abi-
so ori ematea, gue aittek esan tzien. Ola
trapu zuri bat artu, seiñale bat, eta ordun
ba zea in tzuen. “O sea”, bestela baki-
zu, bildurrez-o jun bear tzon aitte’re, eta

› GERREA. Tiburtzio Beainek Larrasoraingo frontean
zeuden errepublikarrei erretiratzeko abisua eman
zien, frankistak ia Brinkola eta Legazpin sartuta zeu-
delako. (Maria Jesus Ugalde)

› GELATZA. Laratzaren marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde, 2008)

› GERREA. Gerra garaian baserrietako katuak la-
purtu egiten ziren jateko. (AA, 2008-11-08)
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or jarrita ba, frente bat zea itteko’re ba-
zan, bestek bestaldetik jarrita-o jun tzien
aik baiño bajau ziela, jun tziela emendi
zee orik... Ez takit nik illuntza artan zaan
o nola zan’e. Ni akordatzen naiz emen me-
zea entzun eta jun tzien... Da zean’e,
“cara al sol” kantau men tzuen eli-
zan’e. Ala esaten tzuen, ni, ni enitzen... Ta
gue aittek esan tzien aiei, or goien zeren
oi, jun tziela, amen etzeola iñor. Da ala
bajau geo-ta, nik ez dakit ze aldeta o zee
ingo zuen”. Ematen duenez borrokara
Bizkaia aldera ere jende gehiago joan zen:
“Bai, asko zien, ta ildakok’e asko emen.
Ildakok... Emengo emengoik ez tait izan,
Teillarteti beintzet iru, beintzet bazien il-
dakok... A!, ta zea, Bixenten anaie’re izan-
go zan, Bixenten anaie’re, ildakoa, Do-
roteo esaten... izena zeukena. Da Tei-
llarten berriz, bi anaiek zien, Estankoa zan
lenao, oiñ etxek einda dare ta zean, bai-
ño Estankoa zan lenao ta Estankoko se-
mek zien. Bat, Pazifiko zan da bestea ez
dakit nola’re. Izenak (...). Ai bi anaiek ta
geo Lizarazu, Andres, Andresen
anaie’re bai, gure lengusu, lengusuk, il
zan, or Bitori, Bitori alde ortan il izan
bear zon, frente zean. Da geiau ez dakit
baiño, geo ola kanpoko jendea emengo
jefe zarra’re igual Oiñatia biden il men
tzuen... Ba emen, emen zan lenau jefen
mat. Zea, jefea da estaziokoa eta jefea
esaten lenao. Jefek eoten tzien, jefea ta
zea, beste, jefea ta geo beste enpleaun
mat-o, ta geo guardaujak eoten tzien, enda
bat jefea eoten tzan. Ni ezaututa nao, ge-
rogon, nere garaien bi eon tziela beintzet
jefek. Ta gero ba bestelako soillek o fa-
torek, geo beste paren mat o bat-o, ta
guardagujak’e bai. Eta oitako jefe, “jefe
zarra” esaten tzuen, or Oiñatia biden il
tzuela” (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. Pastaingo Joxe: Joxe lehengusua ge-
rrateko lehen egunetan hil zen: “Alde ba-

ten gerrerok, alde batekok, eta besten, bes-
te aldekok. Ta emen’e, gure aldekon,
beintzat Montteiko Julio eta Pastaingo
Joxe. Gizon áltue, bi metro eitten zatuan,
juxtu-juxtu. Enda ala badaek, da (...) pix-
kat irten dik gora eta da!, kopeten, kon-
trariok, enemigok, jo dik balekin, da seko.
Urrengo eunen zea in bear tzala, etxea eka-
rri bear zala enterratzeko, da ala ekarri
zien. Eta gu aittei esan zien, gue aittei esan
tzien ua ekartzeko, an preparatzen-da.
Dana militarrak, gue aitte bildurtuta,
dana txapel okerra, an (...) zea orikin, dana
militarra. Dana. Ta ordun gerrea, gerrea,

alde batekoa ta bestekok. Ordun Franco
zeoan, Franco, danak Francon aldekok,
emendik, eta gero an gobiernon aldekok
bestetik. Eta ok beti jun bear zien iraaz-
tea, terrenoa artuz, terrenoa artuz, go-
biernoi kendu, da jun bear zien. Da ale-
manak () tzien, alemanak ekarri itten
tzaen zeak-eta... Ekartzen tzuen ba mate-
rial ona, gerrako materiala, alemanak,
enda ordun gerrako materialakiñ beti
aurreago, aurreago, adelantu geiao, gero
kaiñoiak, oik’e (...) men tzuela, kaiñoiakiñ
(...). Eta geo, gaiñea, asi zittuan abioiak.
Abioiak eali zatuen. Bonbea eaman
abioien, enda bear da, “enemigo”-a daon
lekun, kontrarioa daun lekun, da!, bota. (...)
tropa eroitzen bazan, eo oetamar balin ba-
zeren-o, eun balin bazeren’e, danak ilda.
Da gerrea goorra zian ua, goorra, goorra.
Bi urte t’erdi iraun tzian gerrek. Bai, oi is-
torie leittuko zue. Leitzeko obea dek ua ei-
ttekoa baiño. Guk fabrikan, guk gerrako
materiala eitten. Bonbak itten-da ebiltze
giñen. Bonbak eitten. Ondo ibili giñean gu,
bestela soldadu jun bear genduna, ze
arek, ordun’e jentea bear tzola fabrikan,
bonbak itteko ta ala bonbak eitten ibiltzen
giñean” (JUA, 2002-07-21)

➤ Grab. Gerra Legazpin: “Ez, ez, etzian emen
eze pasau. Etzian pasau emen, emen ai-
deen pasau zittuan. Aguro pasau zittuan
emen. Bai. (...). Gero emendik aurrea, au-
rrea (...) Santander aldea-ta, Burgosa-ta,
Zaragoza’re baita-ta, gero aurrea bazi-
jola gerrea, aurrea bazijola gerrea. Bai-
ño terrenoa artzen tzien eta danak, danak
ez, bestetik atakatzen tzien, gorriñ alde-
ti ta geo ok eutsi in bear. Golpek jotzen
zatuen. Da geo berriz, beno, jente kua-
drilla aundiik juntauta, puntu batetik ein
bear tzuela, terrenoa artu bear tzuela-ta.
Urrengon, gorri aldeko erak igual taka
beste alde batetik-eta... Arta, gerrek
iraun ein tzian, urte askon. “Peñas de
Aya” ta orik kostau ziten artzea” (JUA,
2002-07-21)

› GERREA. Larrasoraingo fronteko lubakia. (AA, 2008-12-30)

› GERREA. Aiako Harrietan borroka gogorrak izan omen ziren. (AA, 2003-08-03)
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Gérri, gerríe: iz. Gerria./ JUA-ren esanetan,
behorra gerriaiñoko edurrekin ere aurrera
egiten omen du. Gizakiak ezin du horre-
lakorik, gu gea makalanak. (JUA, 2000-10-
14)/ Gerriko miñe. Gerriko mina. (JBA,
2004-03-21)/ Gerrie. Gerria. (JUA, 2004-
08-29)/ Gerriraiño... gerriti. Gerriraino...
gerritik. (JBA, 2004-10-02)

Gerríko, gerríkoa: iz. Gerrikoa./ Zapa-
ta ta gerriko. Zapata eta gerriko. (JUA,
2002-05-18)

Gertákari, gertákarie: iz. Gertakaria./
Gertakariik. Gertakariak. (JUA, 2002-
06-15)

Gértau: 1. ad. Gertatu./ Askotan gertatzen
da. Askotan gertatzen da. (JBA, 1998-10-
31)/ 2. ad. Gertatu, prestatu./ Gertau
zaa? Gertatu zara? (Norabaitera joateko
prestatu) (JBA, 1998-08-07)/ Bazkarie
gertatzea. Bazkaria gertatzea. (JBA,
1999-11-06)/ Arek gertatzen ziñan jana.
Hark gertatzen zinan jana. (JBA, 2001-
08-04)/ Bazkarie gertauta. Bazkaria ger-
tatuta. (JBA, 2005-08-19)/ (ik. Gertu, le-
hen adiera)

Gértu: 1. adb. Prest, gertu./ Illea artzeko ger-
tu. Ilea hartzeko prest. (JBA, 1998-11-29)/
Afarie gertu daukezu nai bazu. Afaria
gertu daukazu nahi baduzu. (ik. Gertau, bi-
garren adiera) (JBA, 1998-12-19)/ Gertu
eoteako. Prest egoterako. (JBA, 2000-02-
27)/ Aitte gertu eongo a juteko. Aita ger-
tu egongo da joateko. (JBA, 2002-05-04)/
(sinonimoa Pronto)/ 2. adb. Gertu./ Leaz-
pi gertuan. Legazpi gertuen. (JBA, 2004-
08-09)/ Gertuan... gertuanekok. Gertuen...
gertuenekoak. (JBA, 2006-01-14)

Gertúau: ad. Gerturatu./ Ai da gertuatzen.
Ari da gerturatzen. (Egun jakin bat)
(JBA, 2007-12-21)

Gesál, gesála: iz. Gesala, urdai gatzatua-
ri darion likidoa./ Gesala. Gesala. (JUA,
1999-11-06)/ Gesala. Gesala. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 1999-11-19)/ Urdaia
urdai askan gatzatzen denean, urdai as-
karen beheko zulotxo batetatik ateratzen
den likidoa. (JBA, 1999-11-21)/ Gesala
dariola. Gesala dariola. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2002-09-20)/ 2. Gesala./
Zauri baten puzuni ude, hau da, zauria
sendatu gabe dagoenean ateratzen den li-
kidoa da. Orduan, zauriak gesala ematen
do. (JBA, 1999-11-21)

➤ Grab. Gesala: “Gesala da, gauza bat ga-
azten danen, gatzakin ipini-ta, ari juten
tzakon gesala. “Por ejenplo”, urdaiek,
epintzen die, gatzakin tapauta, urdai as-
kan-o, eta juten tzako ude. Da ura ba,
kanpoa irten bear izaten do, urdai aske-
tik kanpoa irten in bear izaten do, ez da-
lako zea”. Urdaiazpikoak ez du bakarrik
botatzen gesala: “Ba ez dakit, gaztaiak’e
zea itten die, baiño ari uretan geldittuko
zako, zeatio udetan epintzen die ainbes-
teko gatz bota udetan ta gero an sartzen
da ta gero ari’re botako, eroiko zako bai-
ño udetan geldittuko da ura. Ola, ola”.
Urdai asketan urdaia sartu ohi zen: “Ba
urdaie. Txerrii ildakon urdaie” (JBA,
2002-08-24)

Geu: izord. Geu./ Geuren. Geurean. (JBA,
2000-06-06)/ Geurek. Geureak. (JBA,

2003-10-11)

Géza, gezéa: 1. iz. Bot. Geza. Sagardota-
rako sagar mota, ale gorri handikoa./ Ge-
zea. Geza. (JBA)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo
mota./ 3. izond. Geza, gatz gutxi edo ga-
bekoa izatea./ Oso gezea dao... gaz gu-
txi bota dioala. Oso geza dago... gatz gu-
txi bota diodala. (Berak egin duen ogia-
ren gainean) (JBA, 2000-12-24) 

Gezáltza: Topo. Gesaltza, Arantzazuko au-
zunea. Gezaltza. Gesaltza. (JBA, 2000-
08-22)/ Gezaltza. Gesaltza. (JBA, 2003-
09-06)

Gézau: ad. Gezatu./ Gezauta, gezatzen.
Gezatuta, gezatzen. (Gazitasuna ken-
tzea adierazteko esana. Janari batzuei, ur-
daiazpikoari esaterako, gazitasuna ken-
du) (JBA, 2000-09-30)

Gezúr, gezúrre: iz. Gezurra./ Gezurretan
arrapau diat. Gezurretan harrapatu diat.
(JUA, 2002-12-14)/ Dana gezurre esa-
ten duela. Dena gezurra esaten dutela.
(JUA, 2004-03-21)

� Etnog. Esaera: JUA-k gezurraren gaineko
esaera ezagun hau aipatzen du: Gezurre
esan non Getarin, ni baiño lenao zan ata-
rin. (JUA, 2002-05-13)

Gezurtéra, gezurtérea: iz./izond. Ge-
zurtia, (emakumezkoetan)./ Gezurtera,
patatera. Gezurtera, patatera. (JBA,
2004-02-01)

Giárre, giárrea: iz. Giharra./ Giarrea.
Giharra. (Egurraren gainean. Giharra, egu-
rraren barruko zati gogorra, azala ez
dena) (JUA, 1999-09-11)/ Aragi giarrea.
Haragi giharra. (JUA, 1999-01-01)/ Gia-
rrea eukitzen dola. Giharra edukiten
duela. (Pipiak jo ezin dezakeen egurra-
ren barruko giharraz) (JBA, 2004-12-03)

Gibél, gibéla: iz. Gibela./ Gibela. Gibela.
(Txerrikiaz ari da) (JUA, 2000-01-04)/ Gi-

belak. Gibelak. (JBA, 2000-05-06)/ Txe-
rrin gibela. Txerriaren gibela. (JUA,
2002-02-02)

Gibél-bedar, gibél-bedarra: iz. Bot. Gi-
bel belarra, landare mota./ Gibel-bedarra.
Gibel belarra. (JBA, 2002-01-26)/ (si-
nonimoa Paeta-bedar)

➤ Grab. Gibel bedarra: “Gibel-bedarra o pa-
eta-bedarra. Leku askotan irtetzen do
orrek. Eliza paetatan’e asko ikusiko zu, ola
paeta zeetan asko. Da men da gibela sa-
natzeko-o, ori artuta, eozein gaitz dauke-
na zea, gibeleko zea, orrek on ondie eitten

› GEZALTZA. Arantzazuko Gesaltza auzuneko baserriak. (AA, 2005-07-03)

› GIBEL-BEDARRA. Landare mota hau sendabela-
rra da. (AA, 2005-05-21)
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men do. Da oso, asko, leku askotan irte-
tzen do ta batez’e eliza paetatan-da, bue-
no!, ta zenbait kale zeetan’e bai, asko, asko.
Ta bakizu zein dan? Ez... “pues” jákin bear
zendukie, ori...”. Sendabelarra da: “Anje-
lek’e maiña at artu zon orren bedarra,
emendi maiña at eraman gendun. Eukiko
zuen igual an baiño etzuen ezautuko, ez ta-
kit zer, maiña at eraman, bittu gendun. An-
jel zean eon tzanen, gibeleko zeakiñ eon tza-
nen” (JBA, 2003-02-15)

Gibélurdin, gibélurdiñe: (ik. Gibe-
lurdiñ)

Gibélurdiñ, gibélurdiñe: iz. Bot. Gi-
belurdina, perretxiko mota./ Gibelurdiñe.
Gibelurdina. (JBA, 1999-08-03)/ Gibe-
lurdiñe, ziza orie. Gibelurdina, ziza ho-
ria. (JUA, 2003-05-10)/ Gibelurdin. Gi-
belurdin. (Perretxiko mota) (JBA, 2006-
07-24)/ (aldaera Gibelurdin)

Gibóla: Gibola, Brinkolako baserria./ Gi-
bola... Giola. Gibola... Gibola. (JUA,
2004-03-13)/ (aldaera Giola)

� Etnog. Apopilo etxea:Apopiloak hartzen zi-
tuzten baserrien artean Gibola beintzet sar-
tzen du. Bertan paraguerok, artzaiek...
hartzen zituzten. Paragueroa bazan ga-
liziar bat, ontzik konpontzen ibiltzen
zena. Hona etortzen zenean Gibola ba-
serrian izaten zen apopilo. Artzainak be-
rriz Bizkaia zijotzenak-eta izaten ziren.
Hauek, or bason utzi zea, artaldea, eta hu-
rrengo egunean ere ekiñaldie egiten zu-
ten, bere helmugara gerturatuz. Izan ere,
lenau nola oiñez juten tzien artzaiek, hala
behar./ Bestelako apopiloak ere izaten zi-
ren, bat Remigio zen. Hau langillea zen,
hau da, lantegiko langilea. Naparra zen
eta euskaraz egiten zuen. Izaeraz oso ze-
lebre oitakoa zen, eta karnabaletan ibil-
tzen tzan etxeik etxe./ Geroago ere, bes-
ta bat eon tzan langillea baserri honetan.
Garai batean, Gibola ze aundiko etxea izan
tzan eta bertan eozeiñ ametittu egiten zu-
ten. (JBA, 2005-08-06)

� Etnog. Abadea: Gibola ondoan, trenbidea-
ren gainean den muinoko zelaian, Don
Migel apaizari bakarrik uzten zioten ka-
mamila biltzen. (JBA, 2006-03-18)

Gibólaburu: Topo. Gibolaburu, Gibola in-
guruko parajea./ Gibolaburun. Gibola-
buruan. (JUA, 2001-01-27)

Gílba, gílbea: iz. Meteorol. Gilba, elur
maluta txikiei deitzen zaie honela./ Gil-
ba. Gilba. (Maite UB, 1999-11-21)/ Gil-
bak. Gilbak. (JBA, 2003-02-15)

Gilbéra, gilbérea: iz. Kilima./ Gilberea.
Kilima. (Mariaje UB-k entzuna: JBA)/
Nonbait ikutu eta  kilimak duenean, ho-
rri esaten zaio gilberea. Pertsona gehie-
nak izaten dugu gilbera ankazpin. Beste
batzuk bizkarren edo besazpitan ere iza-
ten dute. (JBA, 1999-08-19) 

➤ Grab. Gilberea (1): “Gilberea... Lenau esa-
ten tzan “cosquillosa”. Ola ikutu zean,
besazpitan o eozin lekutan ikutu eta
aguantau eziñ izaten due batzuk. Eta bes-
te batzuk berriz ez due eukiko, baiño ba-
tzuk oso gilberatsuk. Guk ola esaten
gendun beintzet lenau. Guk ola esaten
gendun lenau” (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Gilberea (2): “Gilberea, izaten die
persona batzuk gilberatzen dienak, iku-

tuta’re, eta besta batzuk berriz ba,
asko ez daukienak, gilbera asko ez
daukienak. Oixe, ikutu o zean, bizkarren
o besazpitan-o, inguru ortan ola ikutu
eta, ta ankazpin’e bai. Ankazpin jene-
alen ba geienak. Ori da gilberea” (JBA,
1999-08-19)

Gilbératsu, gilbératsue: izond. Gilbe-
ratsua, kilimatsua./ Gilberatsuk. Gilbe-
ratsuak. (JBA, 2002-01-26)

Gilbérau: ad. Kilimatu./ Izaten die perso-
na batzuk gilberatzen dienak. Izaten dira
pertsona batzuk kilimatzen direnak.
(JBA, 1999-08-19)/ (sinonimoa Kili-
kili eiñ)

Gíltza, gíltzea: 1. iz. Tre. Giltza./ Giltzea.
Giltza. (JBA, 1999-05-22)/ Kiltza batzuk.
Giltza batzuk. (JBA, 2008-08-21)/ (al-
daera Kiltza)/ 2. iz. Tre. Giltza, konpor-
ta./ Giltza, udendako giltza, errotako
ude artuta beste presaa ta ola. Giltza, ura-
rentzako giltza, errotako ura hartuta bes-
te presara eta horrela. (MUA, 2003-04-
11)/ (aldaera Kiltza)

GILTZAPEN: adb. Giltzapean, giltzaz itxita./
Giltzapen. Giltzapean. (JUA, 1998-08-11)

GILTZEA EMAN: ad. Giltza eman, atea gil-
tzaz itxi./ Giltzea eman. Giltza eman.
(JBA, 1999-01-16) 

Gíltzau: ad. Giltzatu, giltzaz itxi./ Giltzau-
ta euki bear izate zola. Giltzatuta eduki
behar izaten zuela. (Pertsona bat bere ge-
lan giltzapetua zutela) (JBA, 2005-01-01)/
Giltzauta men dauke atea. Giltzatuta
omen dauka atea. (JBA, 2005-03-12)

Giltzázulo, giltzázuloa: iz. Giltzazuloa,
sarrailak giltza sartzeko duen zuloa./
Giltzazuloa. Gitzazuloa. (Egurrezko ku-
txa batetako sarrailaren zuloaren gaine-
an) (JBA, 1999-12-06)

Gióla: (ik. Gibola)

Gírba, gírbea: iz. Bot. Girba, zenbait
zuhaitzek duten hazi zintzilikaria./ Gaz-
taiñan gírbea. Gaztainondoaren girba.
(Gaztainaren hazia gordetzen duten zin-
tzilikariak, adarretan izaten direnak)
(JBA, 1999-08-03)/ Piñú-girbea. Pinu gir-
ba. (JBA, 2005-01-15)/ Girbea, altzana.
Girba, haltzarena. (Haltzaren hazi zin-
tzilikariaz) (JBA, 2006-01-22)/ Girba.
Girba. (JBA, 2006-02-11)

➤ Grab. Girbea: “Lorea pasautakon botatzen
don zea... Ura da lorea, girbea, eta zea
itten danen, ia morkotsa artzen donen, ba
ura eroi itten da, girba ura” (JBA, 2002-
01-20)

› GILTZEA. Igaraldeerrotako uraren giltza. (AA, 2008-10-12)

› GIRBEA. Hurritzaren girbea. (AA, 2006-01-11)



200 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

GIRGILLO

Girgíllo, girgílloa: iz. Zool. Girgiloa,
lepo barreneko bi zintzilikari./ Girgíllok.
Girgiloak. (Ahuntzaren girgiloen gaine-
an)/ Ahuntz batzuk eta ardi batzuk izan
ohi dituzte. (JBA, 2005-05-29)

Gíro, gíroa: iz. Giroa./ Giro óbea. Giro ho-
bea. (JUA, 1999-09-01)/ Ze gíroa. Ze gi-
roa. (Eguraldi txarraz) (JBA, 2004-05-01)/
Pezkako giroa. Arrantzarako giroa. (JUA,
2004-05-20)/ Giro ederra zeon. Giro
ederra zegoen. (Eguraldiaren gainean)
(JBA, 2007-10-13)/ Lengon zan giro
txarra. Lehengoan zen giro txarra. (Egu-
raldiaz) (JBA, 2007-12-21)

GIRO IZAN: 1. ad. Giro izan, egoera istilu-
tsuan edo zailean izatea./ Giro zian are-
kin. Giro zuan harekin. (Haserre zegoen
pertsona baten ondoan) (JUA, 1999-08-
23)/ Amen ez da giro izaten geo. Hemen
ez da giro izaten gero. (Bero zakarregia-
ren eraginez) (JBA, 1999-09-01)/ Giro
dau orti aurrea juten. Giro dago hortik au-
rrera joaten. (Kanpoko eguraldi txarra
adieraziz) (JBA, 2004-01-17)/ 2. ad. Nek.
Giro izan, nekazaritza lanetarako garai eta
eguraldi aproposa izatea./ Oi sartzen
oain da giro. Hori sartzen orain da giro.
(Kipularen gainean) (JUA, 2003-03-21)/
A ze bedarretako girok itte ttun. A zer be-
larretako giroak egiten dituen. (Egun
bero eta lehorren gainean esana) (JUA,
2004-07-03)/ Olako giron beti’re. Ho-
rrelako giroan beti ere. (Ereite giroaz)
(JBA, 2007-12-15)

� Etnog. Goldatzeko giroa: Giroik ba al daon.
Girorik ba al dagoen. (Soroko giroaz ari
da. Goldaketa lanak egin eta gero, egu-
raldi lehorra behar izaten da buelta eman-
dako lur hura lehortu dadin, hala txiki-
tzeko ere errazagoa izaten delako. Ho-
rregatik, hurrengo egunak lehorra izan
arte-edo ez da goldatzen) (JBA, 2005-04-
02)

Gixájo, gixájoa: izond. Gizajoa.

GIXAJO EON: ad. Gizajo egon, normalean
baino askoz apal edota beldurtuago ego-
tea./ Gixajo eon dala. Gizajo egon dela.
(Zauritua eta gutxi janez egon den katu
baten gainean) (JBA, 2003-03-30)

Gíxau: ad. Gisatu./ Gixauta. Gisatuta. (Ka-
tagorria nola prestatu zuen) (JBA, 2007-
09-29)

Gixau, gixaue: iz. Gisatua./ Gixaue. Gisa-
tua. (JBA, 2003-08-16)/ (sinonimoa Gixo)

Gíxi, gixíe: iz. Gutxia, “gutxi” elementua
izen moduan erabilia./ Lan gixi orta. Lan
gutxi horretara. (Garrantzia oso txikiko
lan bat adieraziz) (JBA, 2006-04-08)/ Gixi
bat seittu leike. Gutxi bat segitu liteke.
(Denbora tarte txiki bat adieraziz) (JBA,
2006-05-27)/ Gibelurdin gixi batzuk.
Gibelurdin gutxi batzuk. (JBA, 2006-10-
21)/ Are gixi bat. Hare gutxi bat. (JBA,
2008-01-05)/ Olio gixi baten. Olio gutxi
batean. (JBA, 2008-12-25)

Gíxo, gíxoa: iz. Gisatua./ Gixo. Gisatua. (Es-
painierazko guiso hitzetik) (JUA, 2004-
06-19)/ (sinonimoa Gixau, izena)

Gizá-narru, gizá-narrue: iz. Giza la-
rrua./ Bada esapide bat utzikeria adie-
razten duena: A ze giza-narrue don!67

(JBA, 2005-12-25)

Gízen, gizéna: 1. izond. Gizena./ Gizena,
lodie. Gizena, lodia. (JUA, 1999-12-
06)/ Gizen kastea. Gizen kasta. (JBA,
2000-08-27)/ Gizena ondo jatearekin
lotuta bezala ikusten da: Ondo janda eon-
go a oi. (Pertsona gizen baten gainean)
(JUA, 2001-12-24)/ Gizenena. Gizene-
na. (JUA, 1999-02-12)/ Gizenegi in da...
gizendu ez palitz obe, ainbeste. Gizene-
gi egin da... gizendu ez balitz hobe,
hainbeste. (Txakurraren gainean) (JBA,
2004-02-21)/ Pentsuk gizendu itten do...
gizenegi... ain gizena. Pentsuak gizendu
egiten du... gizenegi... hain gizena. (JBA,
2004-02-29)/ Beiek oso gizenak. Behiak
oso gizenak. (JBA, 2004-09-04)/ Beste-
lako gizena. Bestelako gizena. (JBA,
2006-02-25)/ 2. iz. Gizena, prestatutako
haragi pusketa baten ertzean geratzen den
grasa zatia./ Gizen oik. Gizen horiek.
(JBA, 1998-12-22)/ Aragie jan, gizenik-
eta ez jan. Haragia jan, gizenik-eta ez jan.
(JBA, 2001-12-24)

Gizéndu: ad. Gizendu./ Gizendu. Gizendu.
(JBA, 1999-11-06)/ Gizentzen. Gizentzen.
(JBA, 2000-12-24)/ Gizentzea. Gizentzea.
(JBA, 2004-03-21)/ Bat’e gizendu a? Ba-
tere gizendu da? (Ahuntz baten gainean)
(JBA, 2004-10-02)

Gizénkor, gizénkorra: izond. Gizen-
korra, gizentzeko joera duena./ Gizen-
korra. Gizenkorra. (JBA, 1998-12-22)

Gizéntasun, gizéntasune: iz. Gizen-
tasuna./ Gizentasune. Gizentasuna. (JBA,
2004-05-29)/ Gizentasunen zea. Gizen-
tasunaren zera. (JBA, 2006-05-29)

Gízon, gizóna: iz. Gizona./ Arrezalen
besteko gizona. Agirrezabalen besteko gi-
zona. (JBA, 2004-02-15)/ Gizon baekok.
Gizon gabekoak. (Ezkongai diren ema-
kumeez) (JBA, 2004-07-10)

Gizónezko, gizónezkoa: izlag. Gizo-
nezkoa./ Gizonezko. Gizonezko. (JBA,
2006-05-27)

Gizóngai, gizóngaie: iz. Gizongaia,
mutil laguna./ Oiana eta gizongaie.
Oihana eta gizongaia. (JBA, 2003-07-12)

Gobérnau: ad. Gobernatu. Etxe abereak go-
bernatu, zaindu edota gidatu./ Gobernau.
Gobernatu. (Jesusa BA, 1999-02-10)/ Nik
goernau det. Nik gobernatu dut. (Txaku-
rrari buruz; jana-eta berak eman diola)
(JBA, 2007-05-12)/ (aldaera Goernau)

Goén, goéna: iz. Gorena./ Zelai goen or-
tan. Zelai goren horretan. (Zelai baten goi-
ko aldeari buruz mintzo da) (JBA, 2001-
01-27)/ Gaztaiñari goenen. Gaztainadi
gorenean. (JBA, 1998-12-19)/ Goenekoa.
Gorenekoa. (Goi aldekoa) (JBA, 1998-
12-22)/ Goenekok, goienekok. Gorene-
koak, gorenekoak. (JBA, 2000-08-29)/
Goen-goenekoa. Goren-gorenekoa. (JBA,
1998-07-06)/ Goena, goen-goenekoa ez
baiño. Gorena, goren-gorenekoa ez bai-

no. (JBA, 2004-05-01)/ Goenak-eta oeto,
geiau ebaitzen. Gorenak-eta hobeto,
gehiago ebakitzen. (Zelai bateko goiko
aldeaz) (JBA, 2004-07-17)/ Piñudi orren
goeneti. Pinudi horren gorenetik. (Lur sail
baten mugak adieraziz) (JBA, 2005-05-
14)/ (ik. Goi)

Goérnau: (ik. Gobernau)

Gógo, gogóa: iz. Gogoa./ Biar, jateko go-
goa itten bazaku. Bihar jateko gogoa egi-
ten bazaigu. (JBA, 1999-05-15)/ Ba-
neuken gogoa. Baneukan gogoa. (JBA,
2000-07-07)/ Nik gogo aundik ez. Nik
gogo handirik ez. (JBA, 2002-06-29)/
Etzeuken gooik. Ez zeukan gogorik.
(JUA, 2001-09-08)/ Jaikitzeko gogoa in
zako. Jaikitzeko gogoa egin  zaio. (JBA,
2004-02-15)/ Gogoa bazeukiñan. Gogoa
bazaukanan. (JBA, 2004-05-01) 

GOGON ARTU: ad. Oroitu./ Gogon ondo artu
zon. Gogoan ondo hartu zuen. (Ondo
oroitzen zela) (JBA, 2004-05-01)

Goi, goie: iz. Goia./ Goie. Goia. (JUA, 1999-
11-21)/ Goiek’e béteta. Goiak ere bete-
ta. (JBA, 1999-08-08)/ Atte goien? Aita
goian? (JUA, 1998-10-31)/ Goikondako.
Goikoentzako. (JBA, 2003-11-21)/ Esan
diozula goikokatio. Esan diozula goiko-
arengatik. (JBA, 1998-08-05)/ Goiti
bera. Goitik behera. (JBA, 1998-08-
05)/ Goitti bera. Goitik behera. (JUA,
2003-05-10)/ Zubiz goitti. Zubiaz goitik.
(JUA, 1999-04-24)/ Goitxoaiño dao
inda. Goitxoraino dago eginda. (JBA,
2001-01-13)/ Bai, goietan beintzet. Bai,
goietan behintzat. (Elurra mendi goietan
egingo duela) (JBA, 2004-03-21)/ Goi-
tti atorren errekea. Goitik datorren erre-
ka. (JUA, 2004-04-10)/ Goitti. Goitik. (Jo-
xemari UB, 2004-05-08)/ Goiegin dau.
Goiegian dago. (JBA, 2004-05-08)/
Goien ikusi zaittut-ta. Goian ikusi zaitut-
eta. (JBA, 2005-07-31)/ (ik. Goen)

67 Nik nonbaiten, honakoa entzuna nuen: beraiena ez den etxe batera sartzeko lotsa direnei esan ohi zaie: <<Gure etxean ez dago giza larrurik zintzilika>> eta
antzekoak. Ea forma hau ezagutzen zuen galdetu diot, baina ez zuen ezagutzen. Bere ordez, giza larruaren gaineko esapide hori eman dit.

› GIRGILLOA. Girgiloak dituzten ahuntzak. Zega-
mako San Martin azoka. (AA, 2008-11-15)
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Goi-árdo, goi-árdoa: iz. Goi ardoa68./
Goi-árdoa. Goi ardoa. (JUA, 1999-09-12)

Goi-étxe, goi-étxea: iz. Goi etxea./ Goi-
etxe otan. Goi etxe hauetan. (Urretaenea
eta ondoko baserrien gainean) (JBA,
2004-02-15)/ (sinonimoak Baso-etxe;
Mendi-etxe)

Goiaingeru, goiaingerue: iz. Erl.
Goiaingerua./ San Migel goiaingerue. San
Migel goiaingerua. (JUA, 2001-09-29)

Goiálde, goiáldea: iz. Goialdea./ Goial-
de ontan. Goialde honetan. (Lur eremu

bati buruz) (JUA, 1999-07-10)

Goiéna: Goiena, Zegamako baserria./ Goie-
nekok. Goienekoak. (Zegamako baserri
horretakoak) (JBA, 2008-08-31)

Goiko bárrioa: (ik. eta sinonimoa Gu-
rittii)

Goiko kamíñoa: Topo. Goiko kaminoa./
Goiko kamiñoa esaten zaio Kruzero al-

detik Brinkolara doan bideari. (JBA,
2001-05-19)

Goiko tabérna: (ik. eta sinonimoa Pa-
txiñe)

Goiz: adb. Goiz./ Oandio goiz den oso. Orain-
dik goiz dun oso. (Afaltzen hasteko)
(JBA, 1999-06-05)/ Ondio goitxoa izan-
go a. Oraindik goiztxoa izango da. (JUA,
1998-08-05)/ Goixo. Goiztxo. (JBA,
2003-06-07)/ Goitxoa zala ba. Goiztxoa
zela ba. (JBA, 2007-04-08)

Goiz, goize: iz. Goiza./ Goizen goizao. Goi-
zean goizago. (JUA, 1999-02-12)/ Goi-
zen goizeti. Goizean goizetik. (JBA,
2005-04-30)

Goiz-gári, goiz-gárie: iz. Bot. Goiz-ga-
ria, beste gariak baino lehen heltzen
den gari mota. (Aurten baztertxo batean
egin dugun gariaren gainean esana. Ga-
ria Santa Marina aldean ebakitzen da, eta
hau dagoeneko ihartzen hasi da eta ho-
rregatik dio goiz-gari erako garia izan dai-
tekeela)/ Goiz-gárie. Goiz-garia. (JBA,
2003-06-14)

Goiz-keiza, goiz-keizea: iz. Bot. Goiz
gerezia, goiz etortzen den gerezi mota
multzoa./ Goiz-keizak. Goiz gereziak.
(JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Goiz gerezia: “Goiz-keizak, pa goi-
zao eltzen dien keizak. Goizao eltzen dien
keizak. Oiñ, klase asko eoten die, “o sea”,
nik ez dakit nola, ala eta ttuen nunbaitt,
ba goizao... Lenau’e bazien goizao ta be-
andugo ta ola, baiño klasen bat o beste
baiño oiñ, klase asko dare zea itten zue-
nak, ses..., zeatio, injertotio o nik ez da-
kit nola, zea itte ittuen, klase askotako kei-
zak etatze ttue oiñ. Goiz keizak ba oixe,
batzuk elduko die maiatzen, amen ez dait
baiño or Estella alde ortan-da, maia-
tzeako elduta oten die da besta batzuk be-
rriz gerogon, beste atzuk “julio”-n’e igual
da...” (JBA, 2003-02-15)

Goiz-ságar, goiz-ságarra: iz. Bot. Goiz
sagarra, goiz etortzen den sagar mota mul-
tzoa./ Goiz sagarrak. Goiz sagarrak.
(JUA, 1998-05-23)/ Goiz samar hel-
tzen diren sagar mota ezberdinak. Hauen
artean San Juan sagarrak eta aleman sa-
garrak ditugu. (JBA, 2002-01-20)

➤ Grab.  Goiz sagar motak: “Goizao eltzen
dan sagarra. Amen aleman saarrak,
san juan saaarrak, ola (guk geuk ez dau-
ku san juan saarik baiño badare, or eme-
netan san juan saarrak’e) garaiz eltzen
dienak. Aleman saarrak bai, bauzku. Orik
die” (JBA, 2002-01-02)

➤ Grab. Beranduko sagarrak: “Errezillek,
errezillek eta gero emen gue soro barren
ontan darenak. Ez takit ze klase dien bai-
ño orik’e die beandu eltzen dienak eta
ganbaran gordetzeko balio duenak”.
Besteak ez dira egokiak irauteko: “Ez. Us-
teldu itten die. Aleman saar au’re ustel-
du eitten da. Goizeko zeak usteldu itten
die. Bear due ba gerokok, errezillek-eta.
Ok, nik ez takit beste sagar gorri ok eta
nola konserbatzen ttuen. Ze konserba,
nola konserbatze ttuen. “O sea”, saltzen

eoten dien ok? Da olakoa’re bauku bat
saar gorri otakoa. Enda ura’re garaiz jan
bearrekoa da. An, Etxokan batzan dau eta
aurten izan zittun, iru-o izan zittun. Bai-
ño nik euki, gordetzen euki nittun baiño
dda azkeneako biunegi in tzien. Ga-
raizxea jan bearreko, oik’e goiz saarrak
oik’e. Beste klase bat baiño, goiz saga-
rrak... Oin beanduko errezillek, mokotek’e
bai. Mokotek’e bai” (JBA, 2002-01-26)

Goizero: adb. Goizero./ Goizero. Goizero.
(JBA, 2004-05-15)

Gólda, goldéa: iz. Tre. Goldea, nekazal
tresna./ Goldea. Goldea. (JUA, 1998-
08-12)/ Golda zarra. Golde zaharra.
(JUA, 1999-12-04)/ Bi parekin goldan.
Bi parerekin goldan. (Bi behi pare era-
biltzen zituztela adieraziz) (JUA, 2004-
04-10)

� Etnog. Golde handia eta txikia: Bi motata-
ko goldeak ziren: golda aundie eta gol-
da txikie. Golde handia genuen, laiaren
erabilera ordezkatu zuena. Golde hau bul-
tzatzeko behi edo idiak erabiltzen ziren:
Golda aundie ebaltzeko bi bei pare
bear. Honen ondoan golde txikiak ere ba-
ziren, eta honekin lanak era ezberdine-
an egiten ziren: Agudogo, beie gutxigo
kantsau./ Geroagokoak dira nekazal la-
nak hainbeste erraztu dituzten tresnak: se-
gadorek... tratorrak./ Gaur landu ere as-
koz gutxiago egiten da: garirik ez da lan-
tzen eta artoa berriz, lautik bat. (JUA,
1999-06-26)

➤ Grab. Golde handia eta txikia: “Guk’e gol-
da aundik’e aundixeoa, jenealen bi pa-
reekiñ. Bi bei pareekiñ, da agurogo ebil-
ten tziela-ta. Batendako, neke dezentea ar-
tzen tzian. Da bikiñ agurogo itten tzien.
Bai”. Golde txikiak behi pare bakarra
nahikoa zuen: “Bei pare batekiñ. Golda
txikie, bei pare batekiñ. Bai, bai. Emen’e
Montteiñ’e bazeoan, Igalden’e bai, Euz-
kitzan’e bai golda aundi zee orik. Ia emen
geianak. Golde aundik, bedarra-o baldin
badau soron, emengo, konparazio baten
emen, kanal ondon daun bezela, aek lu-
rre bueltau eitten tzian da bedarra tapau.
Ta golda txikik berriz zuti uzten tzian, beti
zea, golda txikie pasauta, ebaitzen tzona-
ero, ebaitzen tzona-ero, bueno, zea itten
zona, arek’e zea itten tzona, zutik uzten
tzian arek. Ta golda aundik, golda aun-
dik, raa!, bueltau itten tzian lurre, ta be-
darra tapau” (JUA, 2002-09-14)

68 Ez genuen jaso ardo mota bat ote zen edo beste zerbait adierazten ari ote zen.

› GOIAINGERUE. Aralargo San Migel goiaingerua.
(AA, 2008-06-29)

› GOIZ-GARIE. Goiz-garia, ebaki aurretik. (AA, 2003-
07-12)

› GOIZ-SAGARRA. Olazar baserrian, goiz-sagarren
artean lehena aleman-sagarra izaten da. (AA, 2005-
07-09)
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GOLDA-AUNDI

Goldá-aundi, goldá-aundie: iz. Tre.
Golde handia, nekazal tresna./ Golda-aun-
die. Golde handia. (JUA, 2002-09-14)

Goldá-txiki, goldá-txikie: iz. Tre. Gol-
de txikia, nekazal tresna./ Golda-txikie.
Golde txikia. (JUA, 2002-09-14)/ Gol-
da-txikie. Golda txikia. (Mota honek ez
ditu gurpilak izaten) (JBA, 2008-08-23)

Goldau: ad. Goldatu./ Goldau. Goldatu.
(JUA, 1998-12-19)

Gólpe, gólpea: iz. Kolpea.

GOLPE IN: ad. Kolpea egin./ Katuak edo txa-
kurrek beste abere txikiagoei erasotzean
egiten duten erasoaldi bizkorra, askotan
jauzian. / Golpe in. Kolpea egin. (Sato-
rretan zebilen txakurraren kolpearen gai-
nean) (JBA, 2000-02-24)

GOLPEIK IN BAIK: ad. Kolperik egin barik,
lanik egin gabe, oso gutxi saiatuta./ Kasi
golpeik in baik. Ia kolperik egin barik.
(Lan baten erraztasuna adieraziz) (JUA,
2003-12-26)

Góna, gónea: iz. Gona./ Baita gonanda-
ko’re. Baita gonarentzako ere. (JBA,
2004-01-10)/ Gonea... gona. Gona...
gona. (MUA, 2003-04-11)/ Goxoa den
gona ori. Goxoa dun gona hori. (JBA,
2004-10-02)

Gonáuntz, gonáuntze: iz. Gerruntzea./
Gonauntze. Gerruntzea. (“Corpiño” de-
lakoa) (JBA, 2007-10-25)

Gonbídau: ad. Gonbidatu./ Bazeon kon-
bidauta. Bazegoen gonbidatuta. (JBA,
2000-10-21)/ Konbidatzea. Gonbida-
tzea. (JUA, 2002-08-31)/ Ta ez men da-
tune gonbidau. Ta ez omen diten gonbi-
datu. (JBA, 2004-05-01)/ Kafea artzea
konbidau zian. Kafea hartzera gonbida-
tu zidan. (JBA, 2004-11-06)/ Konbidau.
Gonbidatu. (JBA, 2006-09-23)/ (aldaera
Konbidau)

Gonbídautza, gonbídautzea: iz. Gon-
bita./ Gonbidautzea itten. Gonbita egiten.
(JBA, 2000-08-09) 

Gonbíttu, gonbíttue: iz. Botaka./ Gon-
bittuka asi. Botaka hasi. (Jesusa BA,
1999-02-10)

Gontzial: (ik. Kontzial)

Goóngarri, goóngarrie: izond. Gogo-
angarria, gogoan izateko modukoa./ Go-
ongarrie izan tzan. Gogoangarria izan zen.
(1956 urteko izozte handiaren gainean)
(JBA, 2005-12-24)

Góor: adb. Gogor, asko./ Oso goor jaten due.

Oso gogor jaten dute. (Txakurkumeek
asko jaten dutela adieraziz) (JBA, 2001-
01-20)/

Góor, goórra: 1. izond. Gogorra, izaera za-
kar eta oldarkorrekoa./ Goorra. Gogorra.
(Pertsonekin erabilia) (JUA, 2003-06-07)/
2. izond. Gogorra, askotan gogorra hi-
tzarekin gogortasuna baino gehiago han-
dia adierazi nahi izaten da./ Obra goorrak.
Obra gogorrak. (Bere txabolan eta ingu-
ruan aldaketa handiak egin dituen baten
gainean) (JUA, 2001-09-08)

GOOR ARTU: ad. Gogor hartu./ Goor
artu zola. Gogor hartu zuela. (JBA,
1998-07-06)

GOOR IN: ad. Gogor egin./ Beorrek goor itten
tzion. Berorrek gogor egiten zion. (Lan
arduradun batek bere lana betetzen ez
zuen langileari) (JUA, 2000-06-17)

GOORRA IZAN: irterj. Gogorra izan, harri-
dura adierazteko./ Goorra izan dek ondio.
Gogorra izan duk oraindik. (Halako esa-
pideak harridura adierazteko erabiltzen
dira) (JUA, 2004-05-12)

Goórtasun, goórtasune: iz. Gogorta-
suna./ Goortasun pixkat bai. Gogortasun
pixka bat bai. (JBA, 2005-07-09)

Goórtu: ad. Gogortu./ Goortuta. Gogortu-
ta. (JBA, 1998-08-06)/ Gortu zeitzen. Go-
gortu zitezen. (JBA, 2000-08-09)/ (aldaera
Gortu)

Goótik: adb. Gogotik, gogoz./ Lana gootik
eraitten diela. Lana gogotik eragiten
diela. (JBA, 1999-07-10)/ Bedarretan go-
otik dailtz. Belarretan gogotik dabiltza.
(JBA, 1998-08-07)/ Lanen gooti inda. La-
nean gogotik eginda. (JBA, 2005-05-14)/
Kostako zako ba gooti. Kostako zaio ba
gogotik. (Gauza bat asko ordaindu be-
harko duela) (JBA, 2006-12-16)

Góra: adb. Gora./ Goraka pujea. Goraka ki-

mua. (JUA, 2001-09-29)/ Goraoti. Go-
ragotik. (JBA, 1998-12-28)/ Goorago.
Gorago. (JUA, 1999-07-10)/ Goraxeo.
Goraxeago. (JUA, 1998-07-10)/ Goazen
goraka. Goazen goraka. (Aldapa igoz)
(JBA, 2004-08-09)/ Gooraiño. Goraino.
(JBA, 2005-07-31)

GORA BOTA: ad. Gora bota./ Ardiak, eta
beste ganadua, gora botatzea, mendira
bidaltzea da, bertan bazka daitezen.
Batez ere ganadua, udaberrian bota
ohi da gora. Ardiak dituzten baserritar
batek edo bestek Aizkor aldea bidali ohi
ditu ardiak./ Gora bota. Gora bota.
(JUA, 1999-10-23)

Gorábera, goráberea: iz. Gorabehera./
Egualdiñ gorabera. Eguraldiaren gora-
behera. (JUA, 2003-06-28)/ Goraberak.
Gorabeherak. (JBA, 2007-05-19)/ Egual-
din goraberea. Eguraldiaren gorabehera.
(JBA, 2002-03-02)

Goraiza, goraizea: iz. Tre. Guraizea./ Go-
raizea. Guraizea. (JBA, 1998-08-04)

Gorátu: (ik. Gorau, bi adierak)

Górau: 1. ad. Goratu, goran jarri, gora era-
man./ Lur ok eskuarekin góratu. Lur
hauek eskuarearekin goratu. (Goldatze-
an beheko aldean pilatu den lurraren gai-
nean) (JBA, 2007-05-12)/ (aldaera Go-
ratu)/ 2. ad. Goratu, goraipatu./ Goratzen
jardun diala. Goratzen jardun dudala.
(JBA, 2000-07-01)/ (aldaera Goratu)

Górde: ad. Gorde./ Gorde ezinda ibiltzen die-
la. Gorde ezinda ibiltzen direla. (JBA,
2004-04-03)/ Gordeta. Gordeta. (JBA,
2001-12-15)/ Gordetzen. Gordetzen.
(Txakurra arkumearen zati bat lurpean
gordetzen) (JBA, 2008-01-18)

Górde, gordéa: izond. Gordea./ Gordea.
Gordea. (Haizeaz gordea den txoko ba-
ten gainean esana) (JUA, 2000-05-20)/
Leku gorden gae. Leku gordean gaude.

› GOLDA-AUNDIE. Golde handia. Arantzazun ateratako argazkia. (AA, 2007-09-02)

› GORAIZEA. Guraizea. (AA, 2008-12-07)
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GORTU

(Kanpoko giroaz babestuta) (JBA, 2003-
11-24) 

Gordégaitz, gordégaitze: izond. Gor-
degaitza, gordetzeko zaila den gauza./
Gauza gordegaitzek galdu itten due.
Gauza gordegaitzak galdu egiten dira.
(Ardo baten gainean esana) (JBA, 2003-
12-31)

Gordéka: adb. Gordeka./ Gordeka Pedro
Monttei ori.  Gordeka Pedro Muntegi hori.
(JUA, 2002-04-13)

Gordéleku, gordélekue: iz. Gordele-
kua./ Gordeleku onak. Gordeleku onak.
(JBA, 2008-08-23)/ Gordelekuik ez. Gor-
delekurik ez. (JBA, 2006-05-05)/ Etzeu-
ken gordelekuik or. Ez zeukan gordele-
kurik hor. (JBA, 2006-08-12)

Gordíñik: adb. Gordinik./ Gordiñik. Gor-
dinik. (JUA, 1998-09-19)

Gorpútz, gorpútze: iz. Gorputza./ Gor-
putze. Gorputza. (JBA, 2002-03-02)

Górri: adb. Gorri, lehorteak jotakoan zelai
eta lurrek duten gorritasuna adieraziz./
Gorri. Gorri. (Zelaiaren gainean esana)/
Bere gaztaroko lehorte handietan, zelaia
belarrik gabe egoten zen, gorri alegia. Se-
gauta bezela, bere esanetan. Errekaren er-
tzetan bakarrik hazten zen belar pixka bat.
(JUA, 2000-02-16)

Górri, gorríe: iz./izond. Gorria./ Barrue go-
rrie. Barrua gorria. (JBA, 2004-04-10)

Górri, gorríe: iz. Gorria, gerrako alde ba-
tekoak adierazteko./ Gorriñ alde. Gorrien
alde. (Gudu garaian alderdi honen alde
borrokatu ziren batzuen gainean) (JUA,
1999-10-30)

Gorríñ, gorríñe: 1. iz. Bot. Gorrina, landare
gaitza./ Gorriñe. Gorrina. (Mahatsaren
gaixotasunaren gainean) (JBA, 1999-08-
12)/ Gorriñe. Gorrina. (Tomateen ustel-
tzearen gainean) (Jon AU-k entzuna: JUA,
2002-08-22 datan)/ Gorriñe. Gorrina. (Pa-
tatarena) (JBA, 2007-07-14)/ 2. iz. Gorri-
na, elgorria, gizakiaren gaitza./ Gorriñe.
Gorrina. (Gizakiaren gaitza da baita ere go-
rrina) (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Gorriñe: “Gorriñe da gaixo bat, asko
kaso in bearrekoa. Asko kaso in bearre-
koa, oian da ola, berotan, zeatio eukitzen

da, kalenturea eukitzen da-ta, ori daon bi-
ttarten, oian-da asko kaso in bearrekoa.
Da gaiñea “brotau” o zea itten tzon, ir-
ten itten tzon, orrek, gorriñek. Ta jartzen
tzan gorri-gorri. Dana granoa-granoa
dala. Gorputze ta musue ta zea’re bai-ta...
Oiñ’e eongo da ori baiño lenao, lenao-
koa da ori’re. “O sea”, ondo kaso in be-
arreko gaixotasun bat. Oztu baik eta ola
beintzet zeatio kalenturea nola eukitzen
tzan ba...”. Pertsonena bakarrik al da: “Ola
eukiko due, ala eukiko due. “Eske” ani-
malik-eta ze gaixotasun... Batzuk iartzen
tzate baiño besta batzuk, iarri baik’e jun-
go zan, baiño ori beintzet personana da
zea ori” (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Gorriñe: “Gorriñe da gaitze. Zea as-
kotan eoten dana, lenau garitan eoten
tzan, gorriñe, ta itten tzikon, ola ordoia
bezela itten tzikon, ostotan-da ola. Ta ko-
lorea’re ba kanbiau itten tzan ordun. “O
sea”, gari soro oson, len kolore politte
zeukena, ori jarri ezkeo, ostotan-da, ba
ola marroixkatu o beste, beste itxura bat
artu. Eta gorriñe berriz, ba oiñ tomate tie-
la, induabak diela, gorriñe oiei’re esaten
tzate, beste modu batekoa izango da, bai-
ño orrek igartu itte ittu. Igartu, beztu, to-
matek-eta’re beztu, induabak-eta’re bez-
tu. Ta zea bota ezen, botikea bota ezen,
ta botikea botata’re, umedade asko bali
mada, umedade askoko urtea bali mada,
ba beak ematen dio. Jun dan urten, ain-
beste euzki izan tzan, ta oso ederrak izan
tzien, etzuen gorriñik izan, bai. Etzuen go-
rriñik izan. Da ori, umedade askokiñ sor-
tzen dan gaitze beintzet oitan. Garitan ez
dait nik berriz, garitan’e geianetan iza-
ten tzan lenao ta ze, nola, nola zan. Bai-
ño aurten ondo asko ikusi deu beintzet”.
Landareak euria behar du baina eguzkia
ere bai: “Baiño geianetan euzkie. Eurie
noizik peiñetan in da geo, bai. Ori da zeik
onena”. Artoari eragiten al dion: “Artoi
igual ez. Artok’e izaten tzien buru baekok-

eta izaten tzien. Nik ez tait oik’e ze, zea-
tio izaten tzien. Igual preparauta, lurre
igual preparauta, bat bezela bestea. Bai-
ño, buru baeko artoa. Geo, aiñoa o zea
euki ezkeo, artotako añoa, bakizu zer dan,
bai. Orri, perretxikun mun irtetzen don ze
ori, orrek’e kalte aundie itten die. Ori dau-
ken artoa ez ta, ez ta zea itten, azten-o.
Ez da bear bezela zea itten, mendrátzen
o azten” (JBA, 2004-02-01)

Gorríska, gorrískea: (ik. Gorrixka)

Gorrískatu: ad. Gorriskatu./ Gorriskatu.
Gorriskatu. (JBA, 2008-10-12)

Gorrítasun, gorrítasune: iz. Gorrita-
suna./ Alako gorritasunekin. Halako go-
rritasunekin. (Eguzkiak azalean sortuta-
ko gorritasunez) (JBA, 2005-09-24)

Gorríttu: ad. Gorritu, kolore gorria hartu./
Gorrittu. Gorritu. (Kolpatutako edo
mindutako gorputz zatiaren gorritzearen
gainean) (JBA, 2000-10-28)/ Gorrittu.
Gorritu. (Txakurkumeen ilearen kolo-
reaz) (JBA, 2000-12-31)/ Patatak go-
rritzen dienen, pixkat gorritzea itten due-
nen. Patatak gorritzen direnean, pixka bat
gorritzera egiten dutenean. (Sukaldean
prestatzen ari den patatez) (JBA, 2001-
04-14)/ Gorrittu. Gorritu. (Eguzkipean
egon eta gero azala gorritzeaz) (JBA,
2003-05-03)/ Kanpok “bastante” go-
rrittuta. Kanpoak nahikoa gorrituta.
(Lehortea dela-eta) (JBA, 2002-01-06)

Gorríune, gorríunea: iz. Gorriuna./ Go -
rriunea. Gorriuna. (Kataberako meha-
tzetan atera zen lur gorri pilen gainean
esana) (JUA, 2002-01-19)

Gorríxka, gorríxkea: iz./izond. Go-
rriska./ Gorrixkea. Gorriska. (JBA,
1999-08-12)/ Gorriskak. Gorriskak.
(JBA, 2002-01-20)/ (aldaera Gorriska)

Górtu: (ik. Goortu)› GORRIE. Sagar gorria zuhaitzean. (AA, 2008-09-26)

› GORRI. Makatzaga baserriaz goiko zelaiak. Bertan lurra mehea denez, lehorteetan gorri jarri ohi da. (AA,
2004-08-06)
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GOSALDU

Gosáldu: ad. Gosaldu./ Gosaldu. Gosaldu.
(JUA, 2004-09-04)

Gosári, gosárie: iz. Gosaria./ Gosarie,
bazkarie, aparie. Gosaria, bazkaria,
afaria. (JUA, 2001-03-03)/ (sinonimoa
Amortzu)

Góse, goséa: 1. iz. Gosea./ Gose aundie
dauke. Gose handia dauka. (Txaku-
rrak) (JBA, 2001-07-14)/ Gosea. Gosea.
(JUA, 2002-06-15)/ 2. iz. Gosea, gogoa./
Euzki-gosea. Eguzki gosea. (Jendeak
duen eguzki gosearen gainean) (JBA,
2007-05-12)

GOSE ETXEA: iz. Gose etxea, gosea pasa-
tzen zen etxea./ Gose etxea. Gose etxea.
(JUA, 2001-12-01)/ (ik. Mirandaola-
zaarra)

� Etnog. Esaera: JUA-ri bere amandreak esa-
era hau esaten zion: Goseek begik argik
datuk. (JBA, 2002-08-24)

� Etnog. Gosea kalean: Garai batean, kalen
gosea daok esaten zen. Guda ondoan, ba-
serrietan hainbestean eutsi zioten gose-
ari, baina kalean arazo latzagoak izan
omen ziren. Hori esaten omen zuten Lu-
zianok, apaizek eta beste baserritar as-
kok. (JUA, 2004-03-13)

Gósek: adb. Goseak./ Gosek darek. Gose-
ak zaudek. (JUA, 1999-01-16)/ Goseek
eongo a igual. Goseak egongo da igual.
(Txakurraren gainean) (JBA, 2002-05-
13)/ Goseek iltze zola. Goseak hiltzen
zuela. (Joxepa BA, 1998-08-11)/ Gosek
eongo a. Goseak egongo da. (Txakurra)
(JBA, 2004-02-29)/ Gosek palere jan-
go lukie. Goseak baleude jango lukete.
(Txakur eta katuen gainean) (JBA,
2004-05-08)

Goséte, gosétea: iz. Gosetea./ Gosetea.
Gosetea. (JUA, 2000-12-02)/ Ikaraga-
rrizko gosetek. Ikaragarrizko goseteak.
(JUA, 2002-12-24)

Gosétu: ad. Gosetu./ Gosetu. Gosetu.
(JBA, 1999-08-08)/ Gosetzen danen
etortzen da. Gosetzen denean etortzen
da. (Katuaren gainean) (JBA, 1999-
08-07)/ Gosetuta. Gosetuta. (JBA, 1999-
08-12)/ Neu’re gosetuta nao. Neu ere go-
setuta nago. (JUA, 2000-10-21)/ Gose-
tuta. Gosetuta. (JUA, 2000-12-31)/ Go-
setuta’re banaun. Gosetuta ere banagon.
(JBA, 2006-10-21)

Gotzai, gotzaie: iz. Erl. Gotzaina./ Iru go-
tzai. Hiru gotzain. (JUA, 2003-03-01)/
(sinonimoa Oixpo)

Góxau: ad. Gozotu./ Goxau. Gozatu. (Osa-
gai batek plater baten gainean izan de-
zakeen eraginaz) (JBA, 1999-08-12) 

Góxo, goxóa: izond. Gozoa./ Goxo gau-
zea daukie. Gozo gauza daukate. (JBA,
2004-07-17)/ Ze goxoa! Ze gozoa! (Jaki
baten gainean) (JBA, 2005-08-14)

Goxótasun, goxótasune: iz. Goxota-
suna./  Goxotasune.  Goxotasuna. (JBA,
2003-12-31)

Gozámen, gozámena: iz. Gozamena.

GOZAMENA ARTU: ad. Gozamena hartu,
ondo pasa./ Orrekiñ ez diau gozamen
aundik artuko. Horrekin ez diagu go-
zamen handirik hartuko. (JUA, 2002-08-
25)/ Gozamena artu. Gozamena hartu.
(Txakurrak garbitzean) (JBA, 2007-
03-03)

Gozátu, gozátue: iz. Gozatua./ Olako go-
zatuk. Horrelako gozatuak. (JBA, 2000-
08-29)

Gózau: 1. ad. Gozatu, sendatu./ Ebagie go-
zau ezkeo. Ebakia gozatu ezkero. (JBA,
1998-08-01)/ Gozau aiz? Gozatu haiz?
(JUA, 1999-04-24)/ Gozauta dao. Go-
zatuta dago. (Sendatu den pertsona ba-
ten gainean esana) (JBA, 2002-02-23)/
Gozau ezinda. Gozatu ezinda. (JBA,
2002-08-31)/ Gozatzen ikastea. Goza-
tzen ikastera. (JBA, 2004-03-21)/ Dana
gozau zako... orri untzekin gozau dao-
nau. Dena gozatu zaio... Horri huntza-
rekin gozatu zionagu. (Txakurrari zau-
ria) (JBA, 2005-01-29)/ Gozauta. Go-
zatuta. (JBA, 2007-05-26)/ (sinonimoa
Sendatu)/ 2. ad. Gozatu, ondo pasatu./
Gozauko due? Gozatuko dute? (JBA,
2003-05-17)/ Aoa gozau. Ahoa gozatu.
(Jan eta edanaz) (JBA, 2006-05-20)/ 3.
ad. Gozatu, fruitua heldu./ Bear bezela
gozau bae. Behar bezala gozatu gabe.
(Aranak behar bezala heldu gabe) (JUA,
2004-08-13)/ 4. ad. Gozatu, zelaiari be-
har dituen zaintzak egitea: behar dene-
an ebaki, komeni diren ongarriak bota.../
Gozau baeko zelaietan. Gozatu gabeko
zelaietan. (Albitza non ateratzen den)
(JBA, 1999-08-19)/ 5. ad. Gozatu, laz-
tanak ematea./ Gozatzea. Gozatzea.
(Txakurrari emandako igurtzien gaine-
an) (JBA, 2003-07-26)/ Gozatzea nai al
zon? Gozatzea nahi al zuen? (Txakurrak)
(JBA, 2008-01-01)

Gózo, gozóa: 1. izond. Gozoa./ Buztana
gozoena da. Buztana gozoena da. (Ar-
kume buztanaren gainean) (JUA, 1999-
01-09)/ Oso gozoa. Oso gozoa. (Kata-
gorriaren zaporearen gainean) (JBA,
2007-09-29)/ 2. izond. Gozoa, irudizko
adieran./ Euzkie’re aguantatzeko mokoa
dau, gozo-gozoa. Eguzkia ere jasateko
modukoa dago, gozo-gozoa. (JBA,
2008-08-23)

Gózo, gozóa: 1. iz. Gozokia./ Gozok. Go-
zokiak. (JBA, 1998-12-22)/ Gozok jate
ttun ala? Gozokiak jaten ditun ala?
(JBA, 2004-04-17)/ Gozo pillak eosi.
Gozoki piloak erosi. (Gozokien gaine-
an) (JBA, 2005-03-26)/ (sinonimoa Go-
zoki)/ 2. iz. Jaki gogokoa./ Goxoa nai.

Goxoa nahi. (Haragi pusketak-eta nahi
dituen katuaz) (JBA, 2005-10-29)/

Gozó-leku, gozó-lekue: iz. Gozoki
denda./ Gozo-lekuk badare ba. Gozo le-
kuak badaude ba. (Gozokiak saltzen di-
ren dendak) (JBA, 2007-12-15)

Gozó-saar, gozó-saarra: 1. iz. Bot. Dul-
ze-sagarra, sagar mota./ Gozo-saarra.
Dulze-sagarra. (JUA, 2003-03-30)/ (si-
nonimoa Dulze-saar, lehen adiera)/ 2.
iz. Bot. Sagarrondo mota.

Gozóki, gozókie: iz. Gozokia./ Gozokik.
Gozokiak. (MUA, 2003-04-11)/ (sino-
nimoa Gozo, lehen adiera)

Gozójale, gozójalea: iz. Gozojalea./ Go-
zojale aundik. Gozojale handiak. (JBA,
2004-01-04)

Grádu, grádue: iz. Gradua, tenperatu-
ra gradua./ Zenbait gradu. Zenbat gra-
du. (JBA, 1999-08-23)

Grása, grásea: iz. Koipea./ Grasa. Koi-
pea. (JBA, 2003-03-21)

Gregório: Gregorio, gizonezko izena.

➤ Grab. Tio Gregorio: “Ta tio Gregorio’re
bai, tio Gregorio’re, lenengo Napa-
rron eon tzan morroi-eo ura”. Ez daki
ze herritan: “Ez, ori ez. Eta denpora as-
kon apenas eonik izan bear tzon da gero
or “arenero”-n’e bai. Area eramaten,
kamionakiñ gaiñea, kamiona sozion o ez
takit zer eosi zuen azkenen, enda gero fa-
brikan’e ibili zan, Leazpiko Patrixion fa-
brikan’e. Da kamion kontu ori gerogo
izango zan, fabrikan ibili ta gerogon. So-
zion o ez dait zer erosi zuen, iru launek-
o, kamiona eta azkenen erre in tziten.
Lastoa zakardela Naparrotio... lenau ga-
sojenokiñ izaten tzien, ez dait nik nola
zan, gasojenoa, gasojenoa beintzet, su-
kiñ o nik ez takit zer ibiltzen tzien.
Enda sue pote baten, o pote aundi bat

› GORRIUNEA. Kataberako mehatzeetako lurrak
osatutako gorriunea. (AA, 2004-08-28)

› GOTZAIE. Gotzainaren marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde, 2009)
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zan, ez takit ondo esateko nola eta andi
sue artu lastok eta erre in tziten kamio-
na. Eta geo, azkenen’e ba zan zean Pa-

trixion fabrikan. Geo, gazteik’e ill ein
tzan berriz-da” (JBA, 2003-04-04)

Gríma, grímea: iz. Ilea, batez ere luzea
eta zakarra denean./ Atzeko grima orik.
Atzeko grima horiek. (JBA, 2002-05-04)/
Grima zurik. Grima zuriak. (Behorrare-
nak) (JBA, 2007-05-01)

Grípe, grípea: iz. Gripea.

� Etnog. Izurritea: JBA-k dio bere osaba bat,
grípekon il tzala. Zegamako Urretaene ba-
serrian geratu zen anaia, izurrite honetan
hil zen, bere semeak bost urte zituela. Ola-
zar baserriko Benita, Benito eta Anparoren
ama zen Frantziska, bere semea izan eta
hilabete gutxira hil zen izurrite honetan.
(JBA, 2004-02-15)

Grís, gríxe: iz./izond. Grisa./ Gris. Gris. (Ka-
tuaren kolorearen gainean) (JBA, 2004-
04-03)

Grúa, grúea: iz. Tre. Garabia./ Gruekin. Ga-
rabiarekin. (JUA, 2002-01-12)/ (ik. eta si-
nonimoa Druga)

Gu: izord. Gu./ Gue neskak. Gure neskak.
(JBA, 1999-05-15)/ Gee garaien. Gure
garaian. (JBA, 2000-08-30)/ Guretako.
Guretzako. (JBA, 2004-02-29)/ Gutako.
Guretzako. (JUA, 1998-10-24)

Guapo, guapoa: izond. Guapoa, polita./
Ni guapo eukitzea. Ni guapo edukitzea.
(JUA, 2004-08-13)

Guardáfreno, guardáfrenoa: iz. Tre-
neko frenuen arduraduna./ Guardafreno.
(JBA, 1999-05-08)/ Garai batean, trene-
tako frenuak eskuz eragiten zirenean, lau
bagoiko guardafreno bat izaten zen.
(JBA, 1999-08-25)

➤ Grab. Guardafrenoa: “Guardafrenoa da
ba, lenau bagoi baikotzak eukitzen tzon
ola garita bat, persona bat zea eitteko.
Frenatzeko, frenatzeko eukitzen tzuen
manibela bat o zee bat, ta andi frenatzen
tzuen. Geldittu bear tzanen, ba andi gel-
dittu itten tzuen. Emen Brinkolan geldittu
bear balin bazuen, or goragoti asiko
zien, manibelari eman da eraitten. Oin
berriz’e makinista beak frenauko ittu, nai
don momentun. Bagoi danak igual
etzuen izango. “O sea”, batzuk izango
zien. Eta aitatik frenatzen zuen zea,
makinak’e ein bearko zon zeozer, baiño
aitatik beintzet frenatzen tzuen aparte”
(JBA, 2002-01-26)

Guardáguja, guardágujea: iz. Gel-
tokiko errailen arduraduna./ Hauek, tre-
nen geltoki errailak-eta, eskuz aldatu
behar izaten zituzten. Horregatik trenak
Brinkolara ez ziren iristen elurte handiak
izaten zirenean; errailen arteko tarteak elu-
rrez beteta egoten zirelako, eta errailak
mugitzea ezinezkoa suertatzen zelako./
Guardaguja. (JBA, 2005-01-29)

Guardásol, guardásola: iz. Tre. Ater-
kia./ Guardasolak. Aterkiak. (JBA, 1999-
06-19)

Guardie iñ: ad. Guardia egin, zaindu./
Guardie itten. Guardia egiten. (Gerrako
kontuez) (JBA, 2003-04-04)

Gultsúrdiñ, gultsúrdiñe: iz. Giltzu-
rruna./ Gultsurdiñe. Giltzurruna. (JBA eta
JUA, 2000-02-05)

Guráso, gurásoa: iz. Gurasoa./ Gurasok.
Gurasoak. (JBA, 1998-08-04)

Gúrdi, gurdíe: iz. Tre. Gurdia./ Gurdie gan-
baran sartzeko zea inda daukie. Gurdia
ganbaran sartzeko zera eginda daukate.
(JBA, 2002-08-03)/ Gurdi-garoa. Gurdi
garoa. (Gurdikada garo) (ik. Antxerdi-

ko illorra) (JUA, 2000-08-05)/ Gurdi ga-
rokin. Gurdi garoarekin. (JUA, 2002-04-
13)/ Burdie. Gurdia. (JBA, 2004-11-
06)/ Gurdie ibilita baleo bezela. Gurdia
ibilita balego bezala. (Baratza batean
zeunden arrastoei buruz) (JBA, 2008-08-
21)/ (�) (aldaera Burdi)

Gurdí-ardatz, gurdí-ardatza: iz. Tre.
Gurtardatza./ Gurdi-ardatza. Gurtardatza.
(JBA, 1999-05-15)

➤ Grab. Gurdi ardatza: “Ardatza zea izan-
go da, ezta, bi ruedan, bi ruedak “unitze”
ittun egur ori, egur borobill ori, izango
da ardatza” (JBA, 2002-08-25)

Gurdí-bide, gurdí-bidea: iz. Gurdi bi-
dea, gurdia igarotzeko bidea./ Landatu
gabe utzi den zelai ertz batean (3-4 m za-
balerakoa) lihoake gurdi bidea./ Gurdi-
bidea. Gurdi bidea. (JUA, 1998-12-28)/
Gurdibidea. Gurdibidea. (Aierdi paraje-
tik Biain alderako bideari) (JUA, 2000-
01-15)

� Etnog. Etxeazpiko gurdibidea: Lehen Etxe-
azpi sailean gurdibidea zen soroaren er-
tzean. Lehen zatia bidearen parean egi-
ten zuen, gero zelaia aldez alde zehar-
katzen zuen sagarrondoa den tokiraino eta
handik erreka parean jarraitzen zuen, erre-
ka bera gurutzatu arte. Hala, bi soro ba-
natzen zituen gurdibideak. Soro batek gai-
nera, halako koska bat du bazter batean
eta hau beti hala ezagutu du JBA-k. (JBA,
2004-09-25)

Gurdí-kaja, gurdí-kajea: iz. Tre. Gur-
di kaxa./ Gurdi-kajea. Gurdi kaxa. (JBA,
2002-03-21)

Gurdí-motz, gurdí-motza: iz. Tre.
Gurdi motza, gurdi mota./ Udana aldeaz
gain, gurdi motzak Olalden ere erabiliak
izan ziren, artean Oñatiar piñudie-ta
ateratzeko. Enbor oso luzeekin erabiltzen

› GREGORIO. Gregorio Beain. (Ines Urzelaik emana)

› GURITTII. Guriditegi auzunea; Antxerdiko bidetik. (AA, 2007-12-25)



206 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

GURDI-ORTZ

zen gurdi motza; erremolke modura lan
egiten zuen. (JBA, 2006-05-27)

Gurdí-ortz, gurdí-ortza: iz. Tre. Gurdi
hortza, gurdiaren gurpilaren inguruko me-
talezko uztaia da./ Gurdi-ortzak. Gurdi hor-
tzak./ JUA-k betidanik ezagutu du Aierdiko
bidea. Bide horren alboetan horma batzuk
ziren eta zuhaitzez kargatutako gurdien hor-
tzak horma hauek bota egiten zituzten.
(JUA, 1999-08-14)/ Gurdiñ-ortza. Gur-
diaren hortza. (JBA, 2000-02-12)

Gurdíkada, gurdíkadea: iz. Gurdika-
da./ Gurdikada. Gurdikada./ Gurdikára
fardokin. Gurdikada fardoarekin. (JBA,
2004-07-24)/ (aldaera Gurdikara)

Gurdíkara, gurdíkarea: (ik. Gurdi-
kada)

Gúri: adb. Gori./ Ikatza erretzen tzian da geo
arrik, guri-guri-guri inda. Ikatza erretzen
zuan eta gero harriak, gori-gori-gori
eginda. (Iraulika labeen gainean) (JUA,
2002-07-21)

Gúri, guríe: izond. Guria, gizena./ Gurie.
Guria. (Pertsona baten gainean) (JBA,
2003-11-24)/ Gurik dare oik. Guriak
daude horiek. (Bi pertsona lodien gaine-
an) (JBA, 2005-01-23)

Gurítei: (ik. Gurittii)

Gurítti: (ik. Gurittii)

Guríttii: Topo. Guriditegi, Brinkolako au-
zunea./ Gurittii barrion. Guriditegi au-
zoan. (JBA, 2000-08-09)/ Gurittia. Gu-
riditegira. (JBA, 2000-11-04)/ Goiko
barrioaiño. Goiko auzoraino. (Guridite-
giren gainean mintzo da) (JBA, 2000-11-
11)/ Guriteiko. Guriditegiko. (Guridite-

ko auzoko) (JUA, 1999-05-15)/ Guritti-
ti buelta. Guriditegitik buelta. (JBA,
2007-06-02)/ Gurittiko Karlos. Guridi-
tegiko Karlos. (JUA, 2002-01-12)/ (al-
daerak Guritei; Guritti) (sinonimoa
Goiko barrioa)

Gurpíll, gurpílle: iz. Tre. Gurpila, gur-
diaren gurpila./ Gurpila. Gurpille. (JBA,
2005-12-25)/ (sinonimoa Errueda)

Gurtása, gurtásea: iz. Tre. Gurtarasa, gur-
diaren alboko ohol horizontala, kargari al-
botatik eusteko ezarria./ Gurtasak. Gur-
tarasak. (ik. Altza) (JUA, 1999-11-27)/
Burtasea. Gurtarasa. (JBA, 2005-12-
25)/ (aldaera Burtasa)

Gurtéra, gurtérea: iz. Tre. Gurtedea, uz-
tarriari lotutako soka kiribildua./ Gurté-
rea. Gurtedea. (JBA, 2009-01-31)

Gurtuiñ, gurtuiñe: iz. Tre. Gurtuina, gur-
dia eta uztarriaren arteko egurrezko pie-
za luzea./Bi burtuiñ. Bi gurtuin. (JBA,
2002-08-25)/ Urtuiñe. (Gurdiaren osagai
bat) (JBA, 1999-05-15)/ (aldaerak Bur-
tuiñ; Urtuiñ) (sinonimoa Pertika)

➤ Grab. Gurtuina: “Gurtuiñe da, gurdik
atzeko zeti, aurreaiño, ba uztarrin lotzen
tzienen beiek eta ola, ba uztarri orrek eu-
kitzen tzon, burdiñ-eo, burtuiñe sartze-
ko, ola ualakin einda ze bat, olako bo-
robill bat, eta an sartzen tzan gurtuiñ ori,
geo leakokiñ, trabes jartzen tzikon lea-
koa ta lotzen, zea itten tzan, irten ez taiñ.
Da ori ba, gurdiñ azkeneaiñoko zea, “o
sea” egur luzea, batekoa. Ta geo ba gur-
die aldameneta, gurdie, beeko aldeti.
Olako, or badare ikusteko laiñ” (JBA,
2002-08-24)

Gurútzazpiko, gurútzazpikoa: izlag.
Gurutze azpikoa; Inbitola, Kortabarria eta
Sustiabe baserriak adierazteko./ Guru-
tzazpikoa. Gurutze azpikoa. (Gurutzea Za-
tuiko gurutzea da) (ik. Zatui) (JBA,
2001-11-02)

Gurútze, gurútzea: (ik. Kutza)

Gurútze-santue: iz. Erl. Gurutze santua,
Jesus hil zeneko gurutzea sinbolizatzen
duen irudia./ Gurutze-Santue. Gurutze
santua. (Gurutze santua, Aizkorriko ton-
torreko gurutzearen gainean esana) (JBA,
2000-08-29)/ Gurutze-Santue. Gurutze
santua. (Mirandaolako gurutzearen gai-
nean) (JBA, 2001-05-08)

Gústau: ad. Gustatu./ Gue etxen asko gus-
tatzen die oik. Gure etxean asko gustatzen

dira horiek. (Jaki baten inguruan) (JBA,
2005-08-18)

Gústo, gústoa: iz. Zaporea./ Gustoik izan
ez daizen. Zaporerik izan ez dezaten.
(JBA, 2008-10-08)

Gústoko, gústokoa: izlag. Gustukoa./
Gustoko launek. Gustuko lagunak. (JUA,
2000-08-29)/ Gusto-gustokoa. Gustu-
gustukoa. (JBA, 2006-05-27)

Gústora: adb. Gustura./ Okin ibiltzen naun
gustora. Hauekin ibiltzen naun gustura./
(JBA, 2002-02-23)/ Gustora ibili diela.
Gustura ibili direla. (JBA, 2006-11-10)

Gútxi: zenbtz. Gutxi./ Gutxi. Gutxi. (JUA,
1999-08-11)/ Gutxitxo. Gutxitxo. (JBA,
1998-12-23)/ Argi gutxitxo daukiñe.Argi
gutxitxo zaukaten. (JBA, 2000-10-07)/
Gutxixio. Gutxixeago. (JBA, 1999-08-08)/
Gutxixo. Gutxixeago. (JBA, 1998-12-23)/
Bai, baiño gutxitxo. Bai, baina gutxitxo.
(JBA, 2005-08-12)/ Askoz gutxio. Askoz
gutxiago. (JBA, 2006-03-04)/ Indar gu-
txitxokoa bota nion. Indar gutxitxokoa
bota nion. (JBA, 2006-06-09)/ Gutxian.
Gutxien. (JBA, 1998-07-13)/ Gutxigo.
Gutxiago. (JBA, 1998-12-23)

Gutxí-gorabera: Gutxi gorabehera./ Gu-
txi-gorabera. Gutxi gorabehera. (JBA,
2003-04-26)

Gutxítu: ad. Gutxitu./ Gutxitu. Gutxitu.
(JBA, 1999-05-22)/ Gutxituta. Gutxitu-
ta. (JUA, 2000-04-06)/ Gutxituz ez da jun-
go. Gutxituz ez da joango. (JUA, 2004-
01-17)/ Ola gutxitzeko. Horrela gutxi-
tzeko. (Sugeen kopuruak azken urteotan
izan duen beherakada handia, gaitzen bati
egozten dio JUA-k) (JUA, 2000-08-27)/
Gutxitu o ze itten die ba? Gutxitu edo zer
egiten dira ba? (JBA, 2005-05-07)

Gúzi, guzíe: zenbtz. Guztia./ Guzik, guzie.
Guztiak, guztia. (JBA, 1999-01-01)/ Ardi
guzik. Ardi guztiak. (JUA, 1999-01-01)/ Al
don guzik. Ahal duen guztiak. (JUA,
1999-04-24)/ Mundu guziñ. Mundu guz-
tian. (JUA, 1999-05-01)/ Eun guziñ. Egun
guztian. (JUA, 1999-07-03)/ Lan guzik
beak itteko. Lan guztiak berak egiteko.
(JUA, 1999-07-11)/ Leku guzitan. Leku
guztietan. (JBA, 2000-03-25)/ Utziko iku-
la traste guzik. Utziko dizkigula traste guz-
tiak. (JBA, 2001-06-24)/ Urte guzitan. Urte
guztietan. (JBA, 2006-02-25)

› GURPILLE. Gurdi gurpila, Agirrezabal baserrian.
(AA, 2009-01-31)
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I: izord. Hi./ I. Hi. (JUA, 1999-08-12)/ Itako.
Hiretzako. (JBA, 1998-02-13)

I, íe: (ik. Ii) 

Ía: adb. Ia./ Atxur ura ia-ian zeola. Aitzur hura
ia-ian zegoela. (Hautsi berri den aitzurra,
haustear zegoela adieraziz) (JBA, 2000-
07-22)/ Ikisi do ia. Ikasi du ia. (JBA,
2004-03-21)/ Azkenen ia ez. Azkenean ia
ez. (JBA, 2004-03-21)/ Ia-ian dao. Ia-ian
dago. (JBA, 2006-07-01)

Ialde: (ik. Igalde)

Ialki: (ik. Iraulki)

Iár: adb. Ihar./ Iar-iar inda illuntzeako. Ihar-
ihar eginda iluntzerako. (Belarraren gai-
nean) (JBA, 2004-08-10)

Iár, iárra: izond. Iharra, lehorra./ Iarregie.
Iharregia. (JUA, 1999-03-13)/ Igarra...
iartuta. Iharra... ihartuta. (Pinu landare ba-
tzuen gainean) (JBA, 2000-02-24)/ Be-
dar igarra. Belar iharra. (JBA, 2000-10-
07)/  (aldaera Igar, bigarren adiera)

Iári: (ik. Igari)

Iarri: ad. Igarri./ Iarri dio etorri dana. Iga-
rri dio etorri dena. (JBA, 2002-06-29)/ Ia-
rriko zien. Igarriko zioten. (Egindako gaiz-
takeria) (JUA, 1999-08-08)/ Iarri. Igarri.
(JUA, 2000-03-03)/ Iarri’re ingo dio. Iga-
rri ere egingo dio. (JBA, 2000-12-24)/
Arek iarriko zaonan. Hark igarriko zio-
nan. (JBA, 2001-07-28)/ Iartzen. Igartzen.
(JBA, 1999-07-10)/ Iartzen tzakon kon-

tue dan ala ez. Igartzen zaion kontua den
ala ez. (JBA, 2004-04-17)/ Nola iarri-
tzen... nola iartzen. Nola igartzen... nola
igartzen. (JBA, 2004-09-04)/ Iartzen tzi-
kon. Igartzen zitzaion. (JBA, 2008-02-02)

Iartu: ad. Ihartu, lehortu./ Pujak iartu. Ki-
muak ihartu. (JUA, 1998-07-07)/ Iartu-
ta. Ihartuta. (JBA, 1998-12-12)/ Adarrak
iartuta ta ein non moztu, berrittu eitten
da. Adarrak ihartuta eta egin nuen moz-
tu, berritu egiten da. (JBA, 19991-07-10)/
Iartuta. Ihartuta. (Artaburua erabat hel-
duta, jasotzeko moduan, dagoela adie-
razteko) (JBA, 1999-10-16)/ Danak iar-
tzen... artook, induabak. Denak ihar-
tzen... artoak, indiabak. (JBA, 2003-08-
02)/ Ura igartu itten da. Hura ihartu egi-
ten da. (JBA, 2002-08-24)/ (aldaera
Igartu)

Íaz: (ik. Iez)

Ibaióndo: Ibaiondo, Legazpiko etxea./
Ibaiondo. Ibaiondo. (Legazpiko zinea)
(JBA, 2007-12-15)

Ibárrola: Ibarrola, Legazpiko baserria./ Iba-
rrola. Ibarrola. (JUA, 1999-02-12)

Ibíli: 1. ad. Ibili, jardun./ Artzai ibili ziñan.
Artzain ibili zunan. (JBA, 2000-10-21)/
2. (ik. Ebali)

GALDUN IBILI: ad. Galduan ibili, arlo ba-
tean gertatu ohi diren gorabeheretaz ez
ohartzea./ Galdun ez da ibiliko. Galduan
ez da ibiliko. (Bere gaian oso aditua den
pertsona baten gainean) (JUA, 1999-12-
04)

TXAKURREKIN IBILI: ad. Txakurrarekin
ibili, hau da, zein duen kumeen aita./ Ze
txakurrekin ibilita zeon. Ze txakurrekin
ibilita zegoen. (Hau da, nor zuen bere txa-
kurkumeen aita) (JBA, 1999-08-08)

Ibíli: ad. Ibili./ Eozeiñ kotxekiñ ibilte al aiz?
Edozein autorekin ibiltzen al haiz? (JUA,
1999-06-19)/ Ibilten tzien. Ibiltzen ziren.
(JUA, 1999-10-30)/ Aekin batea ibilten
zan. Harekin batera ibiltzen zen. (JUA,
2001-11-17)/ Ebilteko. Ibiltzeko. (JUA,
1998-08-01)/ Autobusen eozein ebilten da.
Autobusean edozein ibiltzen da. (JUA,
2000-10-28)/ Ibiltzeko bai. Ibiltzeko bai.
(JUA, 2003-08-09)/ Gaiñen ibilteko’re.
Gainean ibiltzeko ere. (Astoaren gaine-

an) (JUA, 2003-12-13)/ Ibilie. Ibilia.
(JBA, 1999-08-03)/ Etzion on aundik ingo
ola ibiltzek. Ez zion on handirik egingo
horrela ibiltzeak. (JBA, 1999-08-19)/
Ala ebilte giñean. Hala ibiltzen gintuan.
(JUA, 2003-03-01)/ (aldaera Ebili)

Ibíli, ibílie: iz. Ibilia, ibilaldia./ Eundoko ibi-
lik bizikletan. Egundoko ibilaldiak txi-
rrinduan. (JBA, 2000-08-27)

Ibíllera, ibíllerea: iz. Ibilera, jokamoldea./
Oingo ibillera orik. Oraingo ibilera horiek.
(Gaurko gazteen ohituraz ari da) (JUA,
1999-11-27)

Ibíltari, ibíltarie: izond. Ibiltaria./ Ibilta-
rie. Ibiltaria. (Batera eta bestera ibiltze-
ko joera handia duen txakurraren gaine-
an) (JBA, 2002-01-06)

Ibíltzaille, ibíltzaillea: iz./izond. Ibil-
tzailea./ Ibiltzaillegoa. Ibiltzailegoa. (Bes-
te batzuk baino gehiago ibiltzen dena)
(JBA, 2005-03-26)

Idákiñ: 1. ad. Irakin, fermetatu./ Idakiñ. Ira-
kin. (Sagardoaren prozesuan) (JBA,
1999-08-23)/ 2. (ik. Irakiñ, aditza)

Idákiñ, idákiñe: (ik. Irakiñ, izenondoa)

Idár, idárra: iz. Bot. Ilarra, landare mota./
Idarra. Ilarra. (JBA, 2001-12-29)/ Idarrak
jalkitzen. Ilarrak jalkitzen. (JBA, 2002-
06-14)

i

› IARRA. Miura landarea ihartuta. (AA, 2009-01-31)

› IBARROLA. Legazpiko Ibarrola baserria. (AA, 2008-
11-15)



➤ Grab. Idarrak: Idarrak erak’e, udaizkenen
erein eta besta batzuk udaberrin’e erei-
tten die, baiño udazkenen eindakok onak
etortzen balin badie, aik izaten die ona-
nak. Berandu xamar indakok, patatakin
batea-o, eta ordun lizundu igual itten die.
Berandu ez do nai. (JBA, 1996-09-07)

Idaur, idaurre: iz. Tre. Idaurra, nekazal tres-
na./ Lastoa garitik apartatzeko idaurra
erabiltzen zen. (JBA, 2005-03-05)/ Ga-
riak aletzeko idaurra ere erabiltzen zen.
Garia harrian jotzen zenean, harri azpi-
ra, alea ez ezik galburu osoak ere erortzen
ziren. Horregatik, idaurre erabiltzen zen,
galburu hauek ere aletu zitezen. (JBA,
2005-04-02)

➤ Grab. Idaurrea: “Izaten die bi makilla, bat
lodixo ta bestea meexo. Eta gero, punta
baten bik lotu eitten die. “O sea”, olako,
zenbait esago izut, amar zentimetro,
amabost, soka batekiñ. Ola bik lotu itten
die. Alde baten, ba korraizon jarrita. Eta
bestalden lotuta. Eta ordun, aik andik “su-
jeto” gelditzen die, ezta?. Gaiñea, an pun-
tan, bi puntatan, eukitzen tzittuen, ies eiñ
etzeiñ, koska batzuk. Ola, buru bat ein-
da bezela, ola. Koskak, ta ordun, zea so-
kea korraizon jartzen zan alde bateti lo-
tzen tzan eta andi etzan, ezin zon ies eiñ
sokek. Enteitzen zu? Da ordun, ba artzen
tzan lodiana eskun eta ola bueltaka as-
ten tzan, ola. Eta jotzen tzan ba induabak,
induaba lekak, o illea’re jotzen tzan. Illea
ba, zea itteko, arie itteko. Lenengo gozau
in bear izaten tzon, ezta, garbittu eta jo,
ta autsik balin bazeuken arek kendu
itten tzien da ola. Idaurre olako laneta-
ko ebaltzen tzan.” (JBA, 2002-01-26)

Idaurtu: ad. Nekaz. Idaurtu, laborea idaurreaz
jo./ Garia, harri-zabal zelakoetatik pasa
eta gero idaurtu egiten zen. (JBA, 1998-
02-12)

Idéa, idéa: iz. Ideia, asmoa./ Txoixoa jar-
tzeko idean. Txorizoa jartzeko ideian.
(JBA, 1999-07-03)

Idéatsu, idéatsue: izond. Ideiatsu, ideiak
dituena./ Ideatsue. Ideiatsua. (JBA, 2006-
04-14)

Idéau: ad. Ideiatu, zerbait nola egin pentsatu./
Ideatzeko-ta oso zea zan. Ideiatzeko-eta
oso zera zen. (JBA, 2004-05-29)

Ídi, idíe: iz. Zool. Idia./ Idik. Idiak./ Egun guz-
tia idiekin lanean pasa eta gero, brinko-
lar batek idiak etxerako bidean jartzen zi-
tuen eta bera tabernara joaten zen. Idiek
bidea ikasia zutenez, zuzen asko joaten
ziren. Idiei uztarria kendu eta bestelako
lanak itzainaren andreak egin behar iza-
ten zituen. (JUA, 1998-04-05)/ Iriikin-
da. Idiekin-eta. (JUA, 2003-06-28)/ (al-
daera Iri) (ik. Itzai)

Idí-apuesto, idí-apuestoa: iz. Idi apus-
tua./ Idi-apuestota. Idi apustuetara. (JUA,
2002-01-19)

Idíxko, idíxkoa: (ik. Ixko)

Íel: adb. Zool. Iel, behorra edo astoa umeske./
Iel. Iel. (JBA, 1998-08-06)/ Iel dao. Iel
dago. (JBA, 2000-11-18)/ Iel tzan ga-

raietan, Euzkitzako astoa emen bean
ibiltzen tzan.69 Iel zen garaietan, Eguz-
kitzako astoa hemen behean ibiltzen
zen. (JBA, 2001-12-15)/ Behorrak umea
egin eta iel amaika eunea eoten men die-
la. Berriz ere, umedun jarri nahi bada, zal-
di batena eramaten dira, zalditzeko. (JBA,
2004-05-12)/ Umea in da amaika eunea.
Umea egin eta hamaika egunera. (Behorra
iel noiz jartzen den) (JBA, 2007-05-01)

Ielsau: ad. Igeltsatu./ Ielsauta. Igeltsatuta.
(Hezur hautsia sendatzeko igeltsoa jarrita)
(JBA, 2000-06-06) 

Ielséro, ielséroa: iz. Igeltseroa./ Ielséroa.
Igeltseroa. (JBA, 2000-12-24)/ Ieltseroa.
Igeltseroa. (JUA, 2002-08-03)/ Ielséro.
Igeltsero. (JBA, 2004-02-15)/ (aldaera Iel-
tsero)

Ielso, ielsoa: iz. Igeltsua./ Ielsoa kendu men
dane. Igeltsua kendu omen zioten. (JBA,
2004-07-03)

Ieltséro, ieltséroa: (ik. Ielsero)

Ieltserotza, ieltserotzea: iz. Igeltsero-
tza./ Ieltserotzai. Igeltserotzari. (Lanbide
honi) (JBA, 2000-12-24)

› IDAURRE. Idaurraren marrazkia. Bi makila eta soka batez osatua dago tresna hau. (Maria Jesus Ugalde)

› IDIE. Probarako idiak. Ormaiztegin ateratako argazkia. (AA, 2007-09-07)

69 JUA-k asto eme hura nongoa zen argitzen du: Euzkitza Goikoa zan ura. (JUA, 2001-12-15)

208 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

IDAUR



209B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

IGUAL

Iepa: interj. Epa, joaterakoan egiten den agu-
rra./ Iepa. Epa. (JUA, 1999-05-01)/ (si-
nonimoa Epe)

Íes in: ad. Ihes egin./ Ies in. Ihes egin. (JUA,
1999-02-12)/ Ies in do? Ihes egin du?
(JBA, 2002-05-13)/ Oni ez dao iesi
itteik. Honi ez dago ihes egiterik. (Alde
guztietara jarraitzen gaituen txakurraren
gainean) (JUA, 2003-03-21)/ Esnek ies.
Esneak ihes. (Esnea ontzian gehiegi be-
rotzean aparra ontzitik atera eta ondoan
isurtzen denean esaten da) (JBA, 2003-
11-25)/ Aiei iesi. Haiei ihesi. (JBA,
1998-07-14)/ Iesi juten die. Ihesi joaten
dira. (Botika botata arkakusoak nola jo-
aten diren adieraziz) (JBA, 2001-10-
27)/ Suk ies inda. Suak ihes eginda.
(JBA, 2005-10-29)/ Iesi ibili zana. Ihe-
si ibili zena. (JBA, 2008-07-20)/ (aldae-
rak Iesi ibili; Iesi in)

� Etnog. Esaera: Iesi dijona ez dau orrei bei-
da. Ihesi doana ez dago horri begira. (Era-
bat ondo egiten ez den lanaren gainean
esaten da. Aspaldiko esaera omen da)
(JBA, 2005-08-13)

Iési ibili: (ik. Ies in)

Iési in: (ik. Ies in)

Iésika: adb. Iheska./ Iesika jentea. Iheska jen-
dea. (JUA, 2001-07-14)

Íez: adb. Iaz./ Iez. Iaz. (JBA, 1998-10-31)/
Iez. Iaz. (JUA, 1999-09-08)/ Iaz. Iaz.
(JBA, 1999-09-08)/ Igaz. Iaz. (JUA,
2000-08-27)/ Iezko. Iazko. (JUA, 1999-
03-13)/ Iezkok. Iazkoak. (JBA, 2004-08-
13)/ Igaz. Iaz. (MUA, 2005-02-04)/
(aldaerak Iaz; Igaz)

Ifár, ifárra: 1. iz. Bot. Iparra, gaztaina mota,
besteak baino goizago etortzen dena./ Ifa-
rra. Iparra. (JBA, 2002-03-21)/ (ik. Gaz-
taiña)/ 2. (ik. Ipar)

Igál, igála: iz. Zool. Igela, anfibio mota./ Iga-
lak. Igelak. (JBA, 2000-01-22)

➤ Grab. Igala: “Igala zapon antzeko zea izan-
go da, ezta? Zapon antzeko... lenengo za-
paburuk zea ingo die, ta geo aiei, aitati
sortzen dan igala. Mendin da iztingatan
ibiltzen dana asko, mendin’e ibiltzen
da, mendiko iztingatan o ola asko. Men-
diñ’e ekusten die, zea, iztinga baik’e bai-
ño... Eta gero, jateko oso onak men die-
la, igalan ankak-o, ez due esaten?”. Ige-
la eta zapoaren arteko aldeak: “Bai!

Oixe, bueno! “pues” askoz liraiñagoa iza-
ten da zea, igala. Bestea, potolo (...) ola
zea, zapoa, ta gaiñea narrue’re latzagoa,
illunagoa. U! Difentzi aundie. Ta geo sal-
to ikaragarrik eitte ittue igelak berriz, eta
bestek, zapok ez. U! Diferentzi aundie
daukie, ez deu beiñ’e... Baiño ikusi bai
bik? Difeentzi aundie daukie, askoz’e li-
raiñagoa izaten da zea, meastigoa-ta, iga-
la” (JBA, 2003-04-26)

Ígalde: Igeralde, Igeraldegarakoa, Brinkolako
baserria70./ Igalden. Igeralden. (JUA,
1999-04-10)/ Ialdeko... Igalden. Igeral-
deko... Igeralden. (JUA, 1999-05-15)/
Igalde-Gakoa. Igeraldegarakoa. (JUA,
2002-04-13)/ Íalden. Igeralden. (JUA,
2004-04-10)/ (aldaerak Ialde; Igalde-
Gakoa)

� Etnog. Artzaina: Igeraldeko artzain bat ere
izan zen Ameriketan. Bertatik etorri zen
batetan JUA-k ezagutu zuen. Diotenez,
berarekin batera lan egiten zuen ar-
tzainak, artaldea jan men tziola. (JUA,
1999-05-15)

Ígalde-Azpikoa: Igeraldeazpikoa, Brin-
kolako baserria./ Igalde Azpikoa. Igeral-
deazpikoa. (JUA, 2002-03-23)

Ígalde-Gakoa: (ik. Igalde)

Ígar, igárra: 1. izond. Iharra, mehea./ Zea
baiño igarragok dare. Zera baino iha-
rragoak daude. (Katuen gainean esanda;
uda garaia da) (JBA, 2003-07-12)/ Iarra
baiño iarragoa. Iharra baino iharragoa.
(Katuaren gainean esanda) (JBA, 2003-
08-23)/ 2. (ik. Iar)

Igári: ad. Igeri./ Igari. Igeri. (JBA, 2004-05-
20)/ Iari... iarin. Igeri... igerian. (JUA,
2004-05-20)/ (aldaera Iari)

Igártu: (ik. Iartu)

Ígaz: (ik. Iez)

Ígo: 1. ad. Eho./ Igo. Eho. (JUA, 1998-04-
04)/ Igo bear deu artoa. Eho behar dugu
artoa. (Taloak egiteko) (JBA, 2000-03-
03)/ Errotak iotzeko bear izaten dik ude.
Errotak ehotzeko behar izaten dik ura.
(JUA, 2001-12-01)/ Maiña at gari io-ta
ingo zion estraperlon. Makina bat gari
eho-eta egingo zion estraperloan. (Troi
errotako emakumeak JBA-ren amari ga-
ria ehotzen ziola adieraziz) (JBA, 2004-
02-14)/ (aldaerak Illo; Io)/ 2. ad. Igo./
Gora igo non. Gora igo nuen. (Ez zuen
gauza bat igo, bera igo zela adierazten ari
da) (JBA, 2004-05-22)/ Illotzen tzian. Igo-
tzen zian. (JUA, 2004-06-19)/ (aldaerak
Illo; Io)

Ígual: adb. Igual, beharbada./ Ebaliko zittuen
igual. Erabiliko zituzten igual. (JBA,
2003-02-15)/ (sinonimoak Akaso; Be-
arbada)

IGUAL IZAN: ad. Igual izan, garrantziarik ez
izatea./ Igual dio. Igual dio. (JUA, 1999-
06-05)

IGUALETAKO EON, IZAN: ad. Igualetako
egon, hau da erabat ezberdin egotea, ba-
tez ere egoera asko hobetzen denean./
Garbittuta, kapastak kenduta, igualeta-
koa daula. Garbituta, kapastak kenduta,
igualetakoa dagoela. (Txakurra bere ego-
era berrian ondo dagoela adierazteko)

› IGALA. Osinean zebilen igelaren argazkia. (AA, 2005-05-14)

70 Igalde huts-hutsean esaten denean Igeraldegarakoa adierazten da.

› IGALA. Armuñon ateratako argazkia. (AA, 2006-07-
01)
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(JBA, 2007-03-03)/ Aklarautzeko igua-
letakoa da ori! Aklaratzeko igualetakoa
da hori! (JBA, 2008-07-19)

Igualdi, igualdie: (ik. Egualdi)

Igui, iguie: 1. iz. Higuina, nazka./ Iguie. Hi-
guina. (JUA, 2002-06-29)/ Igui antza
ematen due. Higuin antza ematen dute.
(JBA, 2003-04-26)/ Iguie emate it. Hi-
guina ematen dit. (Euli handi batek)
(JBA, 2005-10-14)/ 2. iz. Higuina, go-
rrotoa./ Iguie izan tzuen. Higuina izan zu-
ten. (Gorrotoa) (JBA, 2008-03-02)

Iguindu: ad. Higuindu, nazka sentitu./
Iguinduta neon. Higuinduta nengoen.
(JBA, 1999-10-30)

Ií, iíe: iz. Bot. Ihia, landare mota./ Iie. Ihia. (Ma-
riaje UB-k entzuna aurretik) (JBA, 1999-
04-06)/ Íe. Ihia. (Mariaje UB-k entzuna
aurretik) (JBA, 1999-04-06)/ (aldaera I)

➤ Grab. Ihia: “Iie, oiñ zelaietan igual irtetze iku.
Ni beti kentzen aitzen naiz or. “O sea”, ez
tait nola etortzen dien, nola etortzen die.
O txorik ekartzen due azin batzuk o nik ez
takit ze itten duen. Da zelaien’e or eme-
netan-da ikusi itten die gaiñea beste leku
batzutan’e. Da iie esaten tzate. Oik aziko
lieke iztinga antzen-o izaten die jenealen
baiño emen zelaien, bueno. Or ud asko az-
piti pasauko a nunbaitt. Etaa, orreati’re ir-
tengo due. Olakok lenao Oñati prozesio pa-
sau bear tzon lekun botatzen tzittuen, iek.
Prozesioa pasau bear tzon tokin, kalen bo-

tatzen tzittuen. Oik beorrak eta beintzen jan-
go ittue, moztuta eoten die basokok-eta. Ar-
dik ez dait jaten duen. Barrun muiñe-o eu-
kitzen do. Muiñe bezela eukitzen do barrun.
Txuri-txurie ta zeak, erak luzek. Osto lu-
zek, ostok-o, borobillek izaten die baiño”.
Erabilpena: “Guk ibiltzen genduzten tren-
tzak eitten. Oin, olakok umetan. Artu iru zee
bat ta iruko trentzak eitten-da jolasen
ibiltzen giñenen itten genduzten. Beste
gaiñeatin ez taitt ba. Prozesio botatzen tzi-
ttuen lenao ta beste leku batzutan igual’e
botako ittue” (JBA, 2002-03-21)

Iíntzi: ad. Irentsi./ Iíntzi. Irentsi. (Txaku-
rrak haragia irenstearen gainean) (JBA,
1999-08-08)

Iísko, iískoa: (ik. Ixko)

Iítai, iítaie: iz. Tre. Igitaia, nekazal tresna./
Iitaie. Igitaia. (JBA, 1998-12-23)/ Itaíe-
kin. Igitaiarekin. (JBA, 1999-07-26)/
(aldaera Itai) (ik. Garie ebaitzeko itai)
(ik. Segaitai)

Iítzi: (ik. Eitzi)

Ijíto, ijítoa: iz. Ijitoa./ Ijitok. Ijitoak. (JUA,
1999-01-01)/ Ijito... ijitto. Ijito... ijito.71

(JBA, 1999-11-27)/ Ijitoak karroekin
Olalde aldean jartzen ziren. Ume txiki pila
bat izaten omen zuten. Gauez batzutan be-
horrak-eta, ondoko zelaietan jaregiten
omen zituzten.72 (JBA, 2003-03-21)/
Izaten tzien euskaldunek’e ijitoen artean.
Bizkai aldeko izkerea-o zuten. Olalden
egoten ziren. (JBA, 2008-01-05)

Íjulia: Julia, emakume izena./ Íjulia. Julia.
(Izen hau zuen Eguzkitza Goikoan bizi
zen emakume batek) (JBA, 2008-08-31)

Ikára, ikárea: iz. Ikara, dardara erako mu-
gimendua./ Onek in dio ikara. Honek egin
dio ikara. (Tresna baten dardara mugi-
menduak beste bat ere mugitu duela)
(JUA, 2001-07-28)/ Ikárea. Ikara. (Per-
tsona batzuk, gaitzaren erruz, ikara egi-
ten dute) (JBA, 2004-11-14)

Ikáragarri, ikáragarrie: (ik. Ikera-
garri)

Ikási: (ik. Ikisi)

Ikátz, ikátza: iz. Ikatza./ Ikatza miñea. Ikatz
mehatzea. (JUA, 1999-05-29)/ Ikatz ga-
raien. Ikatz garaian. (Ikatza egiten zen ur-
tearen garaiaz) (JUA, 1999-01-23)

Ikatzára, ikatzárea: iz. Ikazkada, aldi ba-
tean botatako ikatz multzoa./ Ikatzarak.

Ikazkadak. (Lurrunezko trenak behar
zituenak) (JUA, 2002-01-12)

Ikáz-galbai, ikáz-galbaia: iz. Tre. Ikatz
galbahea. Tresna hau ikatz pusketak eta
hautsa bereizteko erabiltzen zen. Garia-
rekin ere erabiltzen omen zen./ Ikaz-gal-
baia. Ikatz galbahea. (JBA, 2005-07-23)

Ikázkintza, ikázkintza: iz. Ikazkintza./
Ikazkintza. Ikazkintza. (JBA, 1999-01-23)

› IIE. Ihia zelaian. (AA, 2008-08-13)

› IKATZA. Oltza aldeko txondor-leku batean zegoen
ikatz puska. (AA, 2007-08-31)

› IKAZ-GALBAIA. Ikatza eta hautsa bereizteko era-
biltzen zen ikatz-galbahea. (AA, 2005-07-23)

71 Hemen ijitto esan du ijito beharrean, baina neuk sortutako interferentzia dela uste dut, elementu hori ez delako bere hizkerakoa.
72 Ijitoen gaia bestelako behartsu ibiltarien gaiarekin lotuta agertu da. Bigarren hauen gaineko berrientzako: (ik. Labaderoa)
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IKIXI

Ikázkiñ, ikázkiñe: iz. Ikazkina./ Ikazki-
ñek. Ikazkinak. (Bere amandreak Manuel
ikazkina-edo ezagutu omen zuen) (JUA,
2003-12-12)

� Etnog. Ikazkin lana: Brinkola aldean ibiltzen
ziren ikazkinak, gehienbat amezkoanok
ziren, hau da, Nafarroako Ameskoa es-
kualdekoak. Emengok’e ikazkintzan ari-
tu ziren, geroxeago. Guzti hauek gerra on-
doko kontuak dira. (JBA, 1999-01-23)/
Hauekin batera, ikatza garraiatzen, man-
dazainak eta astazainak ibiltzen ziren, ika-
tza menditik jaitsiaz. Astazainak Aran-
tzazukoak omen ziren73. Denera 3 man-
dazain eta 2 astazain ziren. Aizkorron-
dorako igoera, gaur egun urtegia dagoen
aldetik egiten zuten. Igotzerakoan za-
mariek bideak erabat simaurtuta uzten zi-
tuzten. (Ba omen zekiten, beherakoan
ezingo zutela egin, kartolaren sokek uz-
kia ere estaltzen zietelako). Mandok lau-
na zaku eramaten zituzten eta astok
biña. (JBA-k zaku bakoitzak 30 kilo pi-
satzen zuela dio). Baina  eurikiñ asetuta
ikatza, iru zakukin ere konformatu behar
mandoek. (JUA, 1999-01-23)

� Etnog. Ataungo ikazkina: Ikazkinen artean
ataundarrak  dezente ziren. Ataundar
hauetako bat igandeetan Brinkola berta-
ra jaisten zen. Ardozalea zen eta bere es-
painiera maila txarra zen: naiko la vino
eranda. JUA-k dio, menditik behera az-
kar jaisten bazen ere, gero igoeran lanak
izaten zituela. (JUA, 1999-01-23)

� Etnog. Ikazkin nafarrak: Leitzako ikazkinak
mutil handiak eta indartsuak ziren. Ta-
bernara joatean, jan da eran eitten tzien
gaitz itteaiño. Amezkoa aldekoak berriz
erdaldunak ziren. (JBA, 2005-08-06)

� Etnog. Mazkiaran: Iruetxetako Mazkiaran de-
lako bat arduratzen zen lantegia ikatzaz
hornitzeaz. (Ez du gogoan lantegi hau Pa-
trizio Etxeberria edo Orbegozo zen)
(JBA, 2006-02-11)

➤ Grab. Ikazkinak: “Geo, negun’e ikazkiñek
gutxi eoten ittuan. Ataundarra asko ikaz-
kiñe, zeamarra’re bai. Da, udan ikatza
itten tzien, negun ba egualdi txarrakin-
da, edurre’re igual-da, ez, ikazkiñek gu-
txi eoten ittuan. Da udan bai, ordea uga-
ri. Ikazkiñe bel-bel-bel-beltz inda. Zakuk
betetzen-da...”. Non ibiltzen ziren: “Or-
txe mendiñ, zeak zeuzkien, kamaiñak, eran
“kamaiñak” esaten tzitean, eran zea
txikik, zoiekin-da... bota egurrek ta gero
zoie (Zoei bakik zer dan? Zoei da zelaien
edo mendiñ eoten zittuan piezak. Egur
azala, oni’re mamie kenduta azala) da ori
ipini danak ta txabola ederra in. Txabo-
la onak e!, udik pasatzen etzitenak”.
Ikatza ze egurrekin egin: “Arrapatzen
tzuenakin. An etzeon... pagoa onena.
Aitze’re bai. Da ola, gaztaiñea ta saatsa
ta orik’e bastogok zittuan. Orik bastogok,
ikatz merkea eitten tzien. Pagoa, ikatz
oona pagokiñ” (JUA, 2002-01-19)

➤ Grab. Attaun ikazkina: “Emen bat Attaun.
Ataundarra. Ardoa gustatzen zikoan
asko. Da “Joze Mari! ”. Joxemari, beti
Joxemaiñea juten tzian. Ua etortzen
tzian zapatu illuntzan, etortzen tzian.
Ramon zian izena, eta “Saca la... Saca la

vino... saca la vino” esaten zaoan. Ga-
rai baten Don Jeronimok’e bai, aekin kru-
zatzen zon, erdeaz etzekian ba ondo, da
beti erdeaz in bear. Ta, ataundarra, Ra-
mon, etzeakian zenbait seme zeuzkian,
etzekian asko zeuzkiala. Baiño etzekian
zenbait. Beti ba, zenbaitt esaten tzon?, zaz-
pi-o, zortzi-o, ez takilla igual amar izan-
go zien. Da, asko ziela esaten tzian. Da
geo... “Saca la vino”, beti. [...] Ataun-
darra, euki bear tzian baten bat’e...
beno abade’re ez baiño, dda aurreatue.
Emen bat, baiño beak’e etzekian. Emek’e
jente bizkorrak-eta, bai. Asko bai, neskak
eta mutillek eta ezkonduta-ta, beak etze-
killa. Aek ardoa izan ezkeo, “la vino, saca
la vino”. Joxemarik danak ondo artzen
zaoan. Danak ondo artu. “Ta, zermuz pa
mendin, zermuz pa, Ramon?” “Bai, bai,
aa! eurie in do-ta, eurie, bustita-ta...”
“antxe ibiltzen giñen-da olaxe”, ta “me-
zatan izan tzaa?” “Ez, gaur ez. Enaiz izan
gaur”, “Abadek jaitten bao!” “Bai,
beak emango do-ta, oi, urrangon jungo
gea”. Attaun... Attaun xelebrea zian.
Ardoa eran bear, ardoa. Beti ardoa.
Ementxe ibiltzen tzian gue etxe ingurun,
jaietan-da etortzen tzianen. Ardoa eran-
da... Da geo ikatza asitakon etzian etor-
tzen. Jaien’e lana in bear. Asteeunen ika-
tza asi arte, arek jornalen itten tzian.
Enda, jai eunen etzian jornalik pauko, ba
jai artzen tzian aek. Ikatza asitakon, jai
eunen ikatzak, zakuk bete-ta in bear... da
etzian etortzen.” (JUA, 2002-01-19)

Ikáztoi: (ik. Ikaztui)

Ikáztui: Ikaztegi, Brinkolako lantegia./
Ikaztui. Ikaztegi./ Goldeak eta antzerakoak
egiten zituen Araiako lantegi bateko na-
gusiak (Ajuriagerra?), jarri zuen Ikazte-
gi, Aizkorrondoko ikatzakin betetzeko.
(JUA, 1999-01-23)/ Ikaztoira. Ikaztegi-
ra. (JBA, 1999-05-16)/ (aldaera Ikaztoi)

Ikéragarri: adb. Ikaragarri./ Ikeragarri

gozoa. Ikaragarri gozoa. (JBA, 1998-07-
11)/ Ikaragarri ona. Ikaragarri ona.
(JBA, 1998-11-07)/ Ikeragarri txar eitten
dola. Ikaragarri txar egiten duela. (JBA,
2002-12-24)/ Ikeragarri eiztarie. Ikara-
garri ehiztaria. (Katu baten gainean esa-
na) (JBA, 2003-01-18)/ Ikeragarri poli-
ttek. Ikaragarri politak. (JBA, 2004-05-
15)/ Ikaragarrizko sagar aundik. Ikara-
garrizko sagar handiak. (JBA, 2004-10-
02)/ Ikaragarri emakuma ona. Ikaraga-
rri emakume ona. (JBA, 2007-10-26)/ (al-
daera Ikaragarri)

Ikési: (ik. Ikisi)

Ikísi: ad. Ikasi./ Ikisten. Ikasten. (JBA, 1998-
09-10)/ Olako jendekin ikisteko. Ho-
rrelako jendearekin ikasteko. (JBA,
2004-08-09)/ Ikisi. Ikasi. (JBA, 2004-
09-04)/ Ikasi nai do zeozer. Ikasi nahi
du zer edo zer. (JBA, 2006-05-29)/
Ikixi. Ikasi. (JBA, 2003-08-16)/ Ikesten
diek. Ikasten ditek. (JUA, 2004-05-
12)/ (aldaerak Ikasi; Ikesi; Ikixi) (si-
nonimoa Estudiau)

Ikíxi: (ik. Ikisi)

› IKAZKIÑE. Oraindik ugariak eta nabariak dira txondor-lekuak Aizkorrondoan. Argazkiko hauxe Arriurdin ber-
tan dago. (AA, 2006-07-22)

73 Arantzazuko anaia hauen berri gehiago izateko: (ik. Aixkirri)

› IKAZTUI. Brinkolako Ikaztui eraikuntza, Aizkorron-
doko ikatzaz betetzeko egin zuten. (AA, 2007-12-26)
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IKUSGARRI

Ikúsgarri, ikúsgarrie: izond. Ikusgarria./
Ikusgarrie izan zan! Ikusgarria izan zen!
(Pilota partidua) (JBA, 2000-12-23)/ 

Ikúsgarri, ikúsgarrie: iz. Ikusgarria./
Beste ikusgarrik. Beste ikusgarriak. (Ikus-
garri hau, ikustea merezi duena da. Te-
lebistako saioen gainean) (JBA, 2005-08-
14)

Ikúsi: 1. ad. Ikusi./ Berak ikusie. Berak iku-
sia. (JUA, 1999-02-06)/ Batzuetan ikusi
esan beharrean kusi ere esan izaten da: Len
kusi o oain kusi. Lehen ikusi edo orain
ikusi. (JBA, 2001-09-08)/ Bi ekusi gen-
duzten. Bi ikusi genituen. (JBA, 2000-06-
17)/ Ikusi ta jun. Ikusi eta joan. (JUA,
2004-05-12)/ Ikusiik izango o. Ikusirik
izango du. (JBA, 2004-07-17)/ Ikusi ezi-
ñe. Ikusi ezina. (Gaitz baten eragindako
ikusmen galera adierazteko) (JBA, 2004-
10-30)/ Ikusi nai nuzke. Ikusi nahi nituzke.
(JBA, 2007-12-15)/ Futbola ikusi-ta ei-
ttea. Futbola ikusi-eta egitera (JBA,
2008-02-02)/ 2. interj. Ikusi! Harridura
adierazteko./ Ikusi! Ikusi! (JBA, 2004-03-
01)/ 3. ad. Ikusi, pentsatu./ Ikusi ingo u.
Ikusi egingo dugu. (Joxemari UB, 2002-
05-04)/ Ikusko ola. Ikusiko duela. (JUA,
1998-08-05)/ (aldaerak Ekusi; Kusi)

IKUSTEKO EON: ad. Ikusteko egon, zer ger-
tatuko den jakitea zaila denean esaten da./
Oandio ikusteko daok partidue zeiñek ira-
baziko don. Oraindik ikusteko zagok
partidua zeinek irabaziko duen. (JUA,
2003-12-13)/ Gurea berriz ikusteko. Gu-
rea berriz ikusteko. (Guri zer gertatuko
zaigun ez dakigula adieraziz) (JBA,
2005-08-18)

Ikúsi-eziñ, ikúsi-eziñe: iz. Ikusiezina,
haserrea./ Ikusi-eziñek. Ikusiezinak. (Ha-
serreak adierazteko) (JBA, 2004-05-29)

Ikútu: ad. Ukitu./ Ikutu. Ukitu. (JUA, 1998-
10-31)

EUZKIK IKUTU: ad. Eguzkiak ukitu. Eguz-
kiaren argitan egon adierazi nahi du./ Euz-
kik ikutu bado kito! Eguzkiak ukitu badu
kito! (Leku laiotz batetan den izotzaren
gainean) (JBA, 2000-11-01)

Ikútuka: adb. Ukituka./ Ikutuka. Ukituka.
(JBA, 2000-12-31)

Il: ad. Hil./ Ill ein tzala. Hil egin zela. (JBA,
2000-10-21)/ Il tzala urte asko da. Hil zela

urte asko da. (JUA, 2000-12-16)/ Ilko ni-
tzela uste non. Hilko nintzela uste nuen.
(JUA, 2003-06-14)/ Il berrie da. Hil be-
rria da. (Hil berria, duela gutxi hila) (JBA,
2001-12-31)/ Ilda den. Hilda dun. (JBA,
2002-06-08)/ Ilda da. Hilda da. (JBA,
2002-08-24)/ Patrixio ilda da. Patrizio hil-
da da. (JBA, 2004-02-15)/ Gazteik il tzan.
Gazterik hil zen. (JBA, 2004-09-18)/ (al-
daera Ill) (sinonimoa Jun, bigarren adie-
ra)

� Etnog. Esaten zirenak: Norbait hiltzean, ho-
nelakoak esaten ziren: gizon ona izan zen
(gizonezkoen kasuan), orrek berea eman
dik, edota maiña at lana ein dik orrek
mundun. (JUA, 2004-08-12)

Il, ílle: iz. Hilabetea, hila./ Il bat. Hilabete bat.
(Hil bat) (JUA, 1999-07-10)/ Illen ama-
biñ. Hilaren hamabian. (Hilaren hama-
bigarren egunean) (JBA, 2000-02-09)/
Illen bosten. Hilaren bostean. (JBA,
2002-02-23)/ Illabete mat sartutakoa.
Hilabete bat sartutakoa. (JBA, 2004-02-
28)/ Illen amairun. Hilaren hamahiruan.
(JBA, 2004-10-02)

Ilbándu: ad. Albaindu./ Nai baen ilbandu.
Nahi badun albaindu. (Arropa baten gai-
nean esana) (JBA, 2000-07-01)/ Ilbandu
izan. Albaindu ezan. (JBA, 2004-07-
10)/ Ilbandu pasara bat... Pixkat ilban-
tzen. Albaindu pasada bat... Pixka bat al-
baintzen. (JBA, 2006-02-11)

Ilbéltz, ilbéltza: iz. Ilbeltza, urtarrila, hila-
betea./ Ilbeltza. Ilbeltza. (JBA, 2003-04-26)

Ilbéra, ilbérea: iz. Ilbehera./ Ilberea. Il-
behera. (JUA, 1998-04-11)/ Ilbera; aldi
honetan ilargiaren ertza luzeena eskui-

nekoa da. (JBA, 1998-10-31)/ Alertzea il-
beran bota bear da. Laritza ilbeheran bota
behar da. (JUA, 1999-11-27)/ Ilberea, il-
beran gare. Ilbehera, ilbeheran gaude.
(JBA, 2001-01-13)/ Ilberan in bear do.
Ilbeheran egin behar du. (Mahatsa moz-
teaz) (JBA, 2008-01-18)

� Etnog. Ilbeherako lanak: Ilberan eitten die
batzurik, kipulak, patatea’re bai... orrek
lurrazpin daukelako burue-o jateko. Bai-
na arbii ez do inporta izaten. Inportan-
tzi geiena kipulak izaten do ilberan.
Ilargi kontu hau Klaudiak esaten do. Ho-
rrela ereiñ’e bai, gero landarea al-
dau’re bai. Gero ez ziltzéko izaten da, ez
gorátzeko. (JBA, 2007-10-26)

Ilbératu: ad. Ilbeheratu./ Ointxe ilberatuko
zan. Oraintxe ilbeheratuko zen. (JBA,
2002-03-02)/ Oiñ ilberatu da. Orain hil-
beheratu da. (JBA, 2002-08-24)

Ilbérri, ilbérrie: iz. Ilberria./ Ilberritan.
Ilberrietan./ Baba handiak eta ilarrak
hilberrietan ereiten dira. (JBA, 1996-09-
07)/ Oiñ ilberrie’re izango zan. Orain hil-
berria ere izango zen. (JBA, 2004-03-21)

Ilbéte, ilbétea: iz. Ilbetea./ Ilbetea. Ilbetea.
(JUA, 1998-04-11)

Ilbétetu: ad. Ilbetetu, ilbetera iritsi./ Ilbetea...
ilbetetzen danen. Ilbetea... ilbetetzen
dena. (Ilargiaren gainean) (JBA, 2001-01-
13)

Íldako, íldakoa: iz. Hildakoa./ Ildakok.
Hildakoak. (JUA, 2003-06-28)

Ilgóra, ilgóra: iz. Ilgora./ Ilgora. Ilgora./
Aldi honetan ilargiaren ertza luzeena
ezkerrekoa da. (JBA, 1998-10-31)

› ILBANDU. Arropa ilbantzen. (AA, 2009-01-04)

› ILINTXEA. Ilintxak onak izaten dira su emateko. (AA, 2008-12-30)



213B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

ILLATI

� Etnog. Ilargia eta landareak: Ilgora eta ilbe-
herak eurekin lotutako barazkiak eta
fruituak dituzte. Goien daukienak frutue
itten die ilgoran... beran daukienak il-
beran. Hortaz, ilgoran landatu beharre-
koen artean artoa edo indiaba sartuko ge-
nituzke, besteak beste. Ilbeheran sartu be-
harrekoen artean berriz, patata edo tipu-
la genituzke. (JBA, 2001-10-27)/ Babak
ein, idarrak, maiurik sartu ilgoran. Ba-
razki hauek eta beste batzuk ilgoran sar-
tu behar izaten dira, goien izaten duela-
ko jateko gauzea. (JBA, 2007-10-26)

Ilíntxa, ilíntxea: iz. Ilintia./ Ilintxea... erre
baik geldittutako egurre. Ilintia... erre ba-
rik geratutako egurra. (JBA, 2004-08-10)/
Ilintxea. Ilintia. (JBA, 2004-08-13)/ (ik.
Illati)

Ill: (ik. Il)

Íllabete, íllabetea: iz. Hilabetea./ Illa-
beteako. Hilabeterako. (JUA, 2003-03-01)

Illára, illárea: iz. Ilara./ Illarea. Ilara. (JBA,
1999-07-10)/ Illaran. Ilaran. (JUA, 1998-
05-16)/ Bi illarai kendu naenan. Bi ila-
rei kendu nienan. (JBA, 2002-05-11)/ Illa-
ran jarrita eoteko. Ilaran jarrita egoteko.
(JBA, 2004-08-23)

Illárgi, illárgie: iz. Ilargia./ Ilbehera edo
ilgora den jakiteko, beittu illargin dio
JBA-k. Ilargia gastatzen juten da. Esku-
bi aldetik, ilbera. (JBA, 1998-10-31) 

� Etnog. Ilargia eta eguraldia: Tiburtzio Beai-

nek ilargiak eguraldia aldatzen zuela
pentsatzen zuen: Illargik kanbiau izan
dola iru eunen barrun esaten zuen. (JBA,
2004-03-21)

Illárra, illárrea: iz. Bot. Txilarra, landa-
re mota./ Illarrea. Txilarra. (JUA)

Illárrezko eskóba, illárrezko es-
kóbea: iz. Tre. Txilarrezko erratza./
Illarrezko eskobea. Txilarrezko erratza.
(JUA, 1996-07-27)/ (ik. Isuski-eskoba) 

� Etnog. Nola egin: Erratz hauek honela egi-
ten dira: Lehenik, basoan txilarra ebaki

behar da. Txilar sorta bat hartu eta makila
baten alde bati lotuko diogu alanbre ba-
tez. Alanbrea estutu egin behar da eta ber-
din jarri alde guztietatik. Ondoren, alan-
bre hori hiltzez finkatzen zaio makilari.
Azkenik, lotutako txilar sortako adar
punta harroenak eta zati berdeenak ken-
du egiten dira. Erratz hauek gainazal oso
latzak edo gorabeheratsuak garbitzeko
erabili ohi dira (ukuilu edo ataria esate-
rako). (JUA)

Illáti, illátie: iz. Ilintia./ Illatie. Ilintia. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2001-07-

› ILLARREZKO ESKOBEA. Zoru zakarrak garbitzeko
erabili ohi den txilarrezko erratza. (AA, 2003-08-02)

› ILLARGIE. Ilargia. Ormaiztegitik ateratako argazkia. (Iakobe Katarain, 2008-02-22)

› ILLARREA. Illarrea edo txilarra Zegamarren bideko paraje batean. (AA, 2006-04-14)
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ILLE

28)/ Supaztarren or zean, illati zeak buel-
ta eiñ. Su bazterrean hor zeran, ilinti zerak
buelta egin. (JBA, 2003-04-26)/ Illatie jo ola
lapikokin. Ilintia jo horrela lapikoarekin.
(JBA, 2004-08-23)/ (ik. Ilintxa)

Ílle, illéa: iz. Ilea./ Ilea arro arro eduki lite-
ke edo txapal. (JBA, 2000-11-04)/ Ille aun-
die. Ile handia. (Ardien artileari buruz ari
da) (JUA, 1999-01-01)/ Ille luxekiñ. Ile lu-
zearekin. (Ume baten gainean) (JBA,
2004-11-14)

ILLEA ARTU: ad. Adarra jo./ Tio Gregoriok’e
illea artzen tziun berriz. Tio Gregoriok ere
adarra jotzen zigun berriz. (JBA, 2008-
01-05)

� Etnog. Pinu arantzak: Pinu oholek izaten di-
tuzten arantzak eskuetan-eta sartu ohi
dira. JBA-ren esanetan, arantza hauek es-
kuak buruko ilean zehar pasaz kentzen
omen dira. (JBA, 1999-03-27)

Illétsu, illétsue: izond. Iletsua./ Buztan ille-
tsue. Buztan iletsua. (Azerien gainean)
(JBA, 2001-12-29)

Íllo: (ik. Igo, bi adierak)

Ílloba, illóba: iz. Iloba./ Ílloba. Iloba. (JBA,
2004-10-25)/ Illobea, arreben mutille. Ilo-
ba, arrebaren mutila. (JBA, 2007-09-22)

Íllor, íllorra: iz. Egilehorra, abereak mendian
gordetzeko eraikuntza./ Íllorra. Egilehorra./
Olazarrekoak,  mendian bi egilehor dituz-
te, Antxerdikoa eta Aierdikoa./ Beste bat
ere bada baserritik 12-15 metrora. Berau be-
rritua dago. (JUA, 1999-07-26)/ Gure
íllortxoa’re emen daula. Gure egilehortxoa
ere hemen dagoela. (JBA, 2005-08-18)/ (�)

� Etnog. Illor kurutzadune: Egilehor gurutzeduna.
(MUA, 1998-02-12)/ Izen honekin eza-
gutzen da Antxerdi aldeko egilehor bat. Ho-
rrela deitzen zitzaion, gurutze bat zuelako
bertan margotua, gaur egun ez badu ere./
Illor kurutzadune. Egilehor gurutzeduna.
(JUA, 1998-12-12)

➤ Grab. Illorra: Egilehorretako ganbaretara li-
zar hostoa igotzeko: “Baai, eskillarakin igo-
tzen tzien, ta epintzen tzien ba, bedarra’re
eon bear izaten tzon-da “o sea”, bastar-
txo baten sortaak, eta geo bedar on-
due’re bai jartzen tzan, zeatio negun’e, ne-
gun’e illorren eukitzen zien, ez etxen, oiñ
Arrezalen da oitan’e etxen dauzkie lekuk
jarrita, baiño lenao ba beste modu batea
zien gauzak-eta... Xistokik eta ola-ta, oiñ
kanpoa ateatze ttue sitxek eta aitan ipini-
ta dauzkie, ardindako tokik’e baiño lenau
illorren eon bear izaten tzuen”. Simaurra
ere egilehorretan gordetzen zen: “Bai,
bai, antxe eitten tzuen-da, andixe eta bear
izaten tzan-da”. Belarra berriz baserriko
ganbaran ere bai: “Baai! Baserriñ’e bai,
beiendako-ta bear tzuen etxen’e, oixe, le-
nao etzeon siloik eta olako gauzaik’e, eta
ba bedarrak’e ba, ta lastok, gaiñea. Las-
tok’e bai, garie, gari denporakok-eta... Las-
toa txikitu’re itten tzan, ura gustoa jaten
tzuen, goxo-goxoa. Bestek perriz ba, aza-
rok izaten tzien, ezta, ola mordotso bat artu
ta lotu itten tzana, geo makinan-o jota, le-
nao jota eta geo makinan kentzen tzikon
alek ta azaroa gelditzen tzan osoik. Ba be-
dar, dana beteta, zeak, etxeko ganba-
rak’e” (JBA, 2003-04-04)

Íllor álde: Topo. Egilehor alde, Agirrezabal
inguruko parajea./ Illor alden esaten gen-
diun lekun. Egilehor aldean esaten genion
lekuan. (JBA, 2003-04-04)

Illún: adb. Ilun./ Illun tzeola. Ilun zegoela. (JBA,
2000-08-09)/ Len izan da illun aldi bat. Le-
hen izan da ilun aldi bat. (Eguraldiarena)
(JBA, 2006-07-15)

Illún, illúne: iz./zzond. Iluna./ Illunaok. Ilu-
nagoak. (JBA, 1998-06-20)/ Illunxea.

Ilunxeagoa. (JBA, 1998-07-04)/ Illune. Ilu-
na. (Gaua iritsi dela esateko) (JBA, 2004-
02-21)/ Etxe illun bat. Etxe ilun bat. (Ariz-
ti Behekoaren gainean esanda; berez,
mendi artean delako eta zuhaitzek itzala egi-
ten diotelako) (JBA, 2004-12-04)

Illúnabar, illúnabarra: iz. Ilunabarra./ Illu-
nabarren. Ilunabarrean. (JUA, 1999-07-10)/
Illunabarren. Ilunabarrean. (JBA, 1999-08-
19)/ JUA-ren esanetan, iganderoko dan-
tzaldietatik illunabarrakiñ erretiratzen
omen ziren. (JUA, 2000-04-06)/ Illuna-
barra. Ilunabarra. (JUA, 2004-02-21)

Illúndu: ad. Ilundu, gaua etorri./ Illundu. Ilun-
du. (JBA, 1998-09-12)/ Nai donen illun-
duko ola. Nahi duenean ilunduko duela.
(Lehengo zaharrek esaten zuten. Kanpoan
oraindik argi egonda ere, leihoak itxi eta ba-
rruan iluna eginda, lotara joatean esanda-
koa) (JBA, 2005-08-17)/ Illuntzea. Ilun-
tzera. (JBA, 2007-05-05)

Illúnkote, illúnkotea: iz./izond. Ilunkotea,
kolorez pixka bat iluna dena./ Illunkotea.
Ilunkotea. (Kolorea adieraziz) (JBA, 2008-
07-26)

Illúnpe, illúnpea: iz. Ilunpea./ Illunpetan.
Ilunpetan. (JUA, 1999-07-10)/ Illunpetan
jun nauk. Ilunpetan joan nauk. (JBA,
2007-12-15)

Illúntasun, illúntasune: iz. Iluntasuna./
Illustasun orik. Iluntasun horik. (Arroparen
gune ilunen gainean) (JBA, 2000-08-29)

Illúntza, illúntzea: iz. Iluntzea./ Illuntza.
Iluntze. (JUA, 1998-07-14)/ Illuntzan.
Iluntzean. (JUA, 1999-02-12)/ Goizetik
illuntza. Goizetik iluntzera. (JBA, 1999-06-
05)/ Illuntze-itxurea-ero. Iluntza-itxura-
edo. (JUA, 2001-12-15)/ Illuntzen. Iluntzen.
(JBA, 1999-12-25)/ Illuntzagon. Iluntze-
agoan. (JBA, 2004-08-09)

Illúntzero: adb. Iluntzero./ Illuntzero. Ilun-
tzero. (JBA, 2003-04-04)

Illúta, illútea: iz. Iluta, ilua, zuhaitz zaharren

› ILLUTEA. Pago egur honek behe aldean duen zati usteldua da illutea. Batzutan argazkikoa baino askoz ere
ustelduagoa ere izaten da. Agirrezabal baserrian ateratako argazkia. (AA, 2009-01-31)

› ILLORRA. Aztiria aldeko egilehor ederra. (AA, 2007-
12-26)

› ILLUNABARRA. Ilunabarra Brinkolatik. (AA, 2006-
01-11)
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egurrean sortzen zaien hauts ustela.74/
Illutea. Iluta. (Pago zati ustelduari buruz.
Pagoak bezala, haritzak eta beste zuhaitz
mota batzuk izaten dute hauts hau) (Kris-
tina Z, 2009-01-31)/ (ik. Gaztaiña-lur)

Iltzaille, iltzaillea: iz. Hiltzailea./ JUA-
ak hitz hau langintza baten adierazgarri
erabiltzen du, arkume iltzaillea, arkumeak
hiltzeko langintza zuen gizon bati dei-
tzean. (JUA, 1998-08-01)

Íltze, iltzéa: iz. Tre. Iltzea./ Iltze zarrak. Il-
tze zaharrak. (JBA, 1998-12-05)

Ilusío, ilusíoa: iz. Ilusioa./ Ilusíoa. Ilusioa.
(MUA, 2005-02-04)

Iméntzio, iméntzioa: iz. Imintzioa./
Iméntzio baten. Imintzio batean. (JBA,
2009-01-22)

Imíko, imíkoa: iz. Tre. Imina, ale edukiera
neurtzeko ontzia./ Imikoa. Imina. (JBA,
1998-02-11)/ Artoa imikon pisatzen zen
eta garie’re imikon. (JBA,  1999-04-17)

Imíllaun, imíllaune: iz. Tre. Imilauna, ale
edukiera neurtzeko ontzia./ Imillaune.
Imilauna. (JBA, 1998-02-11)/ Imilauna-
ren edukieraz: ori bete, iru kilo dira, JBA-
ren esanetan. Imilauna, indiaba pisatze-
ko erabiltzen zen. (JBA, 1999-04-17)/
Kaxa honek alde batean eta bestean edu-
kiera ezberdina du, bi neurri. Ez tait bat
irukoa dan... iru kilo. (JBA, 2009-01-31)

Imíttola: Inbitola, Oñatiko baserria./ Imi-
ttola. Inbitola. (JBA, 2002-03-21)

In: 1. ad. Egin./ In. Egin. (JBA, 1999-08-08)/
Bere eittekoa. Bere egitekoa. (JUA, 2000-
06-10)/ Gaurkoz naikoa iñik izango deu-
la. Gaurkoaz nahikoa eginik izango dugula.
(JBA, 1999-10-30)/ Itte ez dola jartzen da.
Egiten ez duela jartzen da. (Linterna baten
gainean) (JUA, 1999-08-08)/ Itten tzon.
Egiten zuen. (JUA, 1999-02-12)/ Buelta bat
eiozue. Buelta bat egiozue. (JBA, 2004-08-
10)/ Ondo eiñik izango al dittuela. Ondo
eginik izango al dituztela. (JBA, 2008-05-
17)/ (aldaerak Ein; Iñ)/ 2. ad. Egin. Ba-
tzutan aditz hau beste batzuen indargarri
erabiltzen da./ Ikusi inda neuken. Ikusi egin-
da neukan. (JBA, 2004-08-09)/ Jun ein da

eo ze in dan. Joan egin da edo zer egin den.
(JBA, 2004-06-12)/ Garbittu ittea pentsau
det. Garbitu egitea pentsatu dut. (JBA,
2004-08-10)/ Obligau in tzittuen... obligau
in tzuen. Behartu egin zituzten... behartu
egin zuten. (JUA, 2004-08-13)/ Oik ez bota
eiñ. Horiek ez bota egin. (JBA, 2005-04-
30)/ Oik ebaitzen in bear zola. Horiek eba-
kitzen egin behar zuela. (JBA, 2006-07-24)/
(aldaerak Ein; Iñ)/ 3. ad. Egin, etorri./ Ona
itteko esaiozu. Hona egiteko esaiozu.
(JUA, 2002-07-26)/  (aldaerak Ein; Iñ)/ 4.
ad. Egin, egokia izan./ Netako ez tala
itten. Niretzako ez dela egiten. (Beraren-
tzako egokia ez den lan bat azalduz)
(JBA, 2005-05-14)/ (aldaerak Ein; Iñ)/ 5.
ad. Egin, esan./ Batek eitten tzon: emen mai
ontan garenak itxura ederrekok. Batek egi-
ten zuen: hemen mahai hontan gaudenak
itxura ederrekoak. (JBA, 2007-12-02)/
(aldaerak Ein; Iñ)

Inbídi, inbídie: iz. Inbidia./ Inbidi baten
ortxe! Inbidia batean hortxe! (Oilanden
jana jan nahi duten bi oiloren gainean)
(JBA, 1999-07-26)/ Inbidi óna. Inbidia
ona. (JBA, 2000-05-20)/ Aetxen inbidiñ
eoten naiz. Haretxen inbidian egoten
naiz. (JBA, 2005-05-07)

� Etnog. Esaera: Inbidie partittu zan tokiñ egon
omen ziren txakurra eta katua, jasotako
igurtzien inbidiaz egoten dira-eta. (JBA,
2005-02-20)/ Inbidie partittu zanen
zu’re an ziñen! Inbidian banatu zenean zu
ere han zinen! (Inbidia duenari esaten
zaion esaera) (JBA, 2008-10-31)

Índar, indárra: 1. iz. Indarra./ Indar asko.
Indar asko. (JUA, 1999-08-25)/ Indar ga-
lanta. Indar galanta. (Txakurrak) (JBA,
2001-04-14)/ 2. iz. Argi indarra./ Indar
kontue. Indar kontua. (Argi indar eten ba-
ten gainean) (JBA, 2004-02-29)/ Indarra
kendu ta emen ipini. Indarra kendu eta he-
men ipini. (Argi indarraren gainean)
(JBA, 2004-05-15)/ Ez dauke indarrik. Ez
dauka indarrik. (Ganaduaren zaintza ha-
riak argi indarrik gabe jarriak daudela)
(JBA, 2004-07-03)/ Indarra. Indarra.
(Argi indarraren gainean) (JUA, 2004-08-
10)/ Erri guzirako naiko indar itten zan.
Herri guztirako nahikoa indar egiten
zen. (Turbina etxean egiten zena) (JUA,
2002-05-11)

Indár-etxe, indár-etxea: iz. Indar etxea,
argi indar etxea./ Indar-etxea. Indar
etxea. (Argi indarra egiten zuen etxeaz)
(JUA, 2002-05-11)

Indárbaetu: ad. Indargabetu, indarra gal-
du./ Indarbaetu. Indargabetu. (JBA,
2000-08-09)/ Gari soroetan hazten den
irukuestak garia indargabetu egiten du.
(JBA, 2002-01-26)

Indárka: adb. Indarka./ Behorrak umea egi-
tean, beorrek indarka egiten zuen, hala ere
kanpotik tiraka lagundu zioten eta prost!
umea egin zuen. (JBA, 2004-05-20)

Indártsu, indártsue: izond. Indartsua./
Indartsu eoteko. Indartsu egoteko. (JBA,
2002-10-26)

Indártu: ad. Indartu./ Indartu. Indartu.
(Haizearen gainean) (JBA, 1998-10-17)/
Aizea indartzen ai dek. Haizea indartzen
ari duk. (JUA, 2003-07-26)/ Indartu ei-
tte iñ. Indartu egiten din. (JBA, 2004-04-
17)/ Oiñ indartuko da igual. Orain in-
dartuko da igual. (Orain arte itzalpean
egon den landare baten gainean) (JBA,
2005-04-30)/ (sinonimoa Fuertetu)

Indiágaztaiña, indiágaztaiñea: iz. Bot.
Indigaztaina, gaztaina mota./ Bada in-
diágaztaiña delakoa ere. Garai batean,
honi buruz, kuranderok-eta esaten zuten,
halako bat poltsikun ebalita bihotzekorik
ez zela izaten. (JBA, 2004-06-12)/ (si-
nonimoa Indiaintxaur)

Indiaintxaur, indiaintxaurre: iz. Bot.
Indiaintxaurra, zuhaitz mota./ Halakoren
bat Olaldeko osinaren gainean omen
zen, gero moztu bazuten ere. Brinkolan
inork ez omen zuen jaten bere fruitua.
(JUA, 2002-07-26)/ (sinonimoa India-
gaztaiña)75

➤ Grab. Indiaintxaurra: “Indiaintxaurre ba,
jaten ez dana izango da beintzet. Ola,
gaztaiña bezela, antzeko zea bat, frutu
bat izaten do, azala-ta, barrun’e ba ola
mami zea, baiño jateko ez tana. Da esan
oi due, ura biotzeko ze bat ez emateko,
atake bat ez emateko, poltsikun ebaltzea
ona izaten dala, esaten due. Bai, esan
oi due. Ez takit nik, ala dan o ez dan.

Baiño bestela, ba arbola orren frutue,
baiño jate ez tana” (JBA, 2003-04-26)

Induaba, induabea: iz. Bot. Indiaba, baba
mota./ Lenao beti induabea. Lehenago
beti indiaba. (Hau jaten omen zuten)
(JUA, 1998-07-14)/ Induabendako. In-
diabarentzako. (JUA, 2000-06-17)/ In-
duabekin. Indiabarekin. (JBA, 1998-

› INDUABEA. Indaba oraindik ere leka barruan. (AA,
2007-10-20)

74 Kristina Zeberiok gaztak keatzeko haltza erabili izan du, baina azkenaldian iluta erabili ohi du. Bere esanetan, ohitura hau Arantzazuko Ines Urzelairi ikasi zion, Be-
aindarren lehengusina bera./ Hasiera batean pentsa liteke hitza Arantzazu aldekoa zela, baina JBA-k ezagutzen zuen hitza, nahiz eta guk orain artean ez jaso.
75 Ez dakigu berez indiagaztaina eta indiaintxaurra gauza bera ote diren, baina gure bilketan sinonimoak bezala agertu zaizkigu.

› IMILLAUNE. Imilauna deritzan neurri kaxa. (AA,
2009-01-31)
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07-14)/ Induaba txurie... jateko ta erei-
tteko’re bai. Indiaba zuria... jateko eta
ereiteko ere bai. (Azokan erosi duen in-
diabaren gainean) (JBA, 2003-03-21)/ In-
duaba zurie... induaba beltza. Indiaba zu-
ria... indiaba beltza. (JBA, 2003-12-
13)/ Induabea tokau zakun ederra. In-
diaba tokatu zaigun ederra. (Ereindako
indiaba ona atera dela) (JBA, 2004-10-
02)/ (sinonimoa Baba-beltz)

� Etnog. Noiz egin: Indiaba mota bat ere goi-
zekoa izaten da. (JBA, 2004-09-25)/
Indiaba motaren bat bada goiz artzekoa.
(JBA, 2004-10-02)

� Etnog. Goizeko indiaba: Induabea itten da
artokin batea, o arton ingurun. (JBA,
1996-09-07)

� Etnog. Soroko muga: Zurie... Danak ez die
etortzen bai! (Soroan, eremu erein be-
rrian, landare adar bat jarri du soro er-
tzean. Honek, indaba zuria eta beltza be-
reizten ditu. Izan ere, batzutan ereinda-
ko indaba guztiak ez dira etortzen eta
mota bakoitza non erein den jakin behar
da, falta direnak indaba mota egokiare-
kin osatzeko) (JBA, 2007-05-12)

Induaba-lasto, induaba-lastoa: iz.
Bot. Indiaba lastoa./ Induaba-lastoa.
Indiaba lastoa./ Indiaba jotzean lekak eta
aleak bereiztu egiten dira, baina hau-
tsitako leka zati batzuk geratu ohi dira
indiaba aleen artean. Hauek indiaba las-
to deitzen dira eta galbahea erabiliz baz-
tertzen dira. (JBA, 1999-04-17)/ In-
duaba-lastoa. Indiaba lastoa. (JBA,
2007-01-13)

Inférnu, inférnue: (ik. Inpernu, bi
adierak)

Infúsio, infúsioa: iz. Infusioa./ Infu-
sioa. Infusioa. (JBA, 2002-03-02)

Ingúrau: 1. ad. Inguratu, lortu, eskuratu./

Nik ingurauko izut bat. Nik inguratuko
dizut bat. (Makila bat lortuko diola esa-
naz) (JBA, 2000-10-28)/ Traste guzik in-
gurauta zeuzken. Traste guztiak ingura-
tuta zeuzkan. (JBA, 2003-04-04)/ 2.
ad. Inguratu, gerturatu./ Ordun inguratzen
da. Orduan inguratzen da. (Txakurra jana
dagoenean) (JBA, 2007-12-21)

Ínguru, ingúrue: 1. iz. Ingurua, espa-
zio adieran./ Ingurun. Inguruan. (Lekua
adieraziz) (JBA, 2000-02-05)/ Íngurun.
Inguruan. (JBA, 2004-03-21)/ 2. iz.
Ingurua, denbora adieran./ Denborazko
adieran ere erabil daiteke hitz hau:
Lauek ingurun. Lauak inguruan. (JBA,
2000-08-30)

Inpérnu, inpérnue: 1. iz. Infernua,
leku edo egoera gogorra adierazteko./ In-
pernue bezelakotxea. Infernua bezala-
koxea. (Baso zikin eta maldatsu baten
gainean) (JBA, 2000-02-05)/ Infernu. In-
pernu. (JUA, 2003-11-25)/ (aldaera In-
fernu)/ 2. iz. Erl. Infernua./ Infernua. In-
fernura. (Erlijio adieran esana)76 (JUA,
2004-08-12)/ (aldaera Infernu)

Inpérnuko sugátza: (ik. Suatz)

Inpérnuko zulóa: Topo. Infernuko Zu-
loa, Olazar inguruko zuloa. 

� Etnog. Inpernuko zuloa: Izen honekin An-
txerdiko malda igotzen hasi eta hogeiren
bat metrora-edo, kokatzen den koba ar-
tifizialari deritzo./ JUA-ri eta bere anai-
arrebei txikitan esaten zieten, beldurtzeko,
zulo hura Inpernuko zuloa zela. Gizakiak
egindako zuloa da eta bertatik bi okre gur-
dikada atera ziren, pinturak egiteko.
(JUA, 1997-08-04)

Inpórta: ad. Inporta, axola./ Ez dio inpor-

ta. Ez dio inporta. (JBA, 2000-08-09)/
Etzaiok inporta. Ez ziok inporta. (JUA,
2004-03-13)

Inportántzi, inportántzie: iz. Inpor-
tantzia./ Inportantzie. Inportantzia. (JUA,
2003-06-28)

Insínis, insínise: iz. Bot. Insignisa, insig-
nis pinua./ Piñu insiñise. Insignis pinua.
(JUA, 1998-11-07)/ Ínsinise. Insignisa.
(JBA, 2002-08-03)/ (aldaera Insiñis)

� Etnog. Beste pinuen artean: Insignis pinua
beste pinu mota batzuk baino askoz ere
azkarrago hazten da, baina era berean haz-
ten ari den artean ahulagoa ere bada eta
laguntza gehiago behar izaten du. Arris-
kuetako bat haizearena da, horregatik zera
dio JUA-k haizearen arriskua duten pi-
nuez mintzatzean: peligrue insinisek
dauke. (JUA, 2002-12-25)

Insíñis, insíñise: (ik. Insinis)

Inténtzio, inténtzioa: iz. Intentzioa./
Intentzioa bauke. Intentzioa badauka.
(JBA, 2004-02-15)

Interpretéro, interpretéroa: iz. Itzul-
tzailea, JUA-k hitz hau erabiltzen du Ger-
hard Bähr ikerleaz hitz egiterakoan./ In-
terpreteroa. Itzultzailea. (JUA, 1998-02-12)

Intrúntza: Untzurruntzaga, Zegamako
baserria./ Itrúntzan. Untzurruntzagan.
(Zegamako baserri honetan) (JBA, 2008-
08-31)

Intxaur, intxaurre: 1. iz. Bot. Intxau-
rrondoa, zuhaitz mota./  Intxaur polittek.
Intxaurrondo politak. (Bi zuhaitz ederren
gainean ari da) (JUA, 1999-04-24)/ Urri-
ñen itten die zuztarra, lurre me eon-
da’re. Urrunean egiten ditek zuztarra, lu-

› INSINISE. Insignis pinuak. (AA, 2008-04-04)

› INPERNUKO ZULOA. Umeak izutzeko-edo zulo honi Inpernuko zuloa esaten zioten. (AA, 2003-07-13)

76 Jasotako infernua honen gainean ohar bat egin beharrean gara. Gurean arruntagoa da “P” hizkiarekin entzutea, jaso dugun bezala baino. Baliteke, erlijio gaie-
tako lexikoan halako fenomenoak suertatzea, apaiz euskaldunek eragin handia izan zutelako gizartean eta haien euskara eredua Beterriko gipuzkera zelako.
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rra mehe egonda ere. (Intxaurrondoaren
zuztarrek hartzen duten hedaduraren gai-
nean) (JUA, 2002-10-05)/ 2. iz. Bot. In-
txaurra, fruitu mota./ Intxaurren. In-
txaurraren. (JBA, 1999-02-06)/ Sillan an-
kan. Aulkiaren hankan. (Intxaurra aul-
kiaren hankan jarri eta mailuaz jota hau-
tsi) (JBA, 1999-03-13)

� Etnog. Esaera: Ots aundik ta intxaurre gu-
txi! Hots handiak eta intxaurra gutxi.
(JUA, 1999-08-11)

Intxaur-sakán, intxaur-sakána: iz.
Bot. Intxaur fruitua heldugabea dela, gai-
netik izaten duen estalki berdea. Azal ho-
nek eskuak zikintzen ditu eta bere orba-
nak kentzea zail samarra omen da./ In-
txaur-sakanak. Intxaur sakanak. (JBA,
2003-07-12)/ (ik. Sokan)

Intxúsa, intxúsea: iz. Bot. Intxusa, sastraka
mota. Erreka ertzean hazten den sastra-
ka./ Intxusa. Intxusa. (JBA, 1998-08-10)/
Intxusea. Intxusa. (JUA, 1999-06-26)/
Orren aurren belauniko reberentzie iñez
egon behar zen, bere sendaketa ahalme-
na dela-eta. (JBA, 2008-05-17)

➤ Grab. Intsusa: “Intsusa ba, leku askotan ir-
tetzen don arbola bat, landara bat, geo
arbola itten da, eta erremedio asko men
dauzke, remediotako asko balio men do,
orren bigarren azalak-o. Gaiñeko azal
beltxa kendu ta geo berdea, arek ba...”
(JBA, 2003-04-26)

Íntz, íntze: iz. Meteorol. Ihintza./ Intze. Ihin-
tza. (JBA, 1998-07-06)/ Intze. Ihintza.
(JUA, 1998-10-31)/ Belaunetaiñoko in-
tze. Belaunetarainoko ihintza. (JUA,
1999-08-23)/ Intze jun arte ez dao sagarra
bitzeik. Ihintza joan arte ez dago sagarra
biltzerik. (JUA, 2000-11-01)/ Intz aundik
eongo die. Ihintz handiak egongo dira.
(JBA, 2004-05-22)

Iñ: (ik. In, bost adierak)

Íñoa: adb. Inora./ Jun bea zu iñoa? Joan be-
har duzu inora? (JBA, 2004-07-24)

Íñok: izord. Inork./ Iñok. Inork. (JUA, 2001-
11-17)/ Iñokiñ ez. Inorekin ez. (JBA,
2004-02-28)/ Iñok artuko al do? Inork
hartuko al du? (JUA, 2004-08-09)/ Eon-
go lieke denpora guztin iñok eingo balie.
Egongo lirateke denbora guztian inork
egingo balie. (Txakurra eta katuak igur-
tziak jasoz) (JBA, 2005-02-19)/ Itte al do

iñok etxen. Egiten al du inork etxean.
(JBA, 2007-12-15)

Íñun: adb. Inon.

IÑUN DIEN ZEE GUZTIK: Inon diren zera
guztiak, era askotako gauza pila bat el-
kartzen direnean esaten da./ Iñun dien zee
guztik. Inon diren zera guztiak. (JBA,
1998-10-17)

Iñútil: adb. Baliogabe./ Besoa iñutil geldi-

› INTXAUR-SAKANA. Intxaur-sakana, barruan intxaurra duela. (AA, 2006-09-15)

› INTXUSEA. Intxusa ere sendabelarra da. (AA, 2008-05-17)

› INTXAURRE. Intxaur mota ezberdinak: goikoak bo-
robilduak dira eta behekoak luzekak. (AA, 2006-10-
28)



ttu zikon. Besoa baliogabe gelditu zitzaion.
(JBA, 2001-08-04)/ Iñutil. Baliogabe.
(Traste baten gainean) (JBA, 2005-08-18)

Ío: (ik. Igo, bi adierak)

Iodo, iodoa: iz. Iodoa./ Iodo... iodoa.
Iodo... iodoa. (JBA, 2002-03-02)

Iortzi: (ik. Iurtzi)

Ípar, ipárra: iz. Meteorol. Ipar haizea./ Bere
ibilbidea Santa-Mañe auzotik Aloña al-
derakoa da. Belarretarako haize egokie-
na da iparra; belarrak lehortzeko aize se-
guroa omen da-eta. (JUA)/ Ifarra, emen
alde ontati etortzen dana, ori’re beti otza
izaten da. Iparra, hemen alde honetatik
etortzen dena, hori ere beti hotza izaten
da. (JBA, 1999-08-08)/ (aldaera Ifar, bi-
garren adiera) (ik. Frantzi-ipar)

Iparrágirre: Iparragirre, Mutiloako ba-
serria./ Iparragirre. Iparragirre. (JBA,
2002-10-19)

Ipíni: 1. ad. Ipini./ Ipiniko izut. Ipiniko dizut.
(JBA, 1998-09-12)/ Ipinko atunau. Ipiniko
ditinagu. (JUA, 1998-10-31)/ Ipini atunat.
Ipini ditinat. (JBA, 1999-03-20)/ Neuk ipi-
ni nion an. Neuk ipini nion han. (JBA,
2001-07-14)/ Metxa epini. Metxa ipini.
(Argia egiteko karburoari) (JUA, 1998-
02-12)/ An epini izut. Han ipini dizut.
(JBA, 1998-07-10)/ Ipinita. Ipinita. (JUA,
1999-03-27)/ Ipinten. Ipintzen. (JUA,
1999-01-23)/ Ipinteko. Ipintzeko. (JUA,
2000-08-07)/ Ipiñi. Ipini./ (aldaera Epi-
ni, Ipiñi)/ 2. ad. Ipini, jaikia prestatu./ Ipi-
ni nona. Ipini nuena. (Jaki bat) (JBA,
2007-09-29)/ (aldaera Epini, Ipiñi)

Ipíñi: (ik. Ipini, bi adierak)

Ipístiku, ipístikue: izond. Ipistikua, mu-
gitua./ Ipístikue... moittue. Ipistikua...
mugitua. (Geldirik egon ezin duen per-
tsona edo aberea adierazteko. Hitz hau
Agirrezabalen erabiltzen zen) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2007-04-08)

Ipui, ipuie: iz. Ipuina./ Ipuie. Ipuina. (JBA,
1999-08-08)

Ipúrdi, ipúrdie: 1. iz. Ipurdia, giza edo
abere ipurdia./ Epurdi. Ipurdi. (JBA,
2002-01-19)/ Ipur albon. Ipur alboan.
(JBA, 2007-05-26)/ (aldaera Epurdi)/ 2.
iz. Gauza edo tresnen beheko aldea./ Za-
reak edo zumitzez egindako beste saskien
azpiko alde lauari, ipurdia deitzen zaio./
Ipurdi berrie. Ipurdi berria. (Saski baten
ipurdia hausten zenean, berau konpontzen
saiatzen zen saskigilea, horretarako ipur-
di berria jartzen ahaleginduz)/ Ipurdi
baten. Ipurdi batean./ Bidearen ipurdi ba-
tean, hau da, bideko ertz baten beheragoko
zatian. (Mugarri baten kokapenaren gai-
nean) (JBA, 1999-07-10)/ Kasu eta adie-
ra berdinean, bidearen kontran da (beheko
pendizean, noski) (JUA, 1999-07-10)/
Epurditik bótata. Ipurdiak botata. (Moz-
tutako pinuen ipurdiez ari da) (JBA,
1999-08-14)/ (aldaera Epurdi)

Ipúrtargi, ipúrtargie: iz. Zool.  Ipurtar-
gia, intsektu mota.

➤ Grab. Ipurtargie: “Ez ta asko eoten oaiñ,
ipurtargik. Olaxe, baztartxo ontan, pae-
ta zulotxotan. Bueno, zulotan’e ez, kan-
pon eoten die, zelaien’e bai, ola bide es-
kiñatan-da. Ar bat, or zea daukena,
gauen argi itten dona, ez takit ze, eunez
ez det uste. Bueno ez det ikusi’re eiñ, eu-
nez baiño, gauen bai. Ta beintzet ar bat”
(JBA, 2004-05-29)

Ipúrtats, ipúrtatsa: (ik. Ipurtatx)

Ipúrtatx, ipúrtatxa: iz. Zool. Ipurtatsa,
ugaztun mota./ Ipurtatxa. Ipurtatsa. (JBA,
2002-03-02)/ Ipurtatsa. Ipurtatsa. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2003-06-21)/
(aldaera Ipurtats)

Ipúrtestu, ipúrtestue: izond. Ipurdi es-
tua, ipurdi eta gerrialde estua duena./ I
ipurtestue aiz. Hi ipurdi estua haiz.
(JUA, 2004-02-28)

Iráaz-ontzi, iráaz-ontzie: iz. Tre. Iragaz
ontzia./ Gazta egiterakoan erabiltzen zen
tresna./ Iraaz-ontzie. Iragaz ontzia. (JBA,
1998-08-06)/ Iraz-ontzin. Iragaz ontzian.
(JBA, 1999-08-23)/ (aldaera Iraz-ontzi)

Iráazi: (ik. Irabazi, hiru adierak)

Iráazpide, iráazpidea: iz. Irabazpi-
dea./ Iraaazpide. Irabazpide. (JUA, 2001-
08-11)

Irábazi: 1. ad. Irabazi, lehia irabazi./ Iraa-
ziz. Irabaziz. (JUA, 2001-11-17)/ Irazi ein
tzuela. Irabazi egin zutela. (JBA, 2004-
01-10)/ (aldaerak Iraazi; Irazi)/ 2. ad. Ira-
bazi, lanaren ordaina irabazi./ Etzen-
duen irabaziko-ta! Ez zenuten irabaziko-
eta! (Afaria irabazi) (JUA, 2001-02-03)/
Jornalak aundik irabaziko ittuzue-ta.
Jornalak handiak irabaziko dituzue-eta.
(JBA, 2004-02-21)/ Iraazi dirue ondo
ingo die. Irabazi dirua ondo egingo ditek.
(JUA, 2004-04-10)/ (aldaerak Iraazi; Ira-
zi)/ 3. ad. Irabazi, hazi./ Iraazi do pixkat.
Irabazi du pixka bat. (Antxumea hazi dela
adieraziz) (JBA, 2005-05-21)/ (aldaerak
Iraazi; Irazi)

Irábazi, irábazie: 1. iz. Irabazia, iraba-
zi den gauza./ 2. iz. Irabazia, hazitakoa./
Irabazi. Irabazi. (Landare bat denbora epe
batean zenbait hazi den adierazteko)
(JBA, 1999-09-08)/ Irabazie. Irabazia.

(Txakurkume batzuen gainean) (JBA,
1999-10-30)

Iraill, iraille: iz. Iraila, hilabetea./ Iraille.
Iraila. (JBA, 1999-11-27)/ (sinonimoa
Agor)

Irakatsaille, irakatsaille: iz. Irakaslea./
Irakatsaille onak. Irakasle onak. (JUA,
2002-06-01)/ (sinonimoa Maixu)

Irákiñ: ad. Irakin./ Irakitten. Irakiten. (JBA,
1999-05-15)/ Irakitten. Irakiten. (JBA,
1999-07-10)/ Idakitten. Irakiten. (Uraren
gainean) (JBA, 2005-01-14)/ (aldaera
Idakiñ aditza, bigarren adiera) 

Irákiñ, irákiñe: izond. Irakina./ Ud idakiñe.
Ur irakina. (JBA, 2000-03-18)/ Ud ira-
kiñetan. Ur irakinetan. (JBA, 2003-02-
15)/ (aldaera Idakiñ, izena)

Irálki: (ik. Iraulki)

Iraulika, iraulikea: iz. Iraulika, garai ba-
tean erabiltzen zen masa mota. Brinko-
lan iraulika egiten zuen lantegia izan zen
garai batean. 

� Etnog. Iraulika lantegia: JUA-ren esanetan,
Iraulikako ekoizpenak mando handi ba-
tek eramaten zituen lantegitik geltokira:
mando aundie, ikaragarrie, Iraulika fa-
brikako mandoa. Aren korreak oso lodiak
ziren, JUA-k adierazten duen bezala, esku
betekoak. Izan ere, bagoikarea ematen zon
aldiko, hau da trenaren bagoi oso bat be-
tetzen zela mandoak eramandako zamaz./
Aren matxeroa. Haren mandazaina. (JUA,
2001-11-17)/ Garai batean lantegi hone-
tako ekoizpena handia zen: Iraulika asko
itten zan ordun. Iraulikako lana gogor sa-
marra omen zen: Iraulikak auts asko do.
(JUA, 2001-12-31)/ Bertako langileek-
edo, zera esaten zuten: Cementos alga,
salga lo que salga. (JBA, 2005-01-08)

➤ Grab. Iraulika lantegiko lanak: Labee-
tako lanaz ari da: “Da antxe sue erre-
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› IRAULIKEA. Iraulika lantegiaren ubidea, Olazar in-
guruan. (AA, 2007-03-03)

› IPURDIE. Sagarrondoaren ipurdia. (AA, 2008-12-07)
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tzen. Dana gori-gori-gori einda arrie.
Da laben ikatza bota, arrikatza-ta...
Beno, beraka-beraka juten tzan e! Gero
bete ta beraka-beraka, ta gero beetik zi-
rikau ta goitti beera ia erreta, juten tzan.
Ta erre alan ia erreta autse’re bai. Geo
matxakadea eman da matxakan autse in
dana-ta, gora jaso, zaku bete, zakuk ola
izaten zittuan porlan zakuk nola izate
ttuk. Alako... Urdun zittuan zakuk, za-
kuzkok, oiñ zeak izate ttuk, porlan zaku
zeak izate ttuk”. Paperezkoak ziren
zaku hauek: “Papel lodi, kartoi ero oi-
takok. Da ordun bestelakok zittuan.
Gero or bazian zaar bat, Basilio. Basilio
Igalde Azpikoa, zaku bete itten zatuan.
Pixau eskolan, zaku bete. Da geo ba-
zeukien mula bat, zea mandoa bezela.
Olakotxe, olakotxe, orraiñokoa izango
zian, aundie. Jai eunen’e gizon batek,
etortzen tzian aatsalden ude ematea. Gu
an eoten giñean da gu ikustea, zaldi ura.
Naiko lastoa ta pentsu ematen zaean,
asko. Askean asko, pentsu asko ta aek
zeukian indarra! Bueno! Aek bagoi
oso eamaten tzian an. Zea zian aundie.
Karro aundie zeukian. Da gero karro
orri ipini zaean erruedak, zeak. Oiñ au-
tomobillek eta olako zea orik, ipini
zien ari. Aek indarra zeuken pillea. Bi
idin indarra bazeuken aek”. Eta era-
mandako karga hau ia trenetan sartzen
zuten: “Bai ta aek eamatzen tzian ba-
goira. Ta eunero bagoia kargatzen
tzian zeakin, iraulikakin. Eun baten
kargau, bi igual. Renfea nola zijon da
ola. Da antxe Zubi aundin.  Zubi aun-
diñ aundiko baztarren, oain etxea daok
an... An karro ortan, zea aundikoa. Ba-
goiak’e zortzi tonelada eamaten bazi-
ttun. Ordun bagoi txikigok izaten zittuan.
Zortzi bat tonelada, amar’e igual. Ta jun
bear bazuen Zaragoza-o, jakiñ ez noa,
o Valladoliza eo Burgosa-ero. Bagoi
osoa eamaten tzian orrek, mando orrek.
Mulea, esaten tzikoan... Ta aek ematen
tzaen illuntzan pardo osoa askaan, las-
to pardo osoa. Eta geo babea jaten tzon.
Babea ematen tzien lau, iru o lau aldiz
bete. Babea... Gau guziñ ba jaten. Da
uden etaa, eunez’e bai eta-ta, eraten
tzon zon, bazeuken olako aska bat ta an
ude eraten tzon da naiko ude eranda,
geo atzea barrua sartu-ta, gu ara ikus-
tea,  gu an ondon” (JUA, 2002-03-23)

Iraulki: ad. Eralki./ Iraulki... eralgi... “o
sea”, zaie ta iriñe apartau. Eralki... eral-
ki... hau da, zahia eta irina banatu. (JBA,
2003-07-26)/ Ialki. Eralki. (Errotan)
(JUA, 2004-08-10)/ Iriñe iralki, errota-
tik ekarri ta iriñe eralki. Irina eralki, erro-
tatik ekarri eta irina eralki. (JBA, 2004-
08-10)/ Eralgi baik baian. Eralki barik ba-
hean. (JBA, 1999-06-05)/ (aldaerak Eral-
gi; Eralki; Ialki; Iralki) (ik. Iriñ)

➤ Grab. Eralgi: “Eralgi?, iriñek eralgi. Ba
zaie, iriñ, errota iotzen danen, eoten da
dana junto zea inda, ba arek’e batea io-
tzen do, “o sea” iotzen do alea, garie o
artoa o dana dala. Azalak eta mami da-
nak junto. Enda ura apartatzeko, ba
baia baten eraiñez, iriñe beera juten da,
zaie gelditzen da ba baia ortan. Ta eral-

gi ba oixe” (JBA, 2002-08-25)

Iraun: ad. Iraun./ Aurten iraungo dio beintzet.
Aurten iraungo dio behintzat. (Udareondo
bati eusten dion soka baten gainean) (JBA,
1999-07-26)/ Ala iraungo balo! Hala
iraungo balu! (JBA, 2000-07-07)/ Iraun.
Iraun. (JUA, 2001-01-13)/ Asko iraute iku.
Asko irauten digu. (JBA, 2002-05-04)/
Iraun eitte ik. Iraun egiten dik. (JBA,
2004-08-13)/ Iraute iñe puskat. Irauten di-
ten puska bat. (JBA, 2004-10-02)/ Iraun-
go zu. Iraungo duzu. (JBA, 2005-08-14)

Iraupen, iraupena: iz. Iraupena./ Orrek
beintzet iraupen aundikoa, bestek lenau
ondau. Horrek behintzat iraupen handi-
koa, besteak lehenago hondatu. (Mada-
ri moten iraupenaren gainean) (JBA,
2003-02-15)

Irauts: adb. Zool. Irausi, txerri emea umes-
ke./ Irauts. Irausi. (JBA, 1998-08-06)

Irautsi: ad. Zool. Bere umea baztertu duen
ardiari umea onarraraztea./ Irautsi. Irau-
tsi. (JBA, 2002-01-26)/ (antonimoa Gai-
tsitsi)

Iráz-ontzi, iráz-ontzie: (ik. Iraaz-ontzi)

Irázi: (ik. Irabazi, hiru adierak)

Íri, iríe: (ik. Idi)

Irín, iríñe: (ik. Iriñ)

Iríñ, iríñe: iz. Irina./ Kilo bat iriñ. Kilo bat
irin./ Irin ttinttat bota. Irin pixka bat bota.
(JBA, 1998-08-04)/ (aldaera Irin)

� Etnog. Gari eta arto irinen prozesuak: Gari
irinaren lanketa prozesua hau izaten zen:
Garia aletu, galbahean pasa, kutxan gor-
de, zakuan sartu, errotara eraman, irina
egin eta bahean pasa. Garia era ezberdi-
netan aletzen zen: tornuan, harrian joz...
Gero galbaia delako tresnan pasatzen zen.
Honek aukéa kentzen zuen, hau da, gari
zorroa. Lan hau kutxan sartu baiño len
egiten zen. Eta hala, kutxara ale gorri-
gorrie sartzen zen, hau da, ale hutsa. Ku-
txatik alea atera eta zakuak betetzen zi-
ren alea errotara eramateko. Errotan eho
eta berriz ere etxera ekartzen zen. Hemen
baia delako tresnan pasatzen zen, eta ber-
tan irina eta zaie bereizita geratzen ziren./
Arto irinaren prozesuak, gariarenarekin al-
deratuz, bazituen ezberdintasun txiki ba-
tzuk: Artoa aletu, galbahean pasa, errotara
eraman, bahean pasa. Artoa aletu behar
zenean, zaku baten barruan artaburu pila
bat sartzen ziren, eta hauek mazo batekin
jotzen ziren. Hala, asko aletzen zen. Eta
gero, eskuz errepasatzen zen, aletu gabeko
azken aleak kentzeko. Era hau Olazar ba-
serrian ez ezik, Agirrezabalen ere ezagutu
du: an’e jotzen tzien. Gero galbahean pa-
satzen zen, eta gorde gabe, errotara era-
maten zen. Artoa ez da garia bezala gor-
detzekoa. Errotan eho eta bahean pasatzen
zen. Hemen irina eta arto-zaie bereizten
ziren. Prozesu honetako pausu ezberdi-
netako emaitza batzuk erabilgarriak ziren.
(ik. Zapero) (JBA, 2005-04-02)

� Etnog. Irinak nahastu: Artoaren eta gariaren iri-
nak nekez nahasten ziren. Taloei akaso, gari

irin pixka bat erantsiko zitzaien tarteka.
(JBA, 2005-04-02)

Irítzi: (ik. Eitzi) 

Irítzi, irítzie: iz. Iritzia./ Nere iritziz. Nire
iritziz. (JUA, 1999-09-08)

Irríka, irríkea: iz. Irrika./ Etxea etortze-
ko zea eoten men den, irrikan. Etxera etor-
tzeko zera egoten omen dun, irrikan.
(JBA, 2004-01-10)

Irríntza, irríntza: iz. Irrintzia./ Irrintza
ein tzola. Irrintzi egin zuela. (JBA, 2004-
05-20)

Irríntzaka: adb. Irrintzika./ Gurdie irrin-
tzaka. Gurdia irrintzika. (JUA, 1998-07-
17)/ Irrintzaka. Irrintzika. (Txakurraren
gainean) (JUA, 1999-09-12)/ Irrintzaka.
Irrintzika. (Zauritutako txakurraren gai-
nean) (JBA, 2000-01-22)

Irríñ eiñ: ad. Irrist egin, irristatu./ Kajea irriñ
eiñ. Kaxak irrist egin. (Irrist eginda ero-
ri zen erle kaxaren gainean)77 (JBA,
2003-02-01)/ (sinonimoa Irrist ein)

Írrist ein: ad. Irrist egin, irristatu./ Irrist ein-
da. Irrist eginda. (JBA, 1998-11-14)/ (si-
nonimoa Irriñ eiñ)

Irrístaka: adb. Irristaka./ Irristaka. Irrista-
ka. (JBA, 1999-08-03)

Irristára, irristárea: iz. Irristada./ Irris-
tára bat. Irristada bat. (JBA, 2000-02-26)/
Irristára bat. Irristada bat. (Autoak izo-
tzetan edo elurretan irrist egin dezakee-
la adieraziz) (JBA, 2004-02-21)/ Irris-
tárea. Irristada. (JBA, 2005-03-04)

Irrístatsu, irrístatsue: izond. Irristatsua,
irristakorra./ Irristatsue. Irristatsua. (JBA,
1998-08-10)

› IRRISTATSUE. Barrendiola errekaren gaineko egu-
rrezko zubia. (AA, 2003-07-05)

77 Urretxuko Eusebia Aiastui andreari ere antzeko zerbait jaso genion: ... irriñ iñ etzeien... (1999-07-08)
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Irtéera, irtéerea: iz. Irteera./ Irteerea. Ir-
tera. (JBA, 2007-12-15)/ Irterea. Irteera.
(JBA, 2004-01-04)/ (aldaera Irtera)

Írten: 1. ad. Irten./ Irten baik. Irten barik.
(Festara) (JUA, 1999-11-06)/ Irten zi-
kuen. Irten zitzaizkigun. (JBA, 1998-07-
14)/ Ez daok irteteik. Ez zagok irteterik.
(Bero zakarra zela eta) (JUA, 1998-07-
06)/ Kanpoa irteteko giroik ez. Kanpo-
ra ateratzeko girorik ez. (JUA, 2000-10-
21)78/ 2. ad. Gertatu, suertatu./ Onek ze-
muz irten dizu? Honek zer moduz irten
dizu? (JBA, 2007-12-09)/ 3. ad. Irten,
landarea hazi./ Aguro irtetea. Agudo ir-
tetea. (Lursailean sartutako pinu lan-
dareak azkar irten zirela adieraziz)
(JUA, 1999-10-23)

Irténuna, irténunea: iz. Irtengunea./ Ir-
ten una. Irtengunea. (Teilatuaren gora-
behera bati buruz) (JBA, 2000-02-05)

Irtéra, irtérea: (ik. Irteera)

Íru: zenbtz. Hiru./ Iruek. Hirurak. (Orduaz)
(JUA, 2003-12-12)/ Irurek. Hirurak.
(JBA, 2003-12-12)/ Irundako. Hiruren-
tzako. (JBA, 2005-08-13)

Íru púntako piñúdie: Topo. Hiru pun-
tako pinudia, Brinkolako pinudia./ Iru
puntako piñudie. Hiru puntako pinudia.
(Hiruki forma duen pinudi jakin bat; Ze-
padi aldean kokatzen da) (JBA, 2005-09-
09)/ Iru puntako piñurie. Hiru puntako pi-
nudia. (JBA, 2002-01-06)

Irúdi, irúdie: iz. Irudia./ Irudi bat azpiñ.
Irudi bat azpian. (Ama Birjina irudi bat
deskribatuz) (JBA, 2004-01-04)

Iruerréketa: Topo. Iruerrekaeta, Brinkolako
parajea./ Iruerreketa. Iruerrekaeta. (JBA,
2004-01-03)

Iruetamar: zenbtz. Hirurogeita hamar./

Iruetamar. Hirurogeita hamar. (JBA,
2000-08-29)

Iruetxéta: Topo. Iruetxeta, Zegamako ba-
seliza eta ondoko baserrien izena./ Irue-
txeta. Iruetxeta. (JBA, 2002-03-21)/
Amezkoako ikazkinen enkargatua Irue-
txetako Ramon Mazkiaran zen. (JBA,
2006-07-15)

Iruipen, iruipena: iz. Irudipena./ Irui-
penak. Irudipenak. (JBA, 1999-06-05)/
Iruipenak. Irudipenak. (JUA, 1999-08-
19)/ Gizonon iruipenak. Gizonon irudi-
penak. (JBA, 2003-11-25)/ Iruipenak. Iru-
dipenak. (JBA, 2005-03-26)/ Iruipenak
izango ziela. Irudipenak izango zirela.
(Usai bat aditu izanaren irudipena) (JBA,
2006-01-14)

Iruittu: 1. ad. Iruditu, iritzi./ Ze iruittu zi-
kun. Zer iruditu zitzaigun. (JBA, 1998-07-
16)/ Aber ze iruitzen zatzuen. Ea zer iru-
ditzen zaizuen. (JBA, 2004-03-27)/ Irui-
ttu zat neuri’re. Iruditu zait neuri ere. (In-
guruan ziza usaina zela) (JBA, 2004-05-
22)/ Ori gaizki iruittu. Hori gaizki irudi-
tu. (JBA, 2004-12-31)/ 2. ad. Iruditu, uste,
errezeloa izan./ Iruittuko zikon sue za-
marrela. Irudituko zitzaion sua zerama-
la. (JBA, 2003-04-26) 

Irúkuesta, irúkuestea: iz. Bot. Hiru-
kuesta, landare mota./ Irukuestea... Lenao
soron asko izaten zan... gari arten-da. Hi-
rukuesta... Lehenago soroan asko izaten
zen... gari artean-eta. (JBA, 1999-07-10)/
Landare hau gari soroetan hazten zen be-
lar txar bezala eta kentzea oso lan neke-
za izaten zen. (JBA, 2002-01-26)

➤ Grab. Landarea: “Irukuestea? Da bedar
bat. Oso ugarie, irukuestea izena don be-
zela oso ugarie da, eukitzen do ba leka,
lorea ta gero leka itten tzako, leka txiki
bat da an azik. Errez zabaltzen dana-ta.
Lenau izaten tzan garie eitten gendunen,
lan bat ebaltzen gendun, irukestea apar-
tatzen. Zeatio garikin dana nastu itten tzan
ba enda ibiltzen giñen ba apartatzen. Gari
jorran esaten zikon, oiñ ez dao olako la-
nik, ezta eon’e itten irukuestea, gutxi oso.
Leka bat izaten do, leka txiki bat eta iru-
lau azi o ola” (JBA, 2002-01-26)

Irúreun: zenbtz. Hiruehun./ Irureun. Hiru-
rehun. (JUA, 1999-08-23)

Irúrogei: zenbtz. Hirurogei./ Berroeta-
mar o irurogei litro bear dittu. Berro-
geita hamar edo hirurogei litro behar
ditu. (JUA, 2001-12-15)/ Iruetasei. Hi-
rurogeita sei. (JUA, 1999-12-25)/ Irui-
taka urtetan. Hirugoheitako urtetan.
(JBA, 2002-06-15)

Irústarbi, irústarbie: iz. Bot. Hirustarbia,
landare mota./ Irustarbie. Hirustarbia.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-01-31)/
Irustarbia. Hirustarbia.79 (JBA-ren esane-
tan, landare hau lehenago alergiak zirene-
an erabiltzen zen. Kaltetutako lekua igur-
tzi egiten zen) (JBA, 2001-03-31)

➤ Grab. Irustarbie: “Irustarbie izango da, lu-
rren eoten dan zee batzuk ez die?... Lan-

darea-o, zer dan esateko fijo ez takit nik.
Ibiltzen giñen gu lenao ola iozten, alerji
o granok o ola zerenen, lenau nola etzan
olako, oiñ bezelako medikamentuik-eta,
ba ori artu eta iozten. Ta orrek pikau, erre
eitten tzon, erre, ta ordun bai ia gozau ei-
tten tzan ura. Nik uste det, landara bat
izango da, gaiñea irtengo do bai, baiño
barrun koskorrak eukitze ttula, lur barrun,
ta ola pixkat azala o kendu, ta txuri-txu-
rie barrue izaten da ta arekiñ iurtzitzen
gendula. Nik uste et ori dala irustarbie.
Irtengo dio landarea gaiñea’re, bai, bai,
irtengo dio” (JBA, 2003-04-26)

78 Hemen agertzen diren irtetea kasu guztiak JUA-ri jasotakoak dira. JBA-k beti irtetzea esaten du.
79 Goierrieraren deklinabidearen arabera Irustarbie behar luke erreferentzia honek eta ez Irustarbia. Ez dakigu nondik norakoa den datu hau, beharbada bil-
keta akatsa izan liteke.

› IRUETXETA. Zegamako Iruetxetako baselizan, Elu-
rretako Ama gurtzen dute. (AA, 2008-04-05)

› IRUSTARBIE. Irustarbia pipita gorriekin. Legazpin
ateratako argazkia. (AA, 2007-10-27)

› IRUSTARBIE. Irustarbia pipita berdeekin. Brinkolan
ateratako argazkia. (AA, 2006-07-01)
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Ísko, ískoa: (ik. Ixko)

Ískotu: ad. Idiskotu, idiskoak edo zezenak
bere funtzioa egin, hau da, behia umetu./
Ískotzen. Idiskotzen. (Zezena behia ume-
tzen) (JBA, 2008-05-17)

Istán bat: iz. Istant bat80./ Istan baten ingo
deu. Istant batean egingo dugu. (JBA,
2002-05-11)

Istóri, istórie: iz. Istorioa./ Ze istorik. Ze
istorioak. (Gertakizun batzuen gainean)
(JBA, 2004-04-10)

Isúski-eskoba, isúski-eskobea: iz. Tre.
Isuski erratza, txilarrez egindako erratza./
Isusku eskobea. Isuski erratza. (Mariaje
UB-k entzuna: JUA, 2000-08-06)/ (�) (si-
nonimoa Illarrezko eskoba)

Ítai, ítaie: (ik. Iitai)

Íto: 1. ad. Ito, uretan ito./ Itotzeko peligroa.
Itotzeko arriskua. (JBA, 1999-08-11)/ Itto.
Ito. (JUA, 1999-07-26)/ Beorrak ito
zien. Behorrak ito ziren. (JBA, 2008-10-
12)/ (aldaera Itto)/ 2. ad. Ito, martxan jar-
tzeko arazoak dituen makinekin erabiltzen
da./ Ito. Ito. (Makina batek arrankatzeko
dituen arazoez) (JBA, 2000-05-13)/ (al-
daera Itto)

Itó, itóa: izond. Itoa./ Oso itoa. Oso itoa.
(Ogia legami gabe nola geratzen den adie-
raziz) (JBA, 2002-08-25)

Itsásgora, itsásgora: iz. Itsasgora./ Itsas-
goran in bear da arbie. Itsasgoran egin
behar da arbia. (JUA, 1998-08-11)

Itsáso: Topo. Itsaso, Gipuzkoako herria./ Itsa-
son. Itsason. (JUA, 1999-02-12)

Itsáso, itsásoa: iz. Itsasoa./ Itsasoa. Itsa-
soa. (JUA, 2004-05-29)/ Itsas aldea.
Itsas aldera. (JUA, 2004-08-13)/ Itsasoa...
itsasoik. Itsasoa... itsasorik. (JUA, 2004-
09-18)/ Itsas aidekin. Itsas airearekin.

(JBA, 2005-09-15)

Itsátsi: ad. Bot. Itsatsi, landare eta zuhaitzak
landatutako lurrera ohitzea./ Itsatsi. Itsa-
tsi. (JBA, 1998-05-23)/ Itsatsita dao. Itsa-
tsita dago. (Urki baten gainean) (JBA,
1999-07-10)/ Itsatsi. Itsatsi. (Landatuta-
ko pinu batzuen gainean) (JBA, 2000-02-
24)/ Aditz hau sestratutako zatiei buruz
mintzatzeko ere erabiltzen da. (JBA,
2000-09-30)/ Itsaasteko. Itsasteko. (Sa-
garrondo mentatu baten gainean) (JBA,
2003-07-26)/ Itsatsita dare. Itsatsita dau-
de. (Ezpel landareak) (JBA, 2007-03-03)

� Etnog. Lehortea:Aurtengo lehorte luzean eta
bero bolada latzean, landare eta zuhaitzak
galdu dira. Hauen artean, Antxerdirako
bide ondoko oteak ere ihartu egin dira,
baina JBA-k dio ez dakiela atzea itsatsiko
dien. (JBA, 2003-09-06)

Ítsu, itsúe: 1. izond. Itsua./ Laharrez josi-
tako tokia, toki itxia. Basurdeak bakarrik
sartzen diren horietakoa./ Itsue. Itsua. (Ho-
rrelakoa omen zen garai batean Itzubia-
ga) (JUA, 1999-05-16)/ 2. iz./izond. Itsua,
ikusten ez duena.

ITSU GELDITTU: ad. Itsu gelditu, gaitz edo
istripuz ikusmena galdu./ Itsu geldittu. Itsu
gelditu. (Pertsona bati buruz) (JBA,
2007-10-13)

Itsúlapiko, itsúlapikoa: iz. Tre. Itsula-
pikoa./ Itsulapikon. Itsulapikoan. (MUA,
2002-04-11)

Itsúldi: (ik. Itsuldu)

Itsúldu: ad. Itzuli./ Automoillen bat itsuldu...
itsulduta. Automobilen bat itzuli... itzu-
lita. (JBA, 1999-06-19)/ Itsuldi. Itzuli.
(Traktorea itzuli gidariaren gainera)
(JUA, 1999-08-08)/ Itsuldu. Itzuli. (Gai

berberaren gainean) (JBA, 1999-08-08)/
Itsulduta. Itzulita. (Traktorearen gainen)
(JBA, 2007-02-10)/ (aldaerak Itsuldi;
Itsuli)

� Etnog. Gurdia itzuli: Gurdiak itzultzen ziren
galdetuz, zera dio, behin baino gehiago-
tan suertatu zitzaiela gurdia itzultzea.
Gurdiak itzultzeko arrazoietako bat bidea
txarra zelako izaten zen, zoru txarra, ar-
bela eta hauen gainean triki-traka egitea
ez zelako erraza. Itzultzeko beste arriskua
pendizaren kontra pixka bat igo, baztarrai
eldu, eta zamaren ondorioz beste aldera
itzultzea zen. Hori, zágue zeukenen ger-
tatzen zen, hau da bolumen handiko
zama. JBA-k dionez, Luzianori ere behin
baino gehiagotan itzuli zitzaion, bere
seme JUA eta JBA berari bezala. Gurdiak
itzulita geratu arren, behiak zeuden bezala
geratzen ziren, bazelako artean biratua ge-
ratzen zen tresna bat. Itzultzean, gurdia
hustu, ondo jarri eta berriz ere zamatu be-
har izaten zen. Behin, Antxerditi Egirako
biden gurdi egurre zutela itzuli zitzaien.
Garoaz pilatuta ere gertatu zen. Pisu gu-
txi bazeukan, gauzak hustu gabe saiatu-
ko ziren gurdia ondo jartzen./ Itsuli, itsul-
di./ Askoz ere okerragoa izaten zen gur-
dia amiltzea, hau da, malda batetik behe-
ra erortzea. Barrendiolako bati amildu zi-
tzaion gurdia Seguran. (JBA, 2004-01-10)

Itsúli: (ik. Itsuldu)

Itsúsi, itsúsie: izond. Itsusia./ Itsusigo... Itsu-
si. Itsusiago... itsusi. (Belar txar baten gai-
nean) (JBA, 2002-08-25) 

Ítte, íttea: iz. Egitea./ Eitte ori kosta itten
da-ta. Egite hori kosta egiten da-eta. (Egin
beharreko eta oraindik egin ez diren
bide batzuen gainean) (JUA, 2003-06-28)

› ITSASO. Itsaso herria. (Joseba Aldanondo, 2009-01-01)

80 Izen hau forma honetan bakarrik jaso ahal izan dugu.

› ITSATSI. Olibondoa itsatsita Antxerdi aldean. (AA,
2005-08-18)
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Ítto: (ik. Ito, bi adierak)

Ittókiñ, ittókiñe: (ik. Ittukiñ)

Ittú-lan, ittú-lana: iz. Nekaz. Itzula81./ Ittu
lana. Itzula. (Elena UB)/ Ittulan daille-
nak. Itzulan dabilenak. (JBA, 2003-02-15)

� Etnog. Behiekin: Ordun ittulan bei zarrakin
itten zan, labratzen Gorrie ta Pottolo. (Go-
rrie eta Pottolo behien izenak dira) (JUA,
2001-11-17)/ Lan honetan bi pare behi ere
erabiltzen ziren. (JBA, 2003-05-17)/ Ittu-
lan lanean, bi lagun izaten ziren, aurrekoa
ittulaie edo ittularie ganadua zuzen gi-
datzen. Atzetik beste bat berriz, alperra edo
soroan pasatzen ari ziren tresna zuzentzen.
Eta arrastoa oker egiten bazen, ittulárik
beti kulpak. (JBA, 2004-01-10)

Ittúkiñ, ittúkiñe: iz. Itogina./ Ittukiñek. Ito-
ginak. (Etxe bateko itoginen gainean)
(JBA, 2000-02-05)/ Ittukiñe... ittukiñ.
Itogina... itogin. (MUA, 2002-04-11)/ Itto-
kiñe. Itogina. (JBA, 2006-02-11)/ (alda-
era Ittokiñ)

Ittúlai, ittúlaie: (ik. Ittulari)

Ittúlari, ittúlarie: iz. Nekaz. Itularia, itzu-
leko lana egiten duena./ Ittulaie, ittulári.
Itularia, itulari./ Ganaduaren atzetik joa-
ten zenari nola esaten zitzaion ez da go-
goratzen. (JBA, 2004-01-10)/ (aldaera
Ittulai)

Ittúlau: ad. Itzulatu, itzulan egin./ Erdiko-
a’re ittulau. Erdikoa ere itzulatu. (Itxu-
raz, itzulean egiten ziren pusketa ezber-
dinen gainean esana (JBA, 2003-05-17)

Ittúrbeltz: Topo. Iturbeltz, Brinkolako pa-
rajea./ Itturbeltz. Iturbeltz. (Ura bertatik
eramaten zen Legazpi aldera) (JUA,
1999-02-06)/ Itturbeltz. Iturbeltz. (JUA,
2002-02-23)

➤ Grab. Iturbeltzeko ura: “Beno Itturbeltzeko
onaa, onako zea dauke, bai... Zumarra.
Onutzagotik eaman... Iturbeltza an, Zea-
ma aldeagon, baiño ortik eamaten die ude
zeera, Zumarra, Leazpia-ta eamaten
diek. Ta ud edarra gaiñea, ud ona daok
or Itturbeltzen. Ori Aizkorriñ, Aizkorritik
beera, Aizkorritik beera etortzen dan
ude or artzen diek”. Lanean nola ibili zi-
ren: “Gu an ibili giñean Itturbeltzen.
Itturbeltzen lanen, ja bai lana! “A pico y
pala”, atxurrekin-da... Ordun etzeon ola-
ko adelantuik. Tirook, tirok bai... Barre-
noa. Barrenok tirok ein bearra eoten tzian.
Zeatik ordun “bastante” adelanto zeon ti-

ron, tirok itten. Bestela ezeon eitteik.
Arri goorra, ba zulau-ta eiñ in bear.
Geo tirok eitteko’re batzuk barrenokiñ ola
raaka, beste batzuk, batek eutsi ra! ola
bueltaran, bestek jo porrekiñ, ola zulok ei-
tten zittuan. Bai... Gero dinamitekiñ tiro
aundie in da, arrik eta, da geo bidea li-
brau, aurrea! Ta geo tubok sartu gen-
duztan. Ta tubok sartzen ai giñela gerrea
irten tzian. Bai... ta gerran etzian lanik eiñ.
Geo, gerrakon, Leazpiko fabrikatik, jen-
te askok iesi jun zittuan. Iesi, or Bizkai al-
dea ta zera-ta. Orik an tziela, gero fabri-
kek bear zian jentea, ni ta beste batzuk’e
bai, an zebiltzenak, fabrikan sartu giñe-
an, bai. Ta arrezkeokon or ibili gaittuk fa-
brikan, lizentziau arte, jubilau arte. Be-
rrotaiu urte in datuat nik fabrikan, bai. Be-
rrotairu fabrikan, bai antxe. Pulitzen
ebilten nintzen ni asko, atxurrek eta aiz-
korak-eta, pikatxoiak-eta. Muturren, mu-
turren. Da geo batzuk aizkora dana’re bai,
pulittu ta zorroztu’re bai. Olaxe ibili gi-
ñean”. Zein ibili ziren: “Jente geio’re bai,
oixe ibili giñela.  Emen  Brinkolakok-eta,
baita zeamarra, zeraindarra ibili ittuan
Itturbeltzen. Ordun gaztek giñean-da,
emendik Itturbeltzea eunero juten giñean.
Jun in bear tzian. Egurdi bazkarie artu...
Gero amarretakoa’re piskat eitten tzian or-
dun. Ta geo ordubatetan eo ola bazkarie.
Da gero guk amar ordu-o itten genduztan
eunen. Urdun normala amar ordun bezela
zian. Da antxe ibili giñean, jornal txikie
ta lan asko. Kontratistak ori daukik, da
jenteik billau eziñ. Jenteik eziñ billau. Ta
gero, ia gerran ondon, ba “bastante” be-
eraiño ekarrita gendukean, Leazpi aldea,
enda fabrikek jentea bear tzian, len an ze-
billen jentek ies in tzien, Bizkai aldea-ta,
jentea bear tzian, jentea bear tzian, geo
ni ta geo’re bai. Brinkolakok-eta an sar-

tu giñean, fabrikan sartu giñean”. Ura
ekartzeko tutuak non sartu: “Emen, emen-
txe goitik, Euzkitza Goikoa baiño goora-
gotik. An goiko... Amutxanda, “bastante”
gotik. Bai... Ara tubok mandotan erama-
ten zatuen. Ta guk beintzet kolokau...”.
Agerretik: “Agerre... Agerre baiño goo-
rago. Goiti, goiti, an Agerre baiño goo-
raxotik beera, Teillartea. Mendiñ zijon
eran, beera. Gero atzea berriz, berriz’e
Elortzatik goorago, Elortza, Eizear, As-
taola... Ta Astaola gaiñetik, da berriz’e
gero Zelandako bidean, mendik beera itten
zian. Beera bajau ta gero berriz’e goora-
ta... Apaatzoa, Apatzo gaiñetik. Gero Le-
azpira... An’e bajadea. Leazpik paren,
goien. Goien, Apatxon goien o an, depo-
sitoa an zeoan da ara. Guk, araxe ia sar-
tzen giñela gerrea asi zian ta geo ni ez nin-
tzen geiao jun. Da besta batzuk’e ez, Brin-
kolakok. Gu fabrika jun giñean. Ordun lan
asko itten tzian” (JUA, 2002-03-02)

Ittúrri, ittúrrie: iz. Iturria./ Itturri. Iturri.
(Olabaso aldeko iturriaren gainean) (JBA,
1999-08-03)/ Metal itturri bat. Metal itu-
rri bat. (Olabasoko iturriaren gainean ari
da. Garotan lana egin eta gero, iturri ho-
netan asetzen zuten egarria) (JBA, 1999-
08-03)/ Metal itturrie. Metal iturria. (Ai-
tzegikoaren gainean) (JBA, 2003-03-
21)

Ittúrritxiki: Topo. Iturritxiki iturria, Brin-
kolako iturria. 

� Etnog. Agirrezabalgo iturriak: Agirrezabal
baserritik gora eta eskuin aldera dago itu-
rri hau./ JBA baserri honetan bizi zen ar-
tean, edateko ura bi iturri hauetatik ekar-
tzen zuten: Itturritxiki eta Aitzeiko itturrie.
(JBA, 1999-09-08)/ Agirrezabalen batez
ere Aitzegiko iturritik ekartzen zuten

81 JBA-k dio lan honi Ittula edo Ittulan esaten zaiola, baina ez Ittu lana. (JBA, 2004-01-10)

› ITSULAPIKOA. Marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2008)

› ITTU-LANA. Marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2008)
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ura, baina beste bat’e bazan: Itturritxiki.
Agirrezabaletik mendira jo behar zen itu-
rri honetara joateko, zuzen samarrean
gora. (Aitzegirako bidea berriz zeharre-
an egiten zen, Aizkorri alderako norabi-
dean)/ Iturri honetako ura metal ude
zen. Iturri honetarako bidea gogorragoa
zen. Horregatik, batez ere inguruko ze-
laietan lanean aritzen zirenean joaten zi-
ren. (JBA, 2001-12-29)

Itxáburu, itxáburue: (ik. Etxaburu, bi
adierak)

Itxáski, itxáskie: iz. Itsaskia, itsatsita ge-
ratzen dena./ Dozena erdi bat gari lasto-
rekin, azaroa lotzen zen. Lokarri hau zen
itxaskie. Hauekin garia kateau egiten zen.
(JBA, 2007-01-05)

Ítxi: ad. Itxi./ Eskolak’e itxi in ttue. Eskolak
ere itxi egin dituzte. (JBA, 2003-04-23)/
Istea. Ixtea. (JBA, 1999-10-23)/ Itxi-
tzea. Ixtea. (Lur sail bat hesiz ixtea) (JUA,
2000-01-22)/ Atea itxitzen balin bada.
Atea ixten baldin bada. (JUA, 1999-11-
28)/ Isten. Ixten. (JBA, 2000-08-09)

Itxitúra, itxitúrea: iz. Itxitura./ Itxitura.
Itxitura. (JBA, 1998-08-06)/ Itxitúrea. Itxi-
tura. (Lur sail bat ixten duen itxitura ba-
ten gainean) (JBA, 1999-08-14)/ Itxitu-
rea. Itxitura. (Oiloei jarritakoa) (JBA,
2003-04-04)/ Itxitúrak. Itxiturak. (Sail itxi-
turak) (JBA, 2008-02-23)

Itxúra, itxúrea: 1. iz. Itxura./ Beste itxu-
ra bat. Beste itxura bat. (Bi haragi
moten arteko aldeaz esana) (JUA, 1999-
12-24)/ Oispoa bera txofer ez da itxu-
ra aundiko gauzea. Gotzaina bera txo-
fer ez da itxura handiko gauza. (JUA,
2003-03-01)/ Saltzeko itxuraik ez. Sal-
tzeko itxurarik ez. (Santa Lutziko azo-
kara eramandako ganaduaren gaine-
an) (JUA, 1998-12-12)/ Itxura bae-

kok. Itxura gabekoak. (JBA, 2001-05-
08)/ Itxura. Itxura. (Pertsona baten
itxuraren gainean) (JBA, 2004-04-03)/
Zarbák’e kendu-ta, egurre pillau-ta,
itxura pixkat jarri. Zarbak kendu-eta,
egurra pilatu-eta, itxura pixka bat jarri.
(Zuhaitz baten adar erori batekin zer
egin behar den) (JBA, 2004-05-15)/
Itxúraako’re pixkat. Itxurarako ere pix-
ka bat. (JBA, 2004-05-22)/ Itxurazko xa-
marrak jarri. Itxurazko samarrak jarri.

(JBA, 2006-01-14)/ Amen ez dau itxu-
ra aundik’e. Hemen ez dago itxura
handirik ere. (Bila dabilena aurkituko ez
duelakoan) (JBA, 2006-08-12)/ (sino-
nimoa Xirku)/ 2. iz. Itxura, modua, neu-
rria./ Bere itxuran bai. Bere itxuran bai.
(Itxura hitzak hemen neurri hitzaren
adiera dauka. Zahar sarien zenbateko-
en gainean) (JUA, 2004-04-10)/

ITXURA EUKI: ad. Itxura eduki, eman./
Itxurea daukenez. Itxura daukanez. (Ema-
ten duenez) (JBA, 2005-08-18)

Itxúrabaetu: ad. Itxuragabetu./ Itxuraba-
etuta. Itxuragabetuta. (Egoki ez mozte-
agatik bere itxura galdu duten ezpel lan-
dare batzuen gainean) (JBA, 2005-08-14)

Itxúrau: ad. Itxuratu./ Pixkat itxurau da. Pix-
ka bat itxuratu da. (Katu oso argal baten
gainean) (JBA, 2007-06-09)

Itz, ítze: iz. Hitza./  Itz erdin bat. Hitz erdi-
ren bat. (Aipamenen bat) (JBA, 2000-04-
29)/ Aren itz otsak. Haren hitz hotsak.
(JBA, 1998-08-05)/ Itzi’pe etorri en.
Hitzik gabe etorri dun. (Hau da, ezer esan
gabe etorri dela) (Jesusa BA, 1999-02-11)/
Eon in tzan itzi paik. Egon egin zen hi-
tzik gabe. (Pertsona batek une batez
hizketarako ahalmena galdu egin zuela)
(JBA, 2005-08-18)/ (aldaera Iz)

ITZ EMAN: 1. ad. Hitz eman, elkarrizketa
hasi./ Itz eman. Hitz eman. (JUA)/ Itz
eman tzian. Hitz eman zidan. (JBA,
2003-06-01)/ Neuk ematen diot itze.
Neuk ematen diot hitza. (Elkarrizketa
berak hasten duela) (JBA, 2007-12-21)/
2. ad. Hitz eman, tratua egin./ Itz eman-
da. Hitz emanda. (Adiera honetan hitz
emateak tratu bat egitea adierazten du
eta ez elkarrizketa bat hastea) (JBA,
2005-05-14)

ITZ ERREZA EUKI: ad. Hitz erraza eduki,

› ITTURRITXIKI. Metal ura ematen du iturri honek. (AA, 2009-01-04)

› ITXITUREA. Malla inguruko artzain txabola, aurrean itxitura duela. (AA, 2004-08-28)
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hiztuna izan./ Oso iz-jarioa da... itz erre-
za dauke. Oso hitz jarioa da... hitz erra-
za dauka. (Pertsona bat hiztuna dela
adierazteko) (JBA, 2004-08-10)

Itz ein: ad. Hitz egin./ Itzik ein baik. Hitzik
egin barik. (JBA, 1999-07-10)/ Ez det itzik
ein oandio. Ez dut hitzik egin oraindik.
(JBA, 2001-08-04)/ Itz asko eitten dik.
Hitz asko egiten dik. (Pertsona hiztun ba-
ten gainean) (JUA, 2002-01-06)/ Nei iz
gutxi itten daen. Niri hitz gutxi egiten zi-
dan. (JBA, 2005-08-19)

Itzai, itzaie: iz. Itzaina, idiak gidatzeaz ar-
duratzen den pertsona./ Itzai. Itzain.
(JUA, 1999-05-15)/ Itzai. Itzain. (JBA,
1999-10-30)/ Itzaiek. Itzainak. (JBA,
2002-04-13)/ (ik. Idi)

� Etnog. Oñatiko itzainak: Brinkolako baso-
etan gerra ondoan Oñatiko itzainak ibi-
li ziren lanean. Bertako bi tabernetan, goi-
koan eta behekoan, jarri ziren apopilo, eta
ganaduarentzako ere bertan ziren ukui-
luak-eta. Ganadu jana berriz eurekin
ekarri ohi zuten. (JBA, 2005-01-14)

➤ Grab. Itzainak: “Amen etxe geianetan eon-
go zien idik lenao, geianetan. Arreza-
len’e bestekon zien. Guren nik ez det
beiñ’e aittu. Emen’e ez. Baiño gero Aul-
den, Muñttein eta leku askotan. Etxeik geia-
netan, zeak, itzaiek. Ori ni baiño lenxoko...
Ni Muñtteiñ akordatze naiz, gue besteko
enaiz akordatzen, Aulden’e ez. Eta lenxo-
ko zea da ori. Ni akordatze naizena emen,
len basok bota-ta eitten tzittuenen, oin be-
zela etzan kamionik-eta, bideik-eta, ezer ez.
Eta etortzen tzien Oiñatiti, itzai tropea etor-
tzen tzien, olako lanak eittea. O basok eta-
o eittea, etortzen tzien. Bai, basok botatzen
tzittuen, piñudik eta geo ba... Piñudik eta
gaiñeatikok, aitzek-eta, oi danak. Lenao
emen, Olalde alde otan asko oten tzan.
Amen kargadero zeak eoten tzien. Onaiño
ekartzen tzittuen, enda emen. Ba batzuk lu-
zen ekartzen zittuen gaiñea, bi burditan, bi
burditan. Izaten tzien ola, burdi motz ba-
tzuk. Ba oingo kamion ze orik bezela, nola
esaten tzate oiei, kamion luze oiei...”.
Trailerrak: “Trailerrak, bai. Eta lenengo
burdi normala aurreti, eta geo motza
epintzen tzuen atzeti, ba lúze ekartzeko. Be-
aje gutxigo itteko, bueno, luze ekartzeko.
Eta burdi motz orrek, zon, ola gaiñen, eu-
kitzen tzon olako kuadrante bat. Da ura ola
buelta eitten tzon, ba zeatan, kamiño
bueltatan da ola, bai. Arek, oingo traile-
rran zea eitten tzon, esate bateako, en-
teintzen?”. Baserriko lanak ere egiten al zi-
tuzten itzainek: “Ez, eran baserritakok ein-
go zittuen, da geo ba dirue zea itteko... Oik
beste zeaik etzuen eukiko, baserrie ta ba

idikiñ ola, kanpora. Amen Pastaingoa’re
bueno! Ura’re oso beandu arte ibili zan,
Andres, Pastaingoa’re. Idikin-da, lanetan.
Lenao txarak etatzen tzien, oin batez die
etatzen, batez oiñ. Lenao... Oiñ irurogei
urte, o asko, asko, berroetamar baiño geiao
beintzet, ia utzi zuen, utzi zien orik zea ittei.
Lenau etatzen tzittuen txarak eta eitten tzi-
ttuen ba aizko, jesus... Atxur kirtenak, eta
pikatxoi kirtenak eta ola, kirten pilla bat
eitten tzuen. Da oritako’re ba bear izaten
tzuen. Zeak’e bai, “esto” mandok’e bai,
ibiltzen tzien. Baiño egur klase ori ekar-
tzeko’re, ba orik ibiltzen tzittuen. Karga-
lekuta-ta ekartzeko, ta ola”. Bazen halako
istorio xelebre bat, idiak baserrira bakarrik
itzultzen zirenekoa: “Ba euneko lana eitten
tzuenen, ba epintzen men tzittuen eran bi-
detan ze oik, idi, idi orik. Eta “aida!” esan
da aik ean etxea zuzen jungo zien. Eta gi-
zona taberna. Eta gero, ba etxen, aillatzen
tzienen, andrek beiñ baiño geiotan ingo zon,
da etxen, aillatzen tzienen, askau, uztarriti
askau eta eran lekuta erak jungo zien, atek
zabaldu ezkeo. Bai, bai, ori, bueno, mai-
ña at aldiz esan oi zon gue aittonak ori”
(JBA, 2005-01-15)

Itzáldi, itzáldie: iz. Hitzaldia, elkarrizketa./
Itzaldi bat. Hitzaldi bat. (JUA, 1999-12-
25)/ Itzaldi bat beti itten diau. Hitzaldi bat
beti egiten diagu. (JUA, 2003-08-09)

Itzáli: ad. Itzali./ Mendin alde bat agurogo
itzaltzen dek. Mendiaren alde bat agu-
doago itzaltzen duk. (Mendiaren alde ba-
tetan eguzkiaren argiak irauten duen bi-
tartean, bestean itzala sortzen ari dela adie-
razteko. Hemen itzaltzea eguzkiaren ar-
gia joatea da) (JUA, 2000-08-19)

Itzébai, itzébaie: 1. iz. Hatz ebaki, behatz
puntetan izaten diren etenak./ Itzébaie.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-11-
30)/ Hitz hau Arrezalen ebaltzen zan. Eten
hauek berez, otzakin izaten dira, baina la-
nean ere atera daitezke. Eskuko azal
motak ere eragiten du, batzuei errazago
ateratzen zaizkie. (JBA, 2004-12-04)/
Itzebaiek sortzeko, eskuak nolakoak di-
ren izaten da garrantzitsua. JBA berari sor-
tzen zaizkio zartadura hauek. Bere amak
ez zituen izaten. Aitak berriz izaten zituen,
eta hauek sendatzeko, aek itten tzittun, pi-
kékiñ itten tzittun./ Zartadura hauek ho-
tza eta beroaren arteko kontrasteaz ere sor-
tzen dira. Oraingo negu giro gorrian es-
kuak hoztu eta gero ur berotan ibilita sor-
tu litezke. (JBA, 2005-01-29)/ 2. iz. Elur
jausia./ Itzébaie. Olazar aldean karril
gaineko aldapetan izaten ziren halakoak.
Kalpartei aldean ere gaur ikusi ditugu.
(JBA, 2005-03-06)/ (sinonimoak Edur-
jausi; Edur-mailla)

Itzératu: ad. Hitza eman, hizketan hasi./ Itze-
ratu ezkeo. Hitzeratu ezkero. (JBA,
2005-07-02)

Iurtzi: ad. Igurtzi./ Iurtzi. Igurtzi. (JBA,
1998-11-07)/ Iurtzi emen. Igurtzi hemen.
(JBA, 1999-04-17)/ Iurtziko ez palo. Igur-
tziko ez balu. (Liztorren hozkadak izan di-
ren tokia unean bertan igurztea okerragoa
izan liteke) (JBA, 2001-09-01)/ Iurtzitze-
ko. Igurzteko. (JBA, 1998-11-07)/ Ezpai-
ñek iozteko. Ezpainak igurzteko. (JBA,
2004-08-10)/ Iortzi gorputz guzin. Igurtzi
gorputz guztian. (JBA, 2002-04-12)/ (al-
daera Iortzi)

Ixál: Egizabal, Legazpiko baserria./ Ixál.
Egizabal. (MUA, 2003-04-11)/ Ixál.
Egizabal. (JBA, 2005-01-01)

Ixbíxi, ixbíxie: iz. Hizbizia, hizketarako
erraztasuna duena./ Ixbixie. Hizbizia.
(JUA, 2001-11-02)

Ixíldu: ad. Isildu./ Ixildu in tzenan. Isildu egin
zunan. (JUA, 1999-11-28)

Ixílik: adb. Isilik./ Ixilik. Isilik. (JBA, 1999-
06-05)/ Ixi-ixilik. Isil-isilik. (JBA, 2002-
03-02)/ Ixilik eukiko zon. Isilik edukiko
zuen. (Isilean gorde besteek jakitea nahi
ez zuena) (MUA, 2003-04-11)

Ixílka: adb. Isilka./ Ixilka. Isilka. (Ehiza nola
egiten zuen) (JUA, 2002-06-15)/ Ixilka
gailtz. Isilka gabiltza. (JBA, 2004-08-13)

Ixílkoko, ixílkokoa: izlag. Isilpekoa./ Ixil-
kokon bat. Isilpekoren bat. (Isilpeko
mutil lagunaz) (JBA, 2004-08-10)

Ixílle: Isila, Kataberako mehatzean lan egi-
ten zuen mutiloar baten gaitzizena./ Ixi-
lle. Isila. (JUA, 2002-01-19)

Ixípula, ixípulea: iz. Oilaurra./ Ixípula…
ixípulea. Oilaur... oilaurra. (Beste toki ba-
tean xipula bezala jaso duguna. Akaso
han jasoa ez dago ondo) (JBA, 2006-12-
16)/ (ik. Xipula) (sinonimoa Kostra)

Íxko, íxkoa: iz. Zool. Idiskoa, zezen gaztea./
An lengon ikusi genduztan guk bei gorri
ixkokin-da. Han lehengoan ikusi genituen
guk behi gorri idiskoarekin-eta. (JBA,
2002-08-03)/ Eeran ixkokiñ, eran ixko
koskorra, ixko dezentek daek an, ixko za-
parrotea. Euren idiskoarekin, euren idis-
ko koskorra, idisko dezenteak zaudek han,
idisko zaparrotea. (JUA, 2002-08-03)/ Iis-
koa. Idiskoa. (JBA, 1998-07-15)/ Iiskoa.
Idiskoa. (JUA, 1998-10-24)/ Idixkoa.
Idiskoa. (JBA, 2004-02-01)/ (aldaerak
Idixko; Iisko; Isko)

➤ Grab. Ixkoa: “Íxkoa? Ganadu arra, ze
esango zu, ganadu arra idixkoa. Ixkoa,
ba ganadutan esaten dana, beie beze-
la iixkoa. “O sea”, bik ze diferentekok,
bat emea ta bestea arra... Gaztetan ix-
koa, eta geo zaartu ezkeo zezena, za-
artu... Ez tait zenbait urteti izaten dan.
Geo zezena esaten da, lenau esaten
tzan: “Bai, zezenana eaman bear deu
bei au”. Askotan Gabiria ta ola eaman
bear izate gendun. Zeati emen eoten
tzan, Teillarten da, Teillarten estankon-
da, Astaolan’e bai-ta, Santunen’e bai,
ta ola, eukitzen tzuen ixkoa ba, baten
etxe baten da besten besten. Da ola. Da
kao, lan aundie da ori’re, ura goer-
nau’re in bear do, geo beiena jareitte-
ko’re zakarra’re bai, ondo manejau
bear do sokakiñ-da, geo atzea tira itte-
ko-ta... Lan aundik dittu ixkok’e. Geo
mantendu’re ondo in bear, zeatio as-
kotan, jungo zako eunen... Baten igual
etzako bat’e jungo, baiño besta aten
igual lau o bost igual bei, baserri ba-
teti, ta besteti, ta besteti, ta ola” (JBA,
2004-02-01)

Ixmótel, ixmótela: (ik. Izmotel)

Íxo: interj. Ixo, isiltzeko esaten den hitza./ Ixo,
ixilik. Ixo, isilik. (JUA, 2004-03-13)

› ITZAIE. Itzaina eta idien marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde, 2008)
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Íxpi, ixpíe: (ik. Izpi)

Ixpíka: adb. Izpika, oso pixkanaka./ Dana
ixpika-ixpika mozten. Dena izpika-izpi-
ka mozten. (JBA, 2009-01-21)

Ixúr, ixúrre: iz. Izurra, azaleko zati bat es-
tutua izan ondoren ateratzen den zuriu-
nea./ Ixurre. Izurra. (JBA, 1999-02-11)/
(ik. Ixurtu)

IXURRE ARTU: ad. Hari batez oihal zati bat
jostean, haria tarte batzuetan alde batean
eta bestean beste aldean igarotzea. Bo-
lanteak eta egin behar direnean, bekoa
ixurtu egiten da. (JBA, 2003-12-14)

Ixúrtu: ad. Izurtu./ Ixurtu. Izurtu. (JBA,
2003-12-14)/ (ik. Ixur)

Iz, ítze: (ik. Itz)

Izáera, izáerea: iz. Izaera./ Izaera. Izae-
ra. (JBA, 2004-05-29)

Ízaiñ, ízaiñe: iz. Zool. Izaina./ Ízaiñek. Izai-
nak. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-
01-05) 

� Etnog. Izainak: Agirrezabal baserriko kani-
lan agertzen ziren, mendiko ura tarráran
zetorrelako eta tartean halako gauzen kon-
trako iragazkirik-eta ez zelako. Medi-
kuntzan ere erabiliak izaten ziren izainak,
odola meatzeko. (JBA, 2005-01-14)

Ízan: 1. ad. Izan./ Atea ona zan izan. Atea
ona zen izan. (JUA, 1999-12-24)/ Emen
bear zon izan. Hemen behar zuen izan.
(Mugarri baten kokapenaz) (JBA, 2000-
01-22)/ Izan baik! Izan barik! (JBA,
2002-08-31)/ Zeaman izan bear tzuen. Ze-
gaman izan behar zuten. (Langile batzuen
gainean) (JUA, 1999-11-06)/ Ama etorri
izango a. Ama etorri izango da. (JBA,
2002-10-05)/ Lenau eiztarie izandakoa.
Lehenago ehiztaria izandakoa. (JUA,
2002-10-26)/ Mondragokoa izatez. Arra-
satekoa izatez. (JBA, 2000-10-14)/ Iza-
tez Billabonakoa. Izatez Billabonakoa.
(JBA, 2004-02-15)/ Leazpiñ zeiñ izan
dek? Legazpin zein izan duk? (JUA,
2004-08-10)/ Aik obek die izan. Haiek ho-
beak dira izan. (JBA, 2004-09-25)/ 2. ad.
Eduki./ Sei motiko izan zittun. Sei muti-
ko izan zituen. (JBA, 2000-10-14)

IZAN’E: lok. Izan ere, gai baten azalpena ema-
ten duen perpausaren elementua./ Izan’e.
Izan ere. (JUA, 1998-05-23)/ Au igarra
izan’e-ta. Hau iharra izan ere-eta. (Hesola
ihar baten gainean) (JBA, 2004-05-08)/
Txiki tie izan’e-ta. Txikiak dira izan ere-
eta.82 (JBA, 2005-01-29)

Izára, izárea: iz. Izara./ Izara. Izara.
(JBA)

� Etnog. Seinaleak: Agirrezabal baserrira, Be-
ain sendiko belaunaldi gazteko hiru
torri men tzien Arantzazuti83. Besteak
Brinkolan jaio ziren hortaz. Andrea
haurdun zela, gizona ikazkin lanean ze-
bilen mendietan. Hala, umea izanda hau
joan zedin, izara bat etxe kanpoan jar-
tzea erabaki zuten, seinale bezala, bes-
tea ikazkintzan zebilen menditik ikus ze-
zan. Baina Agirrezabal baserriko alde-

ko emakumea ere haurdun zen garai be-
rean eta honek ere seinale berdina pen-
tsatua zuen. Bi umeak batera jaiotzea
suertatu zen, eta Agirrezabal baserria-
ren kanpoan bi izara jarri zituzten. Be-
ain sendiaren bizitzan Frantziska jaio
zen, eta aldekoan berriz Frantzisko./
Agirrezabal baserrian izara beste inoiz
erabili izanik ez du entzun. Brinkolako
beste baserrietan ere ez du halakorik en-
tzun. (JBA, 2005-03-26)

Izárdi, izárdie: 1. iz. Izerdia./ Izardi la-
rrie. Izerdi larria. (Izerdi ugaria) (JBA,
1998-11-14)/ Izardie dana goiti bera.
Izerdia dena goitik behera. (JUA, 2004-
06-26)/ Izarditan ibili. Izerditan ibili.
(Izerditua ibili dela adieraziz) (JBA,
2005-01-08)/ 2. iz. Lurrina./ Paeta da-
nak izarditan dae. Horma denak izer-
ditan daude. (Sukaldeko lurrinaren on-
dorioz) (Jon AU-k entzuna: JBA, 2002-
08-21)

Izárdittu: ad. Izerditu./ Izardittu. Izerditu.
(JBA, 1998-08-04)/ Izartu. Izerditu.
(JUA, 1998-08-05)/ (aldaera Izartu)

Izárdittu, izárdittue: iz. Izerditua./
Izardittue. Izerditua. (JBA, 2002-03-21)

Izártu: (ik. Izardittu, aditza)

Izbíde, izbídea: (ik. Izpide)

Izéko, izékoa: iz. Izeba./ Osaba izekok.
Osaba izekoak. (JUA, 1999-08-08)

Izén, izéna: iz. Izena.

IZENEN: adb. Izenean, ustean./ Da ondiñ ize-
nen ekarrita. Eta handien izenean ekarrita.
(Landare batzuk handiak egiten zirena-
ren ustean ekarrita) (JBA, 2004-07-24)

IZENEZ EZAUTU: ad. Izenaz ezagutu, ize-
naren aditzera baduela./ Izenez ezautu. Ize-
naz ezagutu. (JBA, 2000-07-22)

� Etnog. Umeen izenak: JUA jaio zenean,
bere amak Cleto izena jarri nahi izan
zion, bere Mutiloako osabak ere hala
zuelako. Baina JUA-ren Olazargo amo-
nak bere iritzia ezarri zuen azkenean eta
Juan izena jarri zioten. Bere arreba Ma-
riarekin ere halako zerbait gertatu zen.
Honi Agueda izena jarri nahi zioten,
egun horretan jaio zelako baina berriro
amonaren nahia segiz, Maria jarri zio-
ten. (JUA, 2002-08-10)/ Mariaje eta
Maite Ugalde jaio zirenean, euren bi
amonen izenak jarri nahi izan zizkion
baten batek, Catalina eta Manuela bai-
na ez zuten lortu. (JBA, 2002-08-10)

Izéndau: ad. Izendatu./ Izendautakoa. Izen -
datutakoa. (ik. Sepultura) (ik. Argizaio-
la) (JBA, 2000-03-25)/ Izentau. Izendatu.
(JBA, 2003-03-01)/ (aldaera Izentau)

Izéntau: (ik. Izendau)

Izkéra, izkérea: iz. Hizkera./ Napar iz-
kerea. Nafar hizkera. (Nafarroako eus-
kararen gainean) (JBA, 2006-08-19)

➤ Grab. Ume izkerea: “Ba “purritak ikusko
ttu?”... ta “mooo ikusko deu?” bueno...
enda lenau, enda lenau esaten tziten ola
umei gauza asko ola, baiño etziten ala
esan bear. Oin garbigo esaten tzate umei
itzek... “Totóa”. “Mixiñe”, bai, ola gau-
zak esaten tziten, baiño geo ura, oittura
ura, seittu itten do, eta orreatio esaten due
umei garbi esan bear zakola gauzea. Eta
egie da gaiñea ori. “Txitxie”. Gauzak gu-
zik, geianak ola. “Papa”, ogikatio,
“papa jango deu?”. Ola... Ogie. Eta ola

› IZAREA. Etxe batzuetan seinale moduan jarri ohi zen. (Maria Jesus Ugalde, 2009)

82 Esaldi honetan Izan’e horrek kausazko adiera ematen du, baina indartzeko-edo, azkeneko eta horrek ere kausazko adiera du.
83 Arantzazu esaten zaigun honetan Oñatiko Datustegi baserria adierazten da.
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gauzai geianak, gaiñea ola. Eta gero, oi-
ttura ura seittu, da oin garbigo itze itten
tzate umei-eta, eta obe gaiñea. Bai, ba”
(JBA, 2003-02-15)

Izkéta, izkétea: iz. Hizketa./ Izkétea edu-
ki, berriketa edukitzea bezala esana.
(JUA, 2000-02-05)/ Izketa otsa. Hizke-
ta hotsa. (JUA, 2000-08-10)

Izkétalari, izkétalarie: izond. Hizketa-
laria, hiztuna./ Iztune, izketalarie. Hiztuna,
hizketalaria. (JBA, 2003-11-25)/ (sino-
nimoa Iztun)

Izkétaldi, izkétaldie: iz. Hizketaldia./ Iz-
ketaldi ortan. Hizketaldi horretan. (JBA,
2007-12-02)

Izkútau: 1. ad. Ezkutatu./ Izkutauta eon tzan.
Ezkutatuta egon zen. (JBA, 2004-05-01)/
Ezkutau ziñan. Ezkutatu zunan. (JBA,
2004-05-22)/ (aldaera Ezkutau)/ 2. ad.
Ezkutatu, bukatu, desagertu./ Laister iz-
kutau zittuan. Laster ezkutatu zituan.
(JBA, 1998-11-14)/ Or izkutau in ttun
asko. Hor ezkutatu egin ditun asko. (De-
sagertu adieran esana, leku batean zizak
izan duen galera adieraziz) (JBA, 2004-
05-22)/ Uste et danak izkutau diela.
Uste dut denak ezkutatu direla. (Galdu
adiera emanez) (JBA, 2005-05-14)/ (al-
daera Ezkutau)

Izkútu, izkútue: iz. Ezkutua, leku ezku-
tua./ Izkutu baten irtengo zuen. Ezkutu ba-
tean irtengo zuten. (Ziza batzuen lekua-
ri buruz) (JBA, 1999-02-10)

Izláun, izláune: iz. Hizlaguna, elkarrizketa
kidea./ Izlaune nai izaten do. Hizlaguna
nahi izaten du. (Hizketa egiteko norbait
behar duela) (JBA, 2007-12-21)/ Izláun
asko. Hitzlagun asko. (JBA, 2008-10-31)

Izmótel, izmótela: izond. Hizmotela,
ondo hitz egiteko zailtasuna duena./ Iz-
motela. Hizmotela. (JBA, 2001-10-14)/
Ixmotela. Hizmotela. (JUA, 2001-11-
02)/ (aldaera Ixmotel)

➤ Grab. Hirurak hizmotelak: “Ba ama bat
eta iru neska bizi men tzien, etxe baten.
Ta neska orik ez men tzeukien nobiok eta
ama orrek nobioa eukitzea nai, neskan
batek-o. Alako baten, ein tzon tratue, le-
nau itten zien moun gurasok-eta, ba eto-
rriko zala aindu mentzion mutill orrek.
Neska oik, “aber” zein gustatzen zikon-
o. Amak esan men tzien ixilik eoteko, ixi-

lik eoteko. Irurek men tzien izmotelak. Ta
amak esan men tzien ba beak esango zio-
la kontu guzik mutill orri ta ixilik eote-
ko. Eta ala josten ai men tzien neska orik,
etorri da mutill oi ta josten ai men tzien
neska orik, da batek esan do: -“Nee arie
tilt!- neska batek- nere arie tilt!”(Tilt,
puskau). Geo bestek esan men tzion: -
“Koapilloa illon taanton!”-esan tzion-
“koaoilloa illon”. Eta geo bestek esan
men tzon: -“Tia amak esan besalexe ixil-
ixilik eon”. Eta mutill orrek, ordun
esango zon: -“Arraioa, arraioa, iru
neska ta irurek izmotelak!”. Eta beai
atzea esan men tzien: -“I’re bai antao-
tela”. Azkeneko “antaotela” hankaoke-
rra da. (JBA, 2002-01-06)/ (�)

Izótz, izótza: iz. Meteorol. Izotza./ Izotza ai
dek. Izotza ari duk. (JUA, 1998-12-12)/
Izotz batzuk eitten zittun! Izotz batzuk egi-
ten zituen! (JBA, 1999-07-10)/ Or beko
trabesetan izotza zeon zuri-zuri. Hor
beheko trabesetan izotza zegoen zuri-zuri.
(Olalde aldean kanalaren gaineko egur tra-
besetan zen izotzaz) (JBA, 2000-11-01)/
(sinonimoa Kristal) 

IZOTZAK ERRE: ad. Landare batzuk izo-
tzak erre egiten ditu, eta hala galdu edo
gutxitu egiten dira. (Barrabas bedarra
delakoaren gainean esana) (JBA, 2004-
10-02)

IZOTZAK JO: ad. Izotzak jo, izotzak kalte-
tu./ Geo izotzak jo zittun. Gero izotzak jo
zituen. (Sagarren gainean esana) (JBA,
2002-01-26)

Izótzaldi, izótzaldie: iz. Meteorol. Izo-
tzaldia./ Izotzaldik. Izotzaldiak. (JUA,
1999-12-18)

Izózte, izóztea: iz. Meteorol. Izoztea./ Izoz-
te. Izozte. (JUA, 1999-12-06)

Ízpi, izpíe: iz. Izpia./ Ixpik. Izpiak. (Elur iz-
pien gainean esana) (JBA, 2000-01-23)/ Ix-
pik. Izpiak. (Euri izpien gainean esana)
(JBA, 2000-05-06)/ Ai die ixpi batzuk. Ari
dira izpi batzuk. (Elurraren gainean) (JBA,
2003-01-11)/ Izpik. Izpiak. (Botatako elu-
rrean urtu ez diren apurren gainean) (JBA,
1999-01-16)/ Udan, hezetasuna bada bi-
belarra ateratzen da, leor balin badao
ixpi batzuk irtetzen due... ez due irtetzen izpi
batzuk besteik. (JBA, 1999-08-19)/ Euri-
ixpi batzuk. Euri-izpi batzuk. (JBA, 2007-
04-08)/ (aldaera Ixpi)

� Etnog. Egurraren izpia: Ebakitako egurraren
gainazala laua izan beharrean, zatikakoa
eta gorabeheratsua denean, orduan egur
hark ixpie daukala esaten da. Egurra
bota eta bat-batean mozten bada ez da ho-
rrelakorik agertzen, baina denbora iga-
rotzen bada, agertu egiten da. (JBA,
1999-09-11)/ Egurrean honelako egitu-
rak agertzea, listu aditzarekin adierazten
da. (Joxemari UB, 1999-09-11)

Izpíde, izpídea: iz. Hizpidea./ Izpidea. Hiz-
pidea. (ik. Andres Aundi) (JUA, 1999-
05-15)/ Izbídea. Hizpidea. (MUA, 2005-
02-04)/ (aldaera Izbide)

Iztár, iztárra: iz. Izterra./ Iztarra autsi. Iz-
terra hautsi. (JUA, 2000-02-05)/ Iztarrak.
Izterrak. (JBA, 2003-11-25)/ Bi iztartxo
oikatio. Bi iztertxo horiengatik. (Arku-
mearen izterrak; jakia) (JBA, 2004-02-

07)/ Iztarra jate daoat. Iztarra jaten zio-
at. (Oilo izterren gainean) (JUA, 2004-05-
08)/ Bere lomotxok, bere iztartxok an
zeuzken. Bere solomotxoak, bere izter-
txoak han zeuzkan. (Prestatutako kata-
gorriaren gainean) (JBA, 2007-09-29)/
Batzuk iztarra ausita. Batzuk iztarra
hautsita. (JBA, 2007-12-21)

� Etnog. Elurretan: Iztarra. Izterra./ Garai ba-
tean, Olazar baserriko behorrak izterre-
tarainoko elurretan ere kanpoan molda-
tu behar izaten zuten otea janez. Horre-
gatik dio, behorrek narru lodie dutela.
(JUA, 2000-01-15)

Iztínga, iztíngea: iz. Istinga./ Iztingea. Is-
tinga. (JBA, 1998-04-18)/ Iztingea. Is-
tinga. (JUA, 1998-12-19)/ Basoan edo ze-
laian sor daitekeen ud una edo bálsea be-
zala definitzen da, hau da, nunbaitt ure az-
piti etortzen da, baiño errekea formatzeko
aime ez. (JBA, 1999-08-19)/ Iztinga
itten da. Istinga egiten da. (Errekasto txi-
ki batek atal batzuetan istingak eratzen di-
tuela adieraziz) (JBA, 2000-07-30)

➤ Grab. Iztingea: “Iztingea da, ba ola, ud una
bat, errekea ez dan, “o sea”, lurrek
beak ematen don, olako ze bat eta eoten
da balsea bezela. Oixe da iztingea esa-
ten diuna... Bustie bai. Ud, ud zee bat, o

› IZTINGEA. Metal uraz sortutako iztinga, Brinkolan.
(AA, 2006-05-14)

› IZKEREA. Ume hizkeran ogiari papa esaten zaio.
(AA, 2008-01-01)

› IZOTZA. Izotzak adarretan sortutako egitura bere-
ziak. (AA, 2005-12-24)
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zelaien-o, eozein lekutan, bason’e igual
da, eoten da. Nunbaitt ure azpiti etortzen
da baiño errekea formatzeko aime ez.
Oixe” (JBA, 1999-08-19)

Iztún, iztúne: izond. Hiztuna./ Iztune.
Hiztuna. (JBA, 1999-11-06)/ Iztune, iz-
ketalarie. Hiztuna, hizketalaria. (JBA,
2003-11-25)/ (sinonimoa Izketalari) 

Iztúne: adb. Hiztuna./ Iztune zeon. Hiztuna
zegoen. (Pertsona baten gainean) (JBA,
2004-12-04)

Izú, izúe: izond. Izua, beldurtia./ Izue. Izua.
(Katu baten gainean) (Elena UB, 1999-10-
04)/ Katu izue. Katu izua. (Katu izuei atea
ixten baldin bazaie, aurpegira ere eraso egin
dezakete, JUA-ren esanetan) (JUA, 1999-
11-28)/ Orren izue dek ama? Horren izua
duk ama? (Ahuntzaren gainean) (JUA,
2001-02-03)/ Izue ez da. Izua ez da.
(Ahuntz baten gainean) (JBA, 2004-10-02)/
(ik. Izutu) (sinonimoa Izuka)

Izúbia: Topo. Itzubiaga, Zegamako parajea./
Izubia. Itzubiaga. (JUA, 1999-05-16)

� Etnog. Kablea: Bertan ikatza egiten zen ga-
rai batean. (JBA, 1999-05-16)/ Ikatz
hau, Itzubiaga bertatik Brinkolazarra
kablen ekartzen zen. JUA bera ere kable
hauentzako oinarriak jartzen ibili zen.
(JUA, 1999-05-16)/ Tarte batzuetan, ka-
ble hau pinudi baten ingurutik pasatzen
zen eta, inguruak garbitu behar izan zi-
tuzten: pinudian bretxea aizkorekin egin
zuten langileek (tartean JUA ere zela). Ka-
ble hau ikatza garraiatzeko erabili ohi zen;
karga abiadura handian ibiltzen zen.
(JUA, 1999-05-29)

➤ Grab. Izubiako kablea ta Kataberako mi-
ñea: “Izubia alden, egurretako?, boo!, oi
gero zian. Oik gero ipini zittuen (...) zeak.
Mendi bateti bestera egurre botatzeko.

Ori, ori... Etzekiat, ori jun da bertan pre-
paatzen tzien. “Egurre, emen badaok
emen egur mordoa, emendixe kablea
ara ipini bear diau, an beeko zulora”, ta
geo egur pilloa, sortea o zea iñ. Da ipi-
ni kablen da ra! bea juten tzian. Bai. Egu-
rre, mendin zeon egurre dana zea iñ arte.
Da oi geiau, leku, mendi geiaotan’e ein
tzien. Mendi geiaotan’e bai”. Kableak toki
gehiagotan ere baziren: “(...) alden-da...
Egur asko, Aizkorrin, egur asko zeon le-
kun-da. Geo, ori egur asuntoa zian,

egurreko asuntoa, baiño bestea minákoa
zian. Da miñerok etortzen ittuan, iillaran,
zapatu atsalden, etortzen ittuan, da Aiz-
korritik jaste men ttuan, lenengo Uda-
naa”. Azken kable hauek ikusi ohi zi-
tuzten: “Zuitxota?, beno ori, gu Zuitxo-
tan, gu, beti ibiltzen giñen, garo ebaitzen-
da ibiltzen giñean, andi ikusten genduz-
tan. Nola etortzen tzien kableek, Aizko-
rriko miñatatik nola etortzen tzien ka-
bletan. Kable baten baldea goora, utsik,
da beera kargauta etortzen zian. Goitik
beerako indarrak beetik gora. Beetik
gorako indarra gotik berako kablek
ekartzen zian, kargautakok. Alaxe ipini-
ta alemanak. Gero azkenen ba, or ez dau-
la, gauza gutxi daula Alemania emateko
mouko zeaik eztaula, oik urdun mendi
aundigok “oratu” zatuen zer zeon, emen
Aizkorritik’e bai, urte batzutan, emendik
eamango zien onenak danak eaman,
alemanak eitten tzien” (JUA, 2002-07-21)

Izúka, izúkea: izond. Izuka, izutia./ Izu-
ka. Izuka. (JBA)/ Izukea. Izuka. (Erle ba-
tzuk ere beldurtiak omen dira. Araba al-
deko batzuk izututa agertu ziren Brin-
kola aldean) (JBA, 2001-06-30)/ Izú-
kagok. Izuagoak. (Ahuntzen gainean)
(JBA, 2005-03-26)/ Au izuka benetakoa
da. Hau izuka benetakoa da. (Katu ba-
ten gainean) (JBA, 2005-08-18)/ Ez dare
bate izukak. Ez daude batere izukak.
(Oilanden gainean) (JBA, 2008-01-
18)/ (sinonimoa Izu)

Izúrra, izúrrea: iz. Izorratua, izorratu adi-
tzaren izena./ Ze izurrea eman dien piñui.
Ze izorratua eman dien pinuei. (Izotzak
pinuei eragin dien kaltea adierazteko)
(JBA, 2002-03-02)/ Malaskauta utzi di-
ttu, eundoko zurrea eman die. Malaska-
tuta utzi ditu, egundoko izorramena
eman die. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2008-12-20)/ (aldaera Zurra) (sinonimoa
Izurramen)

› IZTINGEA. Iztinga Arripilleta inguruan. (AA, 2003-12-25)

› IZUBIA. Itzubiaga eremua udazkenean. (AA, 2001-11-01)
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Izúrramen, izúrramena: iz. Izorra-
mena, izorratua./ Aurten izurramen aun-
die artu do-ta... Izurra aundie artu do-ta.
Aurten izorramen handia hartu-du eta...
Izorratu handia hartu du-eta. (Olibondo
baten gainean, izotzak eragin dizkion kal-
teak adieraziz) (JBA, 2005-03-27)/ (si-
nonimoa Izurra)

Izurrai: ad. Izorra hadi./ Izurrai! Izorra hadi!
(Hitz hau jarrera egoistak azaltzeko egi-

ten da, esate baterako: <<nik hau egin-
go diat eta besteak izorrai!>>) (JUA,
2003-04-23)

Izúrrau: ad. Izorratu./ Izurrau in datuek. Izo-
rratu egin ditiztek. (JUA, 1999-08-14)/
Izurrauta ibili zan. Izorratuta ibili zen.
(Gaizki osasunez) (JUA, 2000-06-17)

Izúrrite, izúrritea: iz. Izurritea./ Izurri-
te bat, gaitze. Izurrite bat, gaitza. (JBA,
2001-11-17)

Izútu: ad. Izutu./ Izutu. Izutu. (JBA, 2000-
06-03)/ Izututa. Izututa. (JBA, 2000-01-
22)/ Izutu itten die. Izutu egiten dira.
(Ahuntzak ezezagunekin) (JBA, 2005-03-
12)/ (ik. Izu) (ik. Izuka)
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Jaámon, jaámona: iz. Jaramona./ Jaa-
monik eiñ. Jaramonik egin. (JBA, 1998-07-
06)/ Jámonik eman ez. Jaramonik eman
ez. (JBA, 2007-05-12)/ Ez gendun jámonik
eitten. Ez genuen jaramonik egiten. (JBA,
2008-10-31)/ (aldaera Jamon)

Jaatsi: (ik. Jaitsi, bi adierak)

Jábe, jabéa: iz. Jabea.

JABE IN: ad. Jabe egin, jabetu./ Etxe orren jabe
in tzien. Etxe horren jabe egin ziren. (JUA,
2000-12-16)

Jaboi, jaboia: iz. Xaboia./ Jaboia. Xaboia.
(JBA, 2003-03-21)

Jabóndu: ad. Xaboitzen, xaboia ematen./
Erropak jabondutzen… jabonduta. Arropak
xaboitzen... xaboituta. (JBA, 2000-08-09)

Jai, jaie: 1. iz. Jaia, igandea./ Jaiti. Jaitik,
(Igandetik) (JBA, 1999-11-21)/ Jaie gaue la-
nea juten da. Jai gauean lanera joaten da.
(JBA, 2007-10-26)/ Jaien Berriza gijotz.
Jaian Berriza goaz. (JBA, 2008-01-18)/
(sinonimoa Jaieun)/ 2. iz. Jaia, festa./ Do-
nostiko jaiek die-ta. Donostiako jaiak dira-
eta. (JBA, 2004-08-09)/ (sinonimoa Festa)

Jaieun, jaieune: iz. Erl. Jaieguna./ (sinoni-
moa Jai, lehen adiera)

� Etnog. Igandea: Asteko jai eguna igandea iza-
ten zen. Egun honetan lana egitea debekatua
egon ohi zen. Lana egin behar izan ezke-
ro, bi orduko lana bakarrik egin ahal zite-

keen eta hau apaizaren baimenaz: Jaieu-
nez bi ordu. Gaur egun berriz, lan egitea
nahi izan ezkero ez dago inori baimena es-
katu beharrik eta hori JUA-rentzako atze-
raka egitea omen da. (JUA, 2002-01-12)

Jaiki: 1. ad. Jaiki./ Jaiki. Jaiki. (JBA, 1998-09-
12)/ Ez al don jaiki bear. Ez al duen jai-
ki behar. (JBA, 1999-04-17)/ Jaiki in bear
ziela. Jaiki egin behar ziteala. (JBA, 2000-
12-31)/ Jaiki balitz. Jaiki balitz. (Ardia)
(JBA, 2005-02-19)/ 2. ad. Jaiki, ogia harro-
tu./ Jaikitzen. Jaikitzen. (JBA, 1998-08-06)/
3. ad. Jaiki, hegaratu./ Eunduko buitre pi-
llea jaiki men da. Egundoko putre piloa
jaiki omen da. (Irristara bat eginda amil-
duta zen moxala jatera joanda) (JBA, 2004-
05-15)

Jaio: ad. Jaio./ Beori or jaiotakoa. Berori hor
jaiotakoa. (JBA, 2004-03-21)/ Jaiotzen.
Jaiotzen. (JUA, 2004-08-10)

� Etnog. Jaiotza oparia: JBA-k bere lehen umea
izatean, Manuela Barrena amandrea sas-
ki baten oilloa artuta etorri zitzaion.
(JBA, 2005-08-18)/ Berarentzako birbilo-
ba zen umeari ekain horretan eman zion
salda magalean, eta urte hartako urrian hil
zen amandrea. (JBA, 2008-12-21)

Jaiotetxe, jaiotetxea: iz. Jaiotetxea./
Jaiotetxea. Jaiotetxea. (JUA, 2003-06-28)

Jaitsi: 1. ad. Jaitsi./ Jaitsi. Jaitsi. (JBA,
1998-10-17)/ Soroa jaatsi. Sorora jaitsi.
(JUA, 2001-12-15)/ (aldaerak Jaatsi; Jetsi)/ 2.
ad. Jetzi, esnea jetzi./ Ardi mordoa jaisteko.
Ardi mordoa jezteko. (JBA, 2000-06-17)/
Ardik jetsitzeko. Ardiak jezteko. (JUA,
2000-12-02)/ (aldaerak Jaatsi; Jetsi)

Jaitsíaldi, jaitsíaldie: iz. Jetzialdia./ Jai-
tsialdi oikin. Jetzialdi horiekin. (Ardien
gainean) (JBA, 2005-04-30)

j

› JABOIA. Xaboia. (AA, 2008-12-07)

› JAKIE. Postrea. (AA, 2008-08-31)
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Jáki, jákie: iz. Jakia./ Jaki. Jaki. (Zizen gai-
nean esanda) (JBA, 2002-08-25)/ (sinonimoak
Jan, izena; Jan-gauza)

Jákin: ad. Jakin./ Jakiñ ez. Jakin ez. (JBA,
1999-02-09)/ Jakiñ dirue bear dona. Jakin
dirua behar duena. (JBA, 2005-08-18)/ Jo-
akiñek baleki. Joakinek baleki. (JBA,
2008-03-13)/ (aldaera Jakiñ)

JAKIÑEN GAIÑEN EON: ad. Jakinaren gai-
nean egon, gauza bat aldez aurretik ja-
kitea./ Jakiñen gaiñen eon. Jakinaren gai-
nean egon. (MUA, 2003-04-11)/ Jakiñen
zendetelakon. Jakinean zeundetelakoan.
(Berria bazekitela uste zuen) (JBA, 2000-
02-05)

Jakíngarri, jakíngarrie: iz./izond. Ja-
kingarria./ Jakingarrik. Jakingarriak.
(Gauza interesgarriak jakiteko) (JBA,
2001-12-29)/ Oso jakingarrik dauzke gau-
zak. Oso jakingarriak dauzka gauzak. (Al-
dizkari batek) (JBA, 2005-06-18)

Jakíntsu, jakíntsue: iz./izond. Jakintsua./
Jakintsu batek. Jakintsu batek. (JUA,
2000-07-22)/ Pastaingo Tomas kontularie
eta jakintsue zen. (JBA, 2004-12-04)

Jákiñ: (ik. Jakin)

Jákiñ, jákiñe: izond. Jakina./ Persona ja-
kiñek. Pertsona jakinak. (JBA, 2000-08-09)/
Eun jákiñetan. Egun jakinetan. (JBA,
2002-09-14)

Jakíñe: adb. Jakina./ Jakiñe, puskau in zion-
da. Jakina, puskatu egin zion-eta. (JBA,
1999-04-17)/ Eta jakiñe... Eta jakina...
(JBA, 1999-11-21)/ Jakiñe ba! Jakina ba!
(JBA, 2001-06-30)/ Jakiñe. Jakina. (MUA,
2003-04-11)

Jále, jálea: iz. Jalea, jatuna./ Jale aundin-
dako. Jale handientzako. (JBA, 2001-11-02)/
Jale aundie zian. Jale handia zuan. (JUA,
2004-08-11)

Jálki: ad. Nekaz. Jalki, alea edo hazia landaretik
askatzea./ Induaba jalkitzen. Indiaba jal-
kitzen. (JBA, 2000-11-04)/ Garia gehiegi
heltzen denean eta ez bada ebakitzen, jal-
ki egiten da. (JUA, 2003-07-12)/ Jalkita. Jal-
kita. (Baratzuri buruak baratzuritik ale-
tzea) (JBA, 2008-03-29)/ (sinonimoa Jaulki)

Jámon, jámona: (ik. Jaamon)

Jan: 1. ad. Jan./ Jan da jolas! Jan eta jolas!
(Zer egiten duen galdetuta) (JUA, 2004-01-
17)/ Jan ondo itten do. Jan ondo egiten du.

(Hau da, asko jaten duela) (JUA, 1999-08-
08)/ Jatea dauke. Jatea dauka. (JBA,
1999-08-12)/ Ez tait jan’e inda. Ez dakit
jan ere eginda. (JBA, 2004-03-27)/ Zuek ez
dezue jango grasa zeaik. Zuek ez duzue
jango koipe zerarik. (JBA, 2004-04-17)/ Bai,
jan ez det eingo. Bai, jan ez dut egingo.
(Eskutan hartu duen gauza kontuz era-
biliko duela adieraziz) (JUA, 2004-07-
03)/ Kutxárekin jaizu. Koilararekin jan
ezazu. (JBA, 2004-08-14)/ Janez. Janez.
(JBA, 2004-12-04)/ Aitorrek jaten ez! Ai-
torrek jaten ez! (Aitorrek ez duela jaten
adieraziz) (JBA, 2005-01-08)/ Janik izan-
go diala dana. Janik izango dudala dena.
(JBA, 2005-08-13)/ Beti ez jan nai-ta ibil-
tzen da. Beti ez jan nahi-eta ibiltzen da.
(JBA, 2005-08-18)/ Daneti jan zeiken. De-
netik jan zezakeen. (JBA, 2007-12-02)/
Ok dare jan bearren. Hauek daude jan be-
harrean. (Fruituei buruz) (JBA, 2008-09-26)/
Orrek jan in bear do. Horrek jan egin be-
har du. (Hildako oilaskoa jateaz) (JUA,
2003-12-20)/ 2. ad. Jan, irudizko adieretan.
Batez ere gastatu edo desagerrarazi mo-
duan erabilia./ Jan. Jan. (Eguzkiak izo-
tza jan duela adierazteko, hau da, eguz-
kiak botatako izotza urtu egin duela) (JBA,
2002-01-06)/ Erdik o geiao jango zion. Er-
diak edo gehiago jango zion. (Kostako zi-
tzaion diruaren gainean esana. Norbaitek
edo zerbaitek dirua edo jabegoak gasta-
tu araztea adieran esana) (JBA, 2000-10-07)

JANDA EON: ad. Asetuta egotea./Jan-jan inda
eongo a. Jan-jan eginda egongo da. (Gi-
zen samarra dagoen katu baten gainean)
(JBA, 2005-05-07)/ Naikoa janda darela.
Nahikoa janda daudela. (Katuei buruz ari
da) (JBA, 1998-10-31)

Jan, jána: iz. Jana, janaria./ Bee jana bes-
teik ez do jaten. Bere jana besterik ez du
jaten. (Katu baten gainean esana) (JBA,
2001-08-11)/  Jan píxkat. Janari pixka bat.
(JBA, 1999-08-08)/ Jan-eranak. Jan-edanak.
(JUA, 2001-06-30)/ Jan edanetan. Jan
edanetan. (JBA, 2004-01-04)/ Jana bear
zola. Jana behar zuela. (JUA, 2004-08-10)/
Jan garbie. Jan garbia. (Barazki ugari eta
koipe gutxiko elikadura adierazteko)
(JBA, 2007-12-25)/ (sinonimoa Jaki; Jan-gau-
za)

➤ Grab. Jan ohiturak: “Ordun eunero in-
duabea, eunero induabea. Oin bezela,
beno, ordun-da, induaba zopea, jenealen,
azea’re ipinte genduan. Da, naiko in-
duabea jan, aza pixkaat naaastu... In-
duaben saldekiñ zopea eiñ, ta bizi, bizi...
Urdai pixkaat, olako tajadatxo bat urdaie,
txerri bat iltzen tzian. Guk’e, guk txerri
ona beti. “Ciento noventa kilos”, “cien-
to noventa”, “ciento ochenta y cinco”...
“Ciento ochenta”-ti berako txerrik ez diat
nik ezautu. Bai, “ciento noventa”, “dos-
cientos”-eako kilo bat faltan, ori zea in
zian, neurtu o pixau itten genduztan-da...”.
Hil eta gero pisatzen ziren: “Bai, odola
kendu ta gero, ta... Geo, (...) beti, nik ezau-
tu diat beti, ardi bat, eo bi’re bai, iltzen
genduztan. Bai, ardi bat, bat beintzat se-
guro eta bi’re bai. Aitte oso ardizalea zian,
ardikizalea, neu’re bai. Ardikie, oso gus-
toa”. Harategira tarteka joaten ziren:
“Ordun’e, garai baten, libra bat aragi,
saldea eitteko. Gu mutikok giñen eta ge-
rogo’re bai. Libra bat aragi, saldea ei-
tteko”. Ze haragi zen: “Zeona. Jenealen

txalana, txalana. Ona etortzen zaen kar-
nizeroa. Beienik etzian ona ekartzen.
Oik dana saltzeko eukitzen zien. Da ni Zu-
marrako eskolan ibili nitzenen ekarte nian
andik, ra!, karnazeria jun da libra bat ara-
gi. Bularrekoa, nee amanrek esaten tzian,
bularrekoa, petxukoa. Saldea itteko-ta.
Etxen indako ogie, goseik ez genduan eu-
kitzen, naikoa ogie, etxen indakoa...”. Ga-
ria ez zen urte osorako: “Bueno, etzian ai-
lleatzen urterako laiñ etxen artzen tzan ga-
riikiñ. Zakun bat’e, laroi kiloko iriñe ero
ola, iriñ fiñe ekartzen tzian. Ia batekiñ, are-
kiñ ia, bi geiao, iru, labesue-o, illabete-
ako garie-ero. Etzian enpeiñau’re itten’e...
Gero garii danai utzi gendioan, gu bezela
bestek’e...”. Garia bertakoa noski: “Ga-
rie? Bertakoa. Aurten artzen tzana, “se-
miente”, utzi, da geo kanbiau’re itten tzan
beste Arabakoa’re bai ola, baten batek ola
ekarrita. Gero arek’e urrengo urten ein
da gero andi, etxe artati kanbiau ta ola
ebilte giñean. Beti bertakoa’re, baiño pix-
kat kanbiatzea nai izaten zian, bai “se-
mientek”, garik...”. Gari errusiarra ere era-
bili izan zen: “Ibili zian garai baten,
ori’re. Bai, ruso-garie. Bai, ori’re etorri
zian-da, ori ealtze genduan. (...) zian ja-
tekon (...) alea faltea etxekon gaiñea-ero,
da errota eaman da io, geo etxei utzi gen-
diun garaien, gero’re garia alea-o erosi,
errota eman, io-da. Gero berriz’e ebilte
giñean, garie, zea, iriñe eosi da laasue eiñ.
Ala aizkenen (...) illabete baten eo ola, pa-
nadero, panaderoi eosi-o, olaxe nola-
baitt’e, olaxe”. Errotak: “Elorriko erro-
ta ebalte genduan guk. Amen’e errotea,
onek’e ondio, geroo’re, artoa ta garie io-
tzen tzien. Bai. Guk jenealen, Elorriko
errotea. Elorriko errotan iriñe obexoa-
o itten te zan. Emen’e arton zea geixo-
ero... Guk Elorriko errotakin ibilte giñe-
an”. Artoa ere bai: “Baita, bi beaje baten,
jenealen gurdikiñ ibiltze giñean-da. Ona-
a’re batzutan eamaten tzian, bai karreti-
llan-eo, garie ero artoa igual-da. Gero ar-
talea ematen asi giñean-da, gero berriz
garie, garii batez ta artoa’re gutxi, da ola.
Da laesue itteko iriñe ekarri, etxen labe-
sue ein nai zuen garaien. Ointxen nola
itten diek etxen zea, iriñ pixkat ekarri ta
laben. Ola nolabaitt’e, olaxe ba. Ola no-
labaitt’e” (JUA, 2003-03-01)

Jan-gauza, jan-gauzea: iz. Jan gauza,
jakia./ Jan-gauzak. Jan gauzak. (JBA, 2007-
12-15)/ (sinonimoak Jaki; Jan, izena)

Janáldi, janáldie: iz. Janaldia./ Janaldie.
Janaldia. (JUA, 1998-08-01)/ Janaldi aun-
diik. Janaldi handiak. (JBA, 2008-08-21)

Jangoiko, jangoikoa: interj. Jaungoikoa,
harridura adierazteko esaten da./ Jan-
goikoa, ze gaitze! Jaungoikoa, ze gaitza!
(JBA, 2006-01-07)

Jantxákur, jantxákurre: iz. Jantxaku-
rra. Etxea zaindu beharrean, jan besterik
egiten ez duen txakurra./ Jantxakurre. Jan-
txakurra. (Elena UB, 1999-04-12)

Jántzi: ad. Jantzi./ Ondo jantzita. Ondo
jantzia. (Arropa oso dotoreekin) (JBA,
2005-03-26)

JANTZI-JANTZI IN: ad. Jantzi-jantzi egin,
ongi jantzi./ Jantzi jantzi in. Jantzi-jantzi
egin. (Eguraldia hotza delako ongi jan-
tzi behar dela adieraziz) (JBA, 2000-11-11)

› JANA. Indaba zen garai bateko jaki arruntenetakoa.
(AA, 2006-11-04)
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Jaóndo: Topo. Jandoain, Brinkolako sa-
roia./ Jaondon. Jandoainen. (JUA, 1999-
08-29)

Jardíñ, jardíñe: iz. Lorategia./ Jardiñe-
ra. Lorategira. (JUA, 1999-08-23)

Jardiñéro, jardiñéroa: iz. Lorezaina./
Jardiñérona. Lorezainarena. (JBA, 2005-
04-16)

Járdun: 1. ad. Jardun, aritu./ Esaten jardun
zoon. Esaten jardun zuen. (JBA, 1998-08-
10)/ Ala’re jardun in nai zuen. Hala ere
jardun egin nahi zuten. (Lan bati buruz)
(JBA, 2002-12-28)/ Jarduten ziñenan esa-
ten. Jardun zitenan esaten. (JBA, 1998-11-
14)/ Ze itten jardun dezue? Zer egiten jar-
dun duzue? (JUA, 2004-04-17)/ Jardun non.
Jardun nuen. (JBA, 2004-05-01)/ Gau gu-
zin jarduten bado’re oi ez da kansauko.
Gau guztian jarduten badu ere hori ez da
nekatuko. (Txakurra igurtziak jasotzeaz)
(JBA, 2005-02-19)/ 2. ad. Jardun, esan./
Atzo’re jardun nion ola. Atzo ere jardun
nion horrela. (Txakurrari emandako agin-
du batzuen gainean) (JBA, 1999-12-30)/
Beiñ ola jardun nion. Behin horrela jar-
dun nion. (Horrela mintzatu zitzaiola adie-
raziz) (JUA, 2000-10-21)/ Min daukela jar-
dun din. Min daukala jardun din. (JBA,
2004-01-04)

Járdun, jardúne: iz. Jarduna./ Jardune.
Jarduna. (JBA, 1998-11-14)

Jardúnaldi, jardúnaldie: iz. Jardunaldia,
saioa./ Jardunaldi bat in nion. Jardunaldi
bat egin nion. (Gauza bat eskatuz eginda-
ko hitz jarduna) (JUA, 1999-11-06)

Jarein: ad. Jaregin, askatu./ Jareiñ. Jaregin.
(Baserri barnean dauden behorren gai-
nean)/ Jarein. Jaregin. (Landareak urez-
tatzeko iturria irekitzeko esanaz) (JBA,
1999-07-03)/ Jarei ozu alde ontati. Jaregin

iezaiozu alde honetatik. (Iturriaren kirtena
zein aldetatik ireki behar den esanez) (JBA,
2000-02-27)/ Jareitako katun bat. Jare-
gindako katuren bat. (JUA, 1999-12-04)/ Ja-
reitzeko. Jaregiteko. (Katez lotutako txa-
kurraren gainean) (JUA, 1999-09-08)/ Oik
jarei ezkeo laste dittuk Pagolan. Horiek
jaregin ezkero laster dituk Pagaolan.
(Behorren gainean) (JUA, 2004-05-12)/
Gero atzea jarein tzien. Gero atzera ja-
regin ziren. (Errekako arrainak) (JBA,
2005-08-06)/ (aldaera Jareiñ)

Jareiñ: (ik. Jarein)

Jargoi, jargoia: iz. Lastaira./ Jargoiak. Jar-
goiak. Lastairak. (JBA, 2000-02-16)

➤ Grab. Jargoia: “Jargoia... lenau izaten
tzien ba jargoiak. Oin “sumirrak”-eta iza-
ten die baiño jargoia ba muellekiñ ein-
dako oian justuko zee bat. Lau kuadro-
ko, kuadrokoa ez, luzekea, oian formakoa.
Da geo gaiñen eukitzen tzittun zeak,
muellek. Ta muelle aik puskau’re itten
tzien. Sokakiñ lotuta eoten tzien eta
etxen eitten genduzten. Bi o iru urteti aik
eitten aitzen giñen, jargoiak eitten. Oiñ
ez dao olako lanik. Oiñ ez dao olako la-
nik” (JBA, 2002-01-26)

Jário, járioa: iz. Jarioa./ Onek berriz járioa
men dauke. Honek berriz jarioa omen
dauka. (Zulo txiki bat daukan sukalde-
hontzi baten gainean) (JBA, 2002-10-19)/
Járioa. Jarioa. (Beroketa sistemako urak)
(JBA, 2005-03-04)/ Járioa jarri zikonan. Ja-
rioa jarri zitzaionan. (JBA, 2006-09-23)/ Ille-
jarioa. Ile jarioa. (Katu iletsu baten ile ja-
rioaz) (JBA, 2008-11-15)

Jarléku, jarlékue: iz. Jarlekua./ Jarlekue.
Jarlekua. (Harrizko eserleku baten gai-
nean) (JUA, 2004-08-09)

Járra, járrea: iz. Tre. Pitxerra./ Jarratan. Pi-
txerretan. (JUA, 1999-07-26)/ (sinonimoa Pi-
txar)

Járri: 1. ad. Jarri, eseri./ Eon amen jarrita.
Egon hemen jarrita. (Bertan esertzeko esa-
nez) (JBA, 2000-07-30)/ Jarri ortxen ondon.
Jarri hortxe ondoan. (Non eseri adieraziz)
(JBA, 2004-04-17)/ Jarrita eon ai ba. Ja-
rrita egon hadi ba. (Esertzeko eskatuz)
(JBA, 2005-02-26)/ Jarritzea. Jartzea. (JBA,
2005-03-06)/ Bekoz gora jartzeko. Behe-
koz gora jartzeko. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2007-04-01)/ 2. ad. Jarri, landatu./ Ja-
rriko diat ondo nik baatzan. Jarriko diat
ondo nik baratzean. (Pinu sorta baten gai-
nean) (JBA, 2004-02-07)

› JARLEKUE. Harrizko jarlekua. (AA, 2008-10-12)

› JAONDO. Jaondoko txabola. Jaondoko txabolak areharrizkoak dira. Gorago dauden Arriurdingoak berriz, ka-
reharrizkoak. (AA, 2008-10-12)
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Jáso: 1. ad. Jaso./ Oain seittun ez jasoatio.
Orain segituan ez jasoagatik. (JBA, 1999-
05-15)/ Jasoko ttut. Jasoko ditut. (JBA,
1999-04-17)/ 2. ad. Jaso, entzundakoa adi-
tu./ Ez do jasoko. Ez du jasoko. (Entzun
arren, umeak ez duela bereganatuko en-
tzuna) (JBA, 2002-02-23)/ Enion jaso. Ez
nion jaso. (Esandakoa ez zuela gogoan
hartu) (JBA, 2004-08-13)

Játa: partik. Jata, jo eta. Ekintza zakar bat adie-
razten denean erabiltzen den partikula da,
atzetik aditz bat izan ohi duela./ Ankakin
jata bota zian. Hankarekin jo eta bota zian.
(Bera hil nahi zuena txerriak nola bota
zuen) (JUA, 2004-03-13)

Jatétxe, jatétxea: iz. Jatetxea./ Jatetxea.
Jatetxea. (JUA, 2001-07-14)

Játor, jatórra: izond. Jatorra./ Jatorra mu-
tille. Jatorra mutila. (JUA, 2000-08-22)/
Meikue jatorra. Medikua jatorra. (JUA,
2002-02-23)/ Mutil jatorra. Mutil jato-
rra.(JUA, 2003-08-09)

Jatórdu, jatórdue: iz. Jatordua./ Jator-
due. Jatordua. (JBA, 2001-04-14)/ Jator-
dutatik kanpoa. Jatorduetatik kanpora.
(JBA, 2001-09-01)/ Urrengo jatordu arte.
Hurrengo jatordu arte. (JBA, 2005-04-
30)/ Jatordu danetan. Jatordu denetan.
(JBA, 2005-08-14)

Jatórri, jatórrie: iz. Jatorria./ Jato-
rrie’re. Jatorria ere. (Pertsona baten jo-
kabide baten jatorria nondik datorren)
(JBA, 2007-08-26)

Jaulki: ad. Nekaz. Jaulki./ Dana jaulkita lurren.
Dena jaulkita lurrean. (Bere pipitak inguru
guztian zabalduak dituen basalizar zuhaitz
baten gainean) (JBA, 1999-08-03)/ Indua-
bea jaulkita. Indaba jaulkita. (JBA, 2005-
10-29)/ (sinonimoa Jalki)

Jaun, jaune: 1. iz. Jauna./ Jaun aundik. Jaun
handiak. (Auzoko gauzetan aginpide
handiena zuten baserritarrak adieraziz) (ik.
San Austiñ) (JUA, 2004-08-29)/ 2. iz. Erl. Jau-
na, elizan jaunartzean ematen dena./
Jaune agirin. Jauna agerian. (JBA, 2005-
01-15)

JAUN DA JABE: Jaun eta jabe./ Jaun da jabe.
Jaun eta jabe. (JBA, 2002-03-02)/ Beori ja-
rri da jaun da jabe. Berori jarri da jaun
eta jabe. (Txakurraren joera berriak azal-
tzen) (JBA, 2002-07-27)

JAUNE ARTU: ad. Erl. Jauna hartu, erlijio erri-
tua./ Jaune artzekiñ. Jauna hartzearekin.
(JBA, 2005-01-15)

Jauntxo, jauntxoa: iz. Jauntxoa./ Jaun-
txoa. Jauntxoa. (Garai batean, Legazpin
botere handia zuen gizon baten gainean)
(JBA, 2000-03-18)/ Jauntxo antzekok.
Jauntxo antzekoak. (JBA, 2000-08-09)

Jaztétxe, jaztétxea: iz. Jaztetxea./ Jaz-
tetxek. Jaztetxeak. (JBA, 2000-08-09)

� Etnog. Aiztonaga: Legazpin baserrietatik
kaleko elizara zetozen baserritarrak jaz-
tetxean aldatzen zituzten arropak. Horrela,
arropa ederrenak zikintzea edo bustitzea
ekiditen zuten. Legazpiko Aiztonagako
jaztetxea aipatzen du JBA-k. (JBA, 2000-
08-09)

➤ Grab. Aiztona: “Jaztetxea da ba lenao iza-

ten men tzan emendik juten tzienen meza
nausita ta ola, barriotati-da eukitzen
men tzuen konfiantzazko etxe bat. Emen-
di, ba kao, lenau lur bidek-eta izango zien,
kamiñoik-eta ez zan izango eta lokatzau
eingo zittuen oiñetakok-eta. Enda olako
lekutan, jaztetxe oitan kanbiau eitten
men tzien, gero eliza-ta kurioso juteko,
esan oi zuen. Oin bezelako kamiñoik-eta
lenao ez...” (JBA, 2002-01-26)

Jéfe zárra: Geltokiko nagusi zaharra./ Jefe
zarra. Nagusi zaharra. (Gerratean hil
zuten) (JBA, 1999-05-08)

Jénde, jéndea: iz. Jendea./ Jentea. Jendea.
(JUA, 1998-11-07)/ Jendea. Jendea. (JBA,
1999-05-15)/ Aprotxatzeko jentea. Apro-
betxatzeko jendea. (Aprobetxategiak)
(JUA, 2001-12-24)/ Jendea bildurrek. Jen-
dea beldurrak. (JUA, 1998-10-24)/ Zeon jen-
detan da kotxetan! Zegoen jendetan eta
kotxetan! (Auto eta jende asko zela)
(JBA, 2004-06-19)/ Orko jénden jéndea!
Horko jendearen jendea! (Jende kopuru
handia adierazteko) (JBA, 2005-08-14)/
(aldaera Jente)

� Etnog. Jendea armauta: Jendea pistolakiñ, jen-
dea armauta. Jendea pistolarekin, jendea
armatuta. (JUA-ren esanetan bere aitaren
garaian jendea armaturik omen zebilen;
bere aitak bat ere bazuen, gaur non izan-
go ote den ez badaki ere) (JUA, 1998-10-
24)

Jendéra, jendérea: iz. Jendera./ Jende-
rea. Jendera. (JBA, 2003-04-04)

Jenéalen: adb. Normalean, orokorrean./
Jenealen. Normalean. (JUA, 2002-03-02)

Jénero, jéneroa: 1. iz. Mota./ Jénerok. Mo-
tak. (JBA, 2004-06-12)/ 2. iz. Salgaia, je-
neroa./ Ango jenerok. Hango jeneroak.
(Gipuzkoan saltzen ziren Nafarroako
ekoizpenak) (JUA, 2002-03-02)

Jénte, jéntea: (ik. Jende)

Jentíll, jentílle: iz. Mit. Jentila.

� Etnog. Jentilak: Jentillek... Kuebazulotan lo
in bearko zien, gizon aundik izaten men
tzittuan oik. (JUA, 1998-10-24)/ Gizonek
jentilei igarri zieten artoa lantzeko garaia,
ondoko esaera honen bidez:

Elorrie lora lora 
artoa itten giro da

(JUA, 1999-04-10)

➤ Grab. Jentila: “Jentillei artoa arrapau in
men tzaean. Baiño ez men tzekien noiz

› JENTILLEN BOLALEKUE. Jentillen Bolalekue delako tokia. (AA, 2005-09-09)

› JERONIMO SARRIEGI. Gaztetako argazkia. (Oiar-
bide-Sarriegi sendiak emana)
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erein bear zan. Ta kantun ai men tzittuan
jentill orik: <Elorri aranza lora lora, ar-
toa itten giro da> Ori aittu men tzaean.
Elorri arantzea maiatzen loratzen dek, ar-
toa sartzeko garaie”84 (JUA, 1999-07-26)

Jentíllen bolálekue: Topo. Jentillen Bo-
lalekua, Brinkolako parajea./ Jentillen bo-
lalekue, Saloitan. Jentillen Bolalekua, Sa-
loitan. (JUA, 1998-10-24)

Jérman: German, gizon izena./ Jérman.
German. (JBA, 2004-11-14)

Jerónimo Sarriégi: Erl. Jeronimo Sa-
rriegi, Brinkolan egon zen apaiza bea-
saindarra./ (�)

� Etnog. Ikasketak: Apaiz ikasketak 16 urtere-
kin hasi omen zituen, beandu xamar. Ba-
serrikoa omen zen jatorriz. Berarekin Bi-
biana zelako laguntzailea zuen, arreba,
etxeko lanak egiten zizkiona. (JUA, 2003-
05-17)

� Etnog. Maisu: Apaiza eta eskolako umeen
maisua izan zen aldi berean./ Jeronimok
Maria Ugalderi esan omen zion, berak
ikasten jarraitu beharko zukeela, bere ikas-
teko jarrera ikusita. (MUA, 2003-10-10)

� Etnog. Dantza: Apaiz honek dantza lotua ikus-
terik ez zuen nahi izaten, eta Brinkolatik
Ormaiztegirako aldaketa eskatu zuen, Or-
maiztegin dantza loturik egiten ez zela-
ko. (JUA, 2002-01-19)/ Brinkolan eta bes-
te toki batzuetan egiten zen dantza lotua
bere buruari ere egozten zion: apaizen ar-
dura omen zen dantza lotua eragoztea.
Zera esaten omen zuen: Gustoa nao
Brinkolan, oso gustoa, baiño emen bai-
lea itten da, ta pekatue da guetako.
(JUA, 2003-06-07)

� Etnog. Argia: Apaiz honek Olazarrekoei
“Argia” artu eraitten ziun. Berak berriz,
“Kostantzia” erosten omen zuen. (JUA,
2002-01-19)

� Etnog. Fedea eta ohiturak: Bere fedearen sa-
kontasuna aipatzen du, ua eliz-katolikoa
zian, geieikoa’e bai. (JUA, 2003-06-07)/
Zera esaten omen zuen Don Jeronimok:
Errezau in bear dik jan aurretik. (JUA,
2003-12-31)

➤ Grab. Jeronimo Sarriegi (1): “Geo besta ba-
tzuk, arek alde inda geo besta batzuk’e bai
ta kanbiau ta ala. Nik ezautu nian lenengo
torri zan abadea, Beasaingoa zian, geo

(...) urdun, urdun apaize iñ ta ona, Brin-
kola, destinau oixpok. Da Don Jerolimo
Sarriegi, gero emen ba emen gustoa men
tzeoan. Emen geerora soiñue eo ola, ola
zerbaitt, da baltseon itten tzala. Ta arek
aguantau eziñ baltseo ori, “gure respo-
sabilidadea da ori emen baltseon ta guk
(...)”. Kalte men tzian ta ala’re jentek
segi... Da Ormazteira jun tzian... Don Je-
rolimo, Don Jerolimo Sarriegi. Ormaiz-
teiñ ez men tzian soiñuik-eta jotzen, bai-
ño ola jotzen tzala. Jotzen men tzien zea
bakarrik... txistue ero olako (...) batzutan,
txistue ta danborra jo. Da, baiño soiñue
ez, enda ola balseon eta eziñ eiñ ordun.
Enda orreatio, emen balseon itten zala-
ta, alde, emendik. Oso gustoa zeola” (JUA,
2002-06-15)

➤ Grab. Jeronimo Sarriegi (2): “Bueno, len
Don Jeronimona etorri zat baiño gero...
Baileena. Ez zikon gustatzen “baile al
agarrao” ori eta goiko taberna, o goiko
plazan jotzen zon Arrezalgo Bitor An-
dueza zanak. Eta bein ba, klaro, eurie ein
zon-da, ezin ba dantzaik eiñ. Da estazioko
almazena leku in tzuen mutillek, zeatik or-
dun estazioko almazenea Azpeititik-eta,
silloiak, zumazko silloiek eta orik asko
etortzen zien. Asko, bueno ikusten gen-
dutzen nola etortzen zien eta andik gero
ez takit noa eamaten tzittuen. Eta juntau
an tzeon paketerie ta an tzeona, ta leku
pixkat dantza eitteko. Ta klaro, plazan eu-
rie ai zan, jendea ba, al tzona, ba dantza
pixkat eittea, da gu dantzaik, nik amai-
ru urte neuzken ordun, akordatzen naiz
oso ondo. Urrengo eunen eskola jun bear
gendun arten, gu ikustea, klaro, leorpea,
araxe. Urrengo jaien zien kontuk elizan!
Ura zan sermoia bota zona! Don Jero-
nimok! “Baile agaurraun, baile ze-
rraun”, ordun plazan eiñatik etzien in-
portako, zerrauen ura, oandio grabegoa!
Bueno! Arek esan tziunak asarre! Ta etxea
jun da ama demandan urrengo... Amak
demanda in tzian! Amak demanda in
tzian! Nik esan nion, gu ikustea jun giñela,
“nik ez det dantzak eiñ”, gu ikustea jun
giñela, eurie ai zan ba kanpon da barrua
jun giñen. Baiño demanda... Ola”. Jero-
nimo maisu ere bazen eta eskolan kontu
hau izan zen hortaz: “Ez, ez, ez, ez,
urrengo jairarte, urrengo jairarte bai, es-
kolan ez. Arek bazekiñ eskolan geitzenak
arten ez gendula dantzaik eitten, arek ba-
zekiñ umek ez giñela arten. Baiño aun-
digok zeren an aurretik-eta... Baiño ala-
xe zan, da arek ezin zon aguantau ta gero
eskau zon nunbaitt eta Ormazteira”
(MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Jeronimo Sarriegi (3): “Don Jero-
nimok daneta eitten tzian. Baserrikoa
zian, atxurren’e ba baatzan, sotanea
gora jaso ta atxurren baatzan eitten
tzian. Don Jeronimok Sarriegi, eitten
tzian aek, atxurren’e plazan, zean, ba-
atzan itten tzian. Ta geo neskea zian,
arrebea Bibiriana. Bai, Bibiriana. Ta
bera entierrora ta ola juten zanen, aek
esanda zeukian umei eskolea emateko.
Ordun maistrea esaten zikoan, maistrea.
Baiño ez zian maistrea, maistrea esaten
zikoan, Bibiriana. Bai, ala zian...”.

Euskal festetara eraman zituen bitan bere
ikasleak: “Oixe, bein Maria jun tzian Zu-
marraa, euskal fiestata. Leitzan85 biz-
korra zian, oso bizkorra zian-da, eta
ekarri zatuen, gure aitte berriz’e, “beti,
beti orti aurrea, etxen anbeste lan da orti
aurrea, beti”, ta zean da, gero etorri
zian, da bos duro eman tzaan, bos
duro zenbat balio zon! Bos durokiñ eto-
rri zan Maria etxea, bai. Gero berriz,
urrengo, urdun enitzen ni izan, gero jun
bear zala Seguraa, Segura. Urdun Ma-
ria etzan izan, ta ni izan nitzen Seguran.
Da an jente asko giñen. Nik leittu non,
Xabiertxo, leittu non. Aurretik’e Don Je-
ronimok erakutsita, erakutsita genduz-
ken, ta nik, Don Jeronimok aindu eitten
tzian, zeiñ Seguran, alaxe epiñita zeon-
da, ta nei esan tzaen: “Leittu Xabier-
txo”. Xabiertxo berriz, memoriz ia ba-
nekin. Taka-taka-taka-ta leittu nian,
geo besta batzuk’e bai ta urdun asko gi-
ñen-da, danondako, pelotak, baloiak...

84 Aitak kontatutakoa dela dio Juan Ugaldek./ Hau eta antzerako kontuak oso gustokoak omen zituen bertan apaiz egon zen Felipe Barandiaranek.
85 Hitz honekin leitzen, alegia irakurtzen adierazi nahi du.

› JERONIMO SARRIEGI. Hainbat urtetan izan zen
Brinkolako apaiza. (AA, 2008-08-31)

› JERONIMO SARRIEGI. Urte askoan izan zen Or-
maiztegiko apaiza. (AA, 2006-02-12)

› JERONIMO SARRIEGI. Zahartzaroko argazkia.
(Oiarbide-Sarriegi sendiak emana)
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Eta olako gauzak eman tziun danon-
dako, olako, (...), danondako eman
tziun. Bai. Geo geiao etzan izan olakoik.
Ta euskerea, ta euskera bear tzala, ta
euskerea! Ta euskerea... baiño erdere-
a’re bai. Don Jeolimok esaten tzian:
“euskerea, baiño erderea’re bai!”. Ta
eskolan erderea, ta anilloa gaiñea za-
patun” (JUA, 2003-05-17)

➤ Grab. Jeronimo Sarriegi (4): “Berri-
tsue... ona, “un santo”. Ura zerun ez pa-
dau, bueno, bat, gauza bat ori. Baiño
pazientzie’re aundie zeuken. Sei urtekin
sartze giñen gu eskola. Zeati gure es-
kolak... Ori esan nizun lenau? Sei ur-
tekiñ, amalau urte arte. Neska ta mutill,
barriko danak, edade ortan. “Pazien-
tzie bear zon”, esaten zon, “ez dek erre-
za umeti gizona eittea”. Ori askotan esa-
ten tzon. Arrazoia zeuken. Eta guri, ba
auzokon batek eo ola ikusi ta neska kox-
korra, sei urtekoa, ta “noiz ju bea zu ba
eskola?”, bakizu, umei galderea ta,
“kukuk jotakon”. “Kukuk jotakon”
esaten gendiun. Udaberriñ, gure kursoa
udaberriñ asitze tzan. Ola, eta bueno,
gaiñeakon ze esango izut? Eskolaan ba,
arek’e klaro, esan dian bezela ba, gu
aundientxonak giñen garaien, “por
ejenplo” ba ordun entierrok-eta goize-
tan itten tzien, oiñ atsaldetan itten dien
bezela. Apaiz danak juntatzen, bazeon
parrokin naiko apaiz baiño ura’re eto-
rri in bear izaten tzon entierrora. Eta as-
kotan abixok artzen tzittunen, emen
parrokiti, ba eskola utzi ta gero, illun-
tzan edo ola, urrengo eunen entierroa
zeola ta ola. Ta jakiñe, umek gelditzen
giñen gu ba ezjakiñen, eta ordun ba
arrebak zabaltzen tziun atea. Zabaldu
atea bakarrik zeati arreba bazeuken bai-
ño berai laune itteko o launtzeko zeu-
ken. Etzeuken estudioik. Guk geio gen-
dekiun, amairu-amalau urtekok, arek
baiño, egie esan. Etzon estudiau, arek
etzan, eskulana eitten bai, gantxillo, bai-
nika, ta eskulana bai, bai. Eta ordun ba
klaro, askotan juten tzien Teillarteko mu-
tillek’e bai. Zuk Martiñ Ugarten aitze-
rea eukiko dezu...”, Saletxe, “Saletxe,
Saletxe. Ara eskola juten tzan. Tio Jo-
xekiñ, Olazargo tio Joxekiñ, teatroa
itten-da, akordatzen naiz, ura’re bai.
Nere edadekoa zan Martin, zortzi, zaz-
pi-zortzi eunen aldea bakarrik gendu-
ken. Eta ola, da gero beste batzuk’e bai
juten tzien. Eta negun geigo gaiñea, ba-
serritik eta ola, eta klaro, aiei, “aber”
ba, ze erakutsi bear zien arek, Bibiana
zon izena. Ze erakutsi bear zien arek?
An zeiltzenak geigo zekien-da. “Dicta-
do” bat eitten pizarran, edo bestela txi-
kiri erakusten-edo. Goiz ura ala pasa-
tu bear izaten gendun. Ala pasatu bear
izaten gendun. Baiño jakiñe, esaten
tzona, Saletxetik, Zelandakok eta arai-
ño jun eskola-ta, “Don Jeronimo ez
dau” ta atzea etxea eziñ ba bialdu. Atek
zabaldu eitten tziun Bibianak. Ola. Eta
gaiñeakon, berak etzekiñ asko, Don Je-
ronimok. Esan nizun ori nik len, ez? Be-
rak etzon estudiau, apaiz itteko estu-
diatuko zon, apaiz itteko bear zana, bai-
ño maixu o profesore izateko, ba ez.
“Las cuatro reglas” eta andi aurrea,
“dividir”... bueno asko geigo etzekiñ,
berak esaten tzon. Eta ordun esaten

tzien, ba mutillek eskola geigo bear zue-
la. Ori esan nizun, akordatzen tzea? Ori
da, ori da... Ta neskak berriz, josten,
plantxan da koziñan... Ori esaten tziun
beti. Eta klaro, koziñan, baiño neskan-
dako ordun etzeon, okasioik edo beno,
oain bezelako moduik, “vamos”, eozer
gauza ikasteko. Ordun ba maestra.
Maestra bear zan, beste profesioik o
beste zeak, ezin zan beste karreraik eiñ.
O mediku-eo... Monja, monja jun bear.
Baserri geienetakok, Olazárgoa’re ba-
zan monjea aittuta eongo zea. Nola zan
monjea, Billabonan il tzan, nere aitan
arreba, nere aitan arreba, zarrena,
Olazargoa. Eta baserri geienetan mon-
jak, klaro, etzeon beste ezer-da, eo ez-
kondu edo monja, bai. Gazteik il tzan ba
monjea, Olazarren badie ba aen ar-
gazkik bai, aen argazkik. Bai eta, ola eta
gaiñeakon, arena ze esango izut geigo?
Arek, refranak eta ola bai asko, ola, ta
esaera zarrak eta ola, asko zekitzen. Da
karreraik ez gendun artu baiño arek
ematen tzon, o eman nai zon-edo edu-
kazíoa, ta respetoa, aik pai, aik ikasi
gendutzen. Gero gaiñeakon goizetik
dotriñea, atsalden “historia sagrada”,
ola” (MUA, 2003-10-10)

➤ Grab. Jeronimo eta Bibiana: “Aizkenen, ezin
zola konsegittu, ta ezin zola aguantau
Brinkolako gaztedie, ta Ormazteira. Or-
mazteira jun tzan eta an arten etzan ein-
go nunbaitt. Beintzet ara, ta geo an il zan.
Gero arreba bat zeuken, Bibiana, solte-
rea. Berakin, zaitzen zona o bera laun-
tzen tziona, baiño etzan maestrea. Bera
baiño geigo gendekiun guk ia. Aundien-
txoenak beintzet guk geuk gendekiun-da,
ordun entierro...”. Bibianak baino gehia-
go zekiten umeek: “Bibianak baiño gei-
go. Don Jeronimokiñ’e... Ordun entierrok
goizetan eitten tzien beti. Eta entierrora
etortzen tzan, emen’e apaizek eoten

tzien, oiñ baiño geigo, baiño danak etor-
tzen tzien, etortzen tzan entierrota. Eta as-
kotan pasatzen tzan, ba klaro, illuntzan
o atsalden, eskolati irtete gendun garaien
ez pagendekiun entierrora jun bear zo-
nik, abisoa gerogo eman tzeiken, artuko
zon da ola, ba jendea... Gu gertu genden
baiño Saletxeko Martin zana, Zelanda-
tik Isidoro ta orik danak Brinkola juten
tzien. Ta pentsau, ba aiendako, ordun ei-
tten tziun, Bibiana orrek ba atea zabal-
du. Atea zabaltzen tziun baiño berak (...)
baten diktadoa ittea bialtzen gendutzen,
besten ez tait ze leitzea, ta urrengo txiki-
ri erakustea-ero, goize artan pasatzen
gendun”. Goiza pasa behintzat: “Bai, bai,
bai, ooixe. Eta, gero ze esan bear non?,
gero ba, eskulanak eitten bazekin Bibia-
nak. Bestela eskolaik etzeuken, eskolaik
etzeuken batetxo’re. Eta Don Jeroni-
mok’e etzeuken eskolaik, arek’e estudiok
eingo zittun apaizetako, baiño andik au-
rreakoik ez, beak esaten tziun. Guk “las
cuatro reglas”: dibisioa, (...) ikasi gen-
dutzen ta berak esaten tziun, askotan esa-
ten tziun gaiñea: “nik ez dakit geigo era-
kusteko moduik, ez det artu nai konpro-
misoik zeatik ori ez det estudiau orti au-
rrea”. Don Jeronimok, apaizek esaten
tziun. “Mutillek eskola geigo bear due,
mutillek eskola geixo bear due”, ta mu-
tillei esaten tzien, ia amalau urte-edo, ir-
tetzeko garaien zeenai, bai, Juan da Jo-
xe’re Zumarra juten tzien gero, “Her-
mano”-ta. Euzkitzako Demetrio Oiñiti-
ra, ta beste Igaldekok ez takit noa, ta ola.
Eta esaten tzien aiei ba, “ez taukezue bate
(...) konpromisoik nerekiñ. Zuek, mutillek
geigo bear do eskolea; eta beste leku ba-
tea jun nai badezue...”, ola. “Neskak bear
due gutxigo, neskak gutxigokin naikoa
da... neskak...”. Aittuta eongo zea le-
nau’re, ala?... “Neskak bear due josten,
plantxan da koziñan.” Ta ori askotan. Ta

› JESUKRISTON-ATZAPARRAK. Izen bitxia dute landare hauek. (AA, 2006-05-27)
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gero, klaro, len esaten asi naizena, Bi-
bianak eskulanetan zekiñ. Ta berak al tzo-
nen, beti ez, etxen lana balin bazeuken ba
etzan juten, etzeuken bate obligazioik eta
etzan juten, baiño erakustea, guri era-
kustea juten tzan eskola. Gu gustora ikus-
ten gendun! Bestela goizen dotriñea ta
atsalden, “historia sagrada”, orti pentsau
ze ikasi gendun guk. Bate eskolaik etzeu-
ken maixue...”. Dotrina behintzat ondo
ikasten zuten: “Guk ez gendun kalabazaik
etatzen ona etortzen giñenen komunio
aundie itteko. Ango bikario zarrak esan
tziuna: “bai, bai, badakit, badakit, Brin-
kolan ondo, Don Jeronimok ondo era-
kutsita bialtze zaittue”. Ta guri txartela
bealaxe ematen tziun. Bealaxe ematen tzi-
tun txartela komunio aundie eitteko.
Baiño bai... Eta karo, nik antxe ikasi non
puntillea eitten. Bainika...”. Azken hau Bi-
bianaren kontua zen: “Dana Bibianak era-
kutsita, ori, oitako “trapo de costura”
aundi bat dauket. Gaiñea mazoa’re ein-
da dauket “punto cruz”-en, bata da
olako aundie, “aber” zenbaitt, letra
utsezko abezedarioa (...). Ta bestea, “flo-
res y fruta” eta ola. Da baten, “lo hizo
en la escuela de Brincola Maria Ugalde,
a los diez años”, ura ipiñita, punto kru-
zen. Andi bi urtea beste (...) bi urte, bi urte,
“con doce años” urrungon” (MUA, 2003-
04-11)

Jertrúdis: Gertrudis, emakume izena./
Jertrudis. Gertrudis. (MUA, 2005-02-04)

� Etnog. Olaberriako Jertrudis: Emakume ho-
nek urte asko harrapatu zituen, eta urte-
muga batean hala egin zioten:

-Urte askotako

-Urte asko pasau in zaen.

(MUA, 2005-02-04)

Jesúkriston-atzapar, jesúkriston-
atzaparra: iz. Bot. Jesukristoren hatza-
parra, landare mota. (Pluralean esaten da).
/ Jesukriston-atzaparrak. Jesukristoren ha-
tzaparrak. (JBA, 1999-06-26)

➤ Grab. Jesukriston-atzaparrak: “Guk emen
landara bati esaten diu jesukriston-atza-
parrak. Ba ori’re landara bat izaten da,
eta ola igo eitten do, esola o eozein le-
kutan igo eitten do goora, aiena bezela,
enda gero lora, lorak irtetzen dio, “o sea”,
lenengo pepitta ta gero lorak da eskue be-
zelaxe, o beatzak bezelaxe, olaxe irtetzen
don lora bat ta. Usaie oso goxoa eukitzen
do, eta guk orri esaten, esan oi diu, je-
sukriston-atzaparrak. Ez tait, ez dakit bes-
te iñoi zer esaten tzakon, guk orri bai”
(JBA, 2003-04-26)

Jésus!: interj. Jesus!, harridurazko esakunea./
Jesus! Jainkon izenen! Jesus! Jainkoaren
izenean! (Harridura adierazteko) (JBA,
2005-06-25)

Jesús, María!: interj. Jesus, Maria!, ha-
rridurazko esakunea./ Jesus Maria! Jesus
Maria! (JBA, 1998-07-11)

Jesús, María ta José!: interj. Jesus, Ma-
ria eta Jose!, harridurazko esakunea./Je-
sus, Maria ta Jose! Jesus, Maria eta Jose!
(JBA, 2005-01-01)

Jétsi: (ik. Jaitsi, bi adierak)

Jíbau: ad. Konkortu./ Jibauta dao. Kon-
kortuta dago. (Pinu oker baten gaine-
an esana) (JBA, 2000-07-30)/ Jibauta
daok. Konkortuta zagok. (Gorabehe-
ratsua den harri baten gainean) (JBA,
2005-08-12)

Jilgéro, jilgéroa: iz. Zool. Kardantxiloa, he-
gazti mota./ Jilgeroa. Kardantxiloa. (JBA,
1998-09-12)

Jinéta, jinétea: iz. Zool. Katajineta, ugaz-
tun mota./ Jinetea. Katajineta. (JBA,
1998-05-23)/ Iez eaman zikun oillok kata-
jineta batek. Egunez, atarin burue moz-
tuta agertu omen zen oilo bat. (JBA, 1998-
10-31)

Jíra, jírea: 1. iz. Ibilaldia, bira./ Jirea.
Buelta. (JUA, 2003-06-07)/ Oillori in
diet jirea. Oiloei egin diet buelta. (JBA,
2003-12-14)/ 2. iz. Moldaketa, egoera./
Beste jira bat. Beste jira bat. (Emaku-
me bat baserri batera joan zenean, ber-
tako egoera guztiz aldatu zuela adie-
razteko) (JBA, 2004-03-21)

Jírau: ad. Moldatu, jiratu./ Fabrika etziela ju-
ten da ala jirau bear. Fabrikara ez zire-
la joaten eta hala jiratu behar. (JBA,
2004-08-14)

Jo: 1. ad. Nekaz. Jo./ Gaur jo iñat. Gaur jo di-
nat. (Indiaba lekak jo aletzeko) (JBA, 2000-
11-04)/ Jótzen tzian euzkik gor. Jotzen zian
eguzkiak gogor. (JUA, 1999-09-08)/ Euz-
kik joko ziñan. Eguzkiak joko zinan. (Sail
egutera baten gainean esana) (JUA, 2000-
01-04)/ Jo bat eman. Jo bat eman. (As-
tindu, matxeteaz astindu beharreko lahar
batzuen gainean) (Joxemari UB, 1998-07-
10)/ Sokorrak jo. Zokorrak jo, zokorrak
hautsi. (JUA, 1998-05-23)/ 2. ad. Jo, zer ger-
tatuko den./ Ezin leike esan zerta jo lei-
ken. Ezin liteke esan zertara jo lezakeen.
(Pinuen prezioak) (JUA, 2004-08-13)/ 3. ad.

Jo, iritsi, ailegatu./ Orra jotzeaiño. Horra
jotzeraino. (Lur sail bat noraino hedatzen
den adieraziz) (JBA, 2008-03-13)/ 4. interj.

Jo!, harridura azaltzeko esaera./ Jo! Jo!
(JUA, 2003-07-16)

JOTA: adb. Jota, orduarekin esaten da./ Amai-
kak jota. Hamaikak jota. (Orduaz) (JBA,
2004-08-13)

JOTA EON: ad. Jota egon, minduta, gaizki
egon./ Jota dao beorra. Jota dago beho-
rra. (JUA, 1998-09-17)/ Laizioa jota dau.
Larizioa jota dago. (Jota dago, merkatuan
duen salneurri txikia adierazteko) (JUA,
2002-12-25)

Joakiñ: Joakin, mandazaina./ Joakiñ Ai-
zarnazabalekoa zen. Oso langilea zen.
(JUA, 2002-01-19)/ Joakin mandazainak
zera esaten zuen agur eran: Eunon Jan-
goikok eman daizuela, eta zera erantzungo
zioten: baita zuri ere. (JUA, 2004-09-18)

Joan Pítxi: Zeraingo tratantea./ Joan Pi-
txi izan ohi zen Brinkolako baserri ba-
tzuetan txerrikumeak inguratzeaz ardu-
ratzen zena. Aurpegian loreak omen zi-
tuelako deitzen zioten horrela. (JUA,
2004-03-13)/ Gizon hau flakasta bat zan,
luxe bat eta musua gorrixka zuen. Jantzia

berriz brus bat ebaltzen tzon... luzea
bruse.86 (JBA, 2004-03-13)/ Txerriekin
ibiltzen zen tratulari hau emendi juten tzan
feri-feri, aldean txerri bandea zuela.
(JBA, 2004-08-10)/ Azoketara eramanda-
ko txerriak Lenkaran baserrikoak ziren,
han txerriak atera egiten zituzten eta. Joan
Pitxi berak ere hala zioen: <<Lenkángok
die>>. Txerrikume hauek goseak egoten
ziren. Tratulari hau Arrobi aldetik jaitsi
eta Brinkolazarren lo egiten zuen. (JUA,
2004-08-10)/ Altu bat, kolore gorrikin, xi-
mel bat. (JBA, 2008-11-30)/ (�)

� Etnog. Bere makila: Makilla fiñ-fiñe, luxea ta
fiñe. Makila fin-fina, luzea eta fina. (Ha-
lako makilarekin ibiltzen omen zen Joan
Pitxi) (JBA, 2008-01-12)/ Txerriak zior ba-
tekin menderatzen ziren. Joan Pitxi tra-

› JOAKIÑ. Mandazain honek Aizkorri aldeko paraje
askotan lan egin zuen karreo lanean. (Jose Luis
Ugartek emana)

86 JUA-k zera eransten du: belauneti beera zela brusa hau. (JUA, 2004-03-13)

› JOAN PITXI. Artzain izan zeneko argazkia, Urbiako
txabolaren aurrean. Txerrikume tratuan ere ibili izan
zen. (Enrique Guinea: GUI-VI-9.5)
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tanteak txerrikumeak ohituta zituen, eta
bere atzetik joan ohi ziren, kamiñ bazte-
rreti. (JUA, 2004-03-13)

➤ Grab. Joan Pitxi: “Joan Pitxi... Joan Pitxi
esaten tzikon gizon aundie ta ederra, gi-
zona. “Pitxi” esaten tzikon, aurpegiñ
zeuzken, lorak zeuzkela aek arpegiñ.
Lorak esaten tzikoan gizon ederra zala-
ko, oso gizon ederra. Orreati esaten tzi-
kon. Izena epini zioen. Ta ura feriik-feri,
Oiñatitik... Zeraindik etorri, urrengo eu-
nen gue, gue ikuillun eukitzen zittun txe-
rrikumak, bai. Bai, “gure txerriteiñ aun-
die kendu diau ta txerrikumak biar arte”.
Da bai, batzutan emen ne amanrek eu-
kitzen tzon lo itten’e. Geo Oiñatiko ferie,
ta Oiñatiko ferira txerrikumakin, bai.
Oaiñ aiñe kotxea etzian ordun, etzian ko-
txe. Brusa aundie jantzi”. Txerrikumee-
kin oinez ibiltzen zen batera eta bestera:
“Oiñez, oiñez, oiñez. Baai, baai. Eta geo,
besta at zan, guk beti Joan Pitxiri artzen
gendiun, da emen Moñtteik, Barrendio-
lako-ta’re bai. Orik’e bai, Euzkitzakok’e
bai. Geo, besta at zat tratalári ola ebil-
te tzana, Kaspar esaten tzikon, izena men
tzon Kaspar. Arek ealte men tzittun. Da
emen’e, ordun, tabernatan’e artzen tzio-
en ta Arrezalen’e bai, ta Ialden’e bai, Kas-
parri. “Klase ona”, beak esaten tzon.
“Raza ona nai izaten diau berriz’e aun-
dik itteko”, ta alaxe ebilte giñen. Bai, ia
gaonak ingurun. “raza” ttikie, ola, ttikie
erosi, da ua gaonetako ola aundi itteko.
Da nai izaten tzan, aundik sobrau itten
tzikola beti, ondarrak-eta. Ondar aikiñ
txerri ttikie, mantendu itte zala. Bai,
mantendu itte zala txerri ttikie, aen on-
darrakiñ. Alaxe epinte gendun. Zerain-
dik etortzen tzan, goitti bera zuzen, Brin-
kolazarra, an gure Arrobitik, basotik
buelta, txerri, txerri txikikiñ etortzen
tzan. Ta andik bazerrik-bazerri saltzen,
lenengo Brinkolazarrea, etorri txerrikiñ,
an ikuillu baztarren-eo ipini, eta bea an
apaldu eta Brinkolazarren lo. Urrengo eu-
nen, Oiñatiko feria. Ematen tzien baba,
babea, artalea ola ematen tzien. Guk’e,
guk beti ari artzen gendiun-da txerri, da
“ondio ez daukezue beste txerrik?”,
“Alako txerrik, arraza ederra, Mutillo-
ko alako baserritakok ttuk, Lenkáan,
Lenkángo baserritakok ttuk. Da luzeek,
luzek geo txerrik, raza luzea, raza ona”,
ta Joan Pitxi orrek. Da ala, Brinkolaza-
rren euki aldik, goizen gozaldu, eta, eta
txerrik euki. Brinkolazargo andrek, e!
“Nik’e txerrik euko ttut, txerriteiñ, nere
ikuillun, baiño txerri bat utzi bear diazu
nei”. Da geo tratue eitten tzuen, txerrik,
da txerri txikiri aparie ematen tzien.
Arto alea ta ola maten tzien da, geo lo ei-
tteko’re obea bear zon da, Juliana zon ize-
na, da Julianakiñ lo iñ beak, Joan Pitxik,
ala eitten tzuela. Julianakiñ lo eitten
zola87. Gabana, goitti berako gabana aun-
die. Da geo Udana, noabaitt-eo oinez da
geo, goitti bera, “ño, gaur’e ferie, Oi-
ñatiko ferie”. Ara juten tzan, Oiñatiko fe-
rira. Julianak aparie ematen tzion, bea-
kiñ lo iñ, eta gizon ori, Oiñatiko feria.
“Raza ona, raza ona, raza oona!”. An ba-
tzuk’e faltak, jakitten tzon ze etxetan
falta izaten tzan, Udanati berako base-
rritan, “ondi ez daok pa emen, ez daok

pa”, ta txerri taldea, txerrikumaak, “ta
antxe’re bat”. Da geo, kalen, feriin,
plazan, antxe saltzen zittun. Dana saltze
ez bazittun, urrengo eunen, Oiñatitik
aurrea, antxe, ondio bazeuzken an etxe
batzuk-eta, an. “Etxe aitan ez dek ba eon-
go ondio zeak”, eta ara juten tzan. “On-
dio emen bazeok” eta dana saldu arte.
Bai, ura tratalárie ero ola zan, baserri-
tan eozi, ta geo zean zaldu, ta asko sal-
dutzen tzon, gaonak ingurun txerri ttikie.
Guk beti ari artze gendiun. Eta, eta “ok
dittuk, Mutilloko alako baserritatik”, da
nere aman ama Mutilloko bazerrin, an
etaatzen zittuen, nere aman etxen etatzen,
Lenkáan. Aittuko zendun ba zuk, Lenká-
an men tzan, ama, zure amanren etxea,
eta “angok die, ango razea, ango zeak,
oonak! Etxen, etxen jaiotakok!” Ta luu-
zea, beti luuzea, (...), ta guk beti Joan Pi-
txiri artzen gendiun txerrie. Aek’e base-
rri geiaotan’e eosten tzittun. Da tratala-
rie nola zan, Zeraiñen’e bai, osten tzittun,
da geo feri-feri ibilten tzan ua. Bergara’re
juten tzala, (...), txerri saltzea, txerriku-
ma saltzea. Urte... zearako, gaonetako,
gizentzeko, txerrikumak saltzea. Ta ala-
xe ibilten tzan, bai. (...). Gue amanrek’e
kontu asko izaten tzon aekin, jakin nai iza-
ten tzittun, Mutilloko ta Zeraingo kontuk,
jakin nai zittun. Aek danakati esaten tzien.
Pozik, pozik... Joan Pitxi, gizona ederra
zalako, Joan Pitxi esaten tzion” (JUA,
2004-03-13)

Joéra, joérea: iz. Joera, norabaietara joa-
teko ohitura./ Zeama joerea. Zegamara jo-
era. (JUA, 2000-11-11)/ Joera. Joera. (JBA,
2005-03-26)

Jokálari, jokálarie: iz. Jokatzailea,
jokalaria./ Jokalarie. Jokalaria. (Apus-
tu zaletasuna zuen gizon baten gaine-
an) (JBA, 2004-09-18)/ Jokularie, joka-
larie. Jokularua, jokalaria. (JBA, 2006-
04-17)/ (aldaera Jokulari) (sinonimoa Jo-
katzaille)

Jokátzaille, jokátzaillea: iz. Joka-

tzailea, jokalaria./ Jokatzaillek. Joka-
tzaileak. (JUA, 2002-02-02)/ (sinonimoa Jo-
kalari)

Jókau: ad. Jokatu./ Ez al do jokau aspaldiñ?
Ez al du jokatu aspaldian? (Pilotari batek)
(JBA, 2004-04-03)

Jóku, jókue: iz. Jokoa./ Jokue ori izaten
tzan. Jokoa hori izaten zen. (MUA, 2003-
10-10)

Jokúlari, jokúlarie: (ik. Jokalari)

Jókun in: ad. Jokoan egin, jokatu./ Jokun in
bearko deu. Jokoan egin beharko dugu.
(JBA, 2000-12-31)

Jólas, jolása: iz. Jolasa./ Jolas onak. Jolas
onak. (Txakurrak eta katuak) (JBA, 2000-
10-28)/ Jolasen. Jolasean. (JBA, 1999-11-
27)/ Jolasen. Jolasean. (Txakurra) (JBA,
2000-02-24)/ Ume guzik jolasen. Ume guz-
tiak jolasean. (Txakurkumeen gainean)
(JBA, 2001-08-26)/ Jolas ónak dailtz. Jo-
las onak darabiltza. (Katu txikiak) (JBA,
2004-06-12)/ Jolasen asi. Jolasean hasi.
(JBA, 2006-08-19)/ (�)

� Etnog. Jolasa eta eguraldia: Abereen jolas han-
dia edo zenbait jokaera arraro, datorren
eguraldiarekin lotzen da. Txakurraren jo-
las etengabea elurrarekin lotu du. (JBA,
2007-02-17)

➤ Grab. Garai bateko jolasak (1): “Marro-
ketan, putxuniketan...”. Zer da marro-
ketan? “Marroketan ba, bat jarri paetan
kontatzen. Amar kontau bear o ez takit
ze izaten tzan. Da geo izkutau gaiñea-
tikoa eta geo ba, billau bear izaten tzi-
ttun danak. Eta bittarten, ba bat, o zee
ori, alde baten beitzen ai zan bittarten,
bestek igual, nola esaten tzan? Zea
itten tzion beintzet ta ordun dda, beak
atzea zea in bear tzon. Ez takit nola esa-
ten tzan, nola esaten gendun’e... A!
“Marro”, “marro” esaten tzan. Marro
esaten tzan. Bat an kontau zon ura bi-
lla, ta beste aldeti irten da marro itten
balin bazion ba atzea bea. Geo ez tait

› JOLASA. Umeak marroketa jolasean. (Maria Jesus Ugalde, 2008)

87 Honek adierazi nahi du Brinkolazar bertan hartzen zuela ostatu.
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nola izaten tzan, zeiñek, “o sea” marroik
eiñ ezen... azkena billautakoa-o, o le-
nengo billautakoa ez takit zein izaten zan
atzea kontatzea. Baiño jenealen, ua
alde baten zanen, bestek besteti ein
zea-ta... Sokasalton’e bai, ortan’e bai.
Tabaketan, eta tokotorren’e ibiltzen gi-
ñen...”. Zer da hori? “Oi izaten tzan ola
distantzi puskatea, batzuk alde baten ta
besta batzuk bestalden. Ola leku zean,
leku... ez ola zabal da ola ez, metro pare
bateko zean distantziñ o ola. Ta bestal-
dekok’e berdiñ. Geo eoten tzan erdie...
erdi, erdiaiño jun bear tzon-eta... Er-
diaiño jun bear tzon da geo ikutzen ba-
lin bazion bestaldekok, ordun galdu o
fuera, o ez takit nola izaten tzan’e. To-
kotorren... zuek ez daukezue zeaik. Ez ta-
kezue olako zeaik”. Beste jokoak: “Bes-
te zee bat izaten tzan, ola arrastok ein-
da, kamiñon arrastok einda, nola zon
orrek izena. Zuek ez al ziñeten ibiltzen,
arrie botata, ola koadrok koadrok ein-
da, ez dakit nola zon orrek izena. Oiñ’e
ikusi izan ttut nik. Oiñ’e ibiltzen die”. Jo-
lasak non egin: “Bueno. Tokotorren ka-
miño baten o ola in bear zan. Leku zea
bear tzon ezta?Amen ola ta bestaldekok
bestalden ola. Ona erdiaiño etorri ta iku-
tzen balin bazion. Ba ola izaten tzan, gal-
du. Ola. Galtzen juten tzan. Ori leku zee
baten bear tzon. Oiñ putxuniketan eta
ola, kamiñon’e igual, ortan’e.  Or-
tan’e-ta... Ori, beste zee ori... Jakin bea
zu ba, ola izaten tzan. Ta amen jarri ta
arrik bota bear izaten tzuen. Lenengo
bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi. Eta kao,
botatzen ez bazendun zuzen, ba galdu ei-
tten tzendun. Geo, azkenean etorritakon,
ordun izaten tzan zee bat, emendik
atzea bota bear tzon. Onek nola zon ize-
na onek, gu au, gu ontan asko ibiltzen
giñen” (JBA, 2002-03-21)

➤ Grab. Garai bateko jolasak (2): “Ba ibiltzen
tzien, gue garaien, bai, bai, zeozer bai, ka-
nikakiñ ibiltzen tzien, modea zanen, ba-
tzutan izaten zan ba sokasalton, besta
atzutan marroketan, besta atzutan pu-
txuniketa, eta tortoloxketan’e bai, sol-
kasalton... Da modan izaten tzien, eoten
tzien, da ordun ba, beti jolas baten o bes-
ten. Ola izaten tzan, lenaoko zea, ta oiñ’e,
oiñ nik uste et pixkat seitzen dola orrek,
oiñ’e. Oiñ zee geio daukie-ta, beste di-
bersio geiau dauzkie-ta, bai diela maki-
nak eta bai diela, beste milla gauza
dauzkie” (JBA, 2003-04-26)

➤ Grab. Garai bateko jolasak (3): “Umetako
jolasak? Tokotorren, antxiñtxika ola,
arrie bota-ta, markak eitten die ba, ola
tizakiñ-o, jakingo zu ori, eta ori, soka-
saltoa. Ta geo sokasaltoa. Neskan zea, jo-
kue ori izaten tzan, bai. Sokasalton, so-
kan, sokasalton, geienbat. Kúriketan’e ola
bai, lekue segun... Márroketan (...) bakizu,
márroketan ez dakizu zer dan, gordeta,
ura billatzen da ola, ortako’re lekue
propio bear izaten da, ezta, bestelakon be-
rriz ba errezago. Ortantxe. Ta gero mu-
tillek ibiltzen tzien, mutikok, eskolapen,
eliz-atarie zan da, “pan y vino”. Poxpolo
kajak, bakizu, poxpolo kaja txikik, txikik,
eta alde bateti “pan” da besteti “vino”.

“O sea”, alde bateti etzuen letraik euki-
tzen, ta besteti propagandakoa-o, (...).
“Pan y vino”, “pan o vino”. Ta ura zei-
ñek (...) tzon ba, mutikok ala ibiltzen tzien.
Pelotea-ta, fubolik etzeon ordun arten, fu-
bolik etzeon. Gaiñeakon, ori beintzet”.
Tortolosketa zer zen: “Tortoloxakiñ...
Arkumeik ez gendun jango-ta... Tortolo-
xak gutxi izango zien, ez gendun, bakitt
(...) itten tzana, bai. Geure tortoloxakin,
koloretan pintau-ta, gutxi izate... Ez,
orta ez gendun”. Kalderonketa ere bazen:
“Bai, kaldeonketea eitten tzan, baiño ori
garizumakoa zan... Bai, garizuman ba-
karrik, bai. Ori garizuman, ze gauzea, e!
Eta eitte gendun, or gaiñea Brinkolatik
kruzerora juten da ba, kruzeroa jakingo
dezu goittik gero Teillartea... an eitten gen-
dun kamiñon. Karo, bestela noa jun, da
kamiñon. Oaiñ ainbat kotxe etzan ibili-
ko, bat etzan pasauko-ta, an kaldeonke-
tan, ori bai. Jaietan bakarrik ori eitte gen-
dun. Ta gaiñeakon ze esango izut” (MUA,
2003-10-10)

Jolásaldi, jolásaldie: iz. Jolasaldia./
Jolasaldie. Jolasaldia. (JBA, 2001-05-08)

Jolásgura, jolásgurea: iz. Jolasgura./ Jo-
lasgurea. Jolasgura. (Txakurkumeen gai-
nean) (JUA, 2001-08-26)

Jóño!: interj. Joño!, harridura azaltzeko./
Joño! Joño! (JUA, 1999-02-06)

Jópe!: interj. Jope!, desadostasuna edo ha-
rridura azaltzeko./ Jope! Jope!88 (JBA,
2005-12-24)

Jornál, jornála: iz. Soldata./ Bi jornal. Bi
soldata. (JUA, 2001-11-17)/ Jornal txikie
etako zien baiño... Soldata txikia aterako
zitean baina... (JUA, 2002-01-19)/ Jornal txi-

kik. Soldata txikiak. (Lehenago, ardoa
gaur baino garestiagoa zen garaiko sol-
dataz alderatuz) (JUA, 2000-10-14)

Jórra, jórrea: iz. Nek. Jorra./ Gari jorrea.
Gari jorra. (JUA, 1999-02-06)/ Jorra-jorra
inda ipiniko ttut. Jorra-jorra eginda ipi-
niko ditut. (JBA, 2000-06-06)/ Bos laun ai
zien artajorran. Bost lagun ari ziren ar-
tajorran. (JUA, 2002-04-13)/ In det artajorra
saille. Egin dut artajorra saila. (JBA,
2002-06-22)/ Nik in dittuan artajorrak. Nik
egin ditudan artajorrak. (JBA, 2006-06-09)

Jorrai, jorraie: iz. Tre. Jorraia, jorratzeko
erabili ohi den aitzur oso txikia./ Jorraie.
Jorraia. (JBA, 2002-03-02)

➤ Grab. Jorraie (1): “Jorraie da atxur txiki oi-
takoa, bai... Ta geo landaratxok sar-
tu’re bai-ta, baatzan-da, txiki, txiki, txi-
kik...” (JBA, 2002-03-02)

› JOLASA. Umeak tortolosketa jolasean. (Maria Jesus Ugalde, 2008)

88 Hitz honen adiera hau jaso dugu. Zegama aldean berriz, badu beste bat, jope egitea ihes egitea da. (Anjel Irigoras, 2005-03-22)/ JBA-k ez zuen ezagutzen
beste adiera hau. 

› JORRAIE. Haitzur txikia izaten da jorraia. (Maria
Jesus Ugalde, 2008)
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➤ Grab. Jorraie (2): “Jorraie ba al dakik zer
dan? Atxur ttiki, ttiki, ttikie... Ola luxe an-
txekoa, aoa luxe antxekoa dona... Ura ga-
rie jorrau ta gari tarten... Zea kendu ta
jorraie... Urdungo ibillerak olaxe zi-
ttuan-da. Patrizionen tutuik etzon jotzen
garai baten, al dan bezela ibili bear... Tu-
tue, tutue ai zanen orik gutxitu zittuan.”
(JUA, 2002-03-02)

➤ Grab. Jorraie (3): “Jorraie ba atxur txikie,
askotan ba, landarak-eta ugari daenen,
jotzen... Atxur aundikin ezin leike eiñ eta
ordun ba atxur txikikiñ, jórraiekiñ, ba as-
koz obeto itten die. Kirtena’re motxagoa
eukitzen do, esku batekin’e eitten da. Da
gari jorraan’e ebaltzen gendun ura gai-
ñea, gari jorran’e. Nola tarte gutxi eu-
kitzen don gariik... ikusi zu garie? Ba ola,
tarte gutxi daon lekun eitten dan... Jorraie
ortako ebali (...). Gero ba, zeak sartzeko’re
bai, oso ondo etortzen da, landaratxok
sartzeko’re, prepara-prepara einda ba-
lin badao, an ttaka-ttaka, jorrai txikikiñ”
(JBA, 2003-03-21)

Jorrátzeko atxúr, jorrátzeko atxú-
rre: iz. Tre. Jorratzeko aitzurra./ Jorran ari-
tzeko balio duen haitzurra (ez da jorraia,
haitzur arrunten tamaina du-eta)/ Jorra-
tzeko atxurre. Jorratzeko aitzurra. (JBA,
2003-07-13)

Jórrau: ad. Nekaz. Jorratu./ Jorrau. Jorratu.
(JBA, 1998-08-04)/ Kipulak jorratzeko.
Tipulak jorratzeko. (JBA, 2004-05-20)/
Jorratzea zera da: atxurrekiñ bedarrak
kendu ta gozau landaren ondoa. Patata-
ren kasuan lurra bildu ere egiten da. (JBA,
2009-01-21)

Jósi: 1. ad. Josi, oihala josi./ Josiko iñat ori.
Josiko dinat hori. (JBA, 2000-10-21)/ Jos-
ten. Josten. (JBA, 2004-04-17)/ Josten-da
itteko. Josten-eta egiteko. (JUA, 2004-08-
29)/ Josi. Josi. (JBA, 2005-02-19)/ 2. ad. Hil-
tzez lotu./ Teillatuko egurre josten. Tei-
latuko egurra josten. (JBA, 2002-08-25)/
Josteko. Josteko. (Iltzeen bidez, sarea eta
hesola lotzeaz ari da) (JBA, 2001-04-28)/
Entenga direlako iltze handiekin egurra
josi egiten da. (JBA, 2002-08-25)/ 3. ad. Josi,

gainezka egon, ugari izan./ Dana kandelaz
josita. Dena kandelaz josita. (Izotzaldie-
tako kandela ugaritasunaz) (JUA, 2000-02-
16)

Joskúra, joskúrea: iz. Jostura./ Joskurea
eiñ. Jostura egin. (Arropetan) (JBA, 1998-
12-19)/ Joskura pasau. Jostura pasatu. (Le-
hen jositakoa makinaz errepasatzearen
gainean) (JBA, 2007-09-29)

Jostó-zare, jostó-zarea: iz. Tre. Josteko
gauzak (hariak, orratzak) gordetzeko
erabiltzen den saski txikia./ Josto-zarea.
Josto zarea. (JBA, 1998-03-19)/ Jostotzá-
ran... jostotzára. Josto zarean... josto
zarea. (JBA, 2004-02-29)/ (aldaera Jostotzara)

Jostórratz, jostórratza: iz. Tre. Josto-
rratza./ Jostorratza. Jostorratza. (JBA,
1999-06-05)

Jostótzara, jostótzarea: (ik. Josto-zare)

Jostún, jostúne: iz. Jostuna./ Jostun tal-
de au. Jostun talde hau. (JBA, 2006-09-23)

Joxemaiñe: Joxemarinea, Brinkolako ta-
berna./ Joxemaiñe. Joxemarinea. (JBA)

Joxépa-errota: Joxepa errota./ Joxepa-
errota. Joxepa errota. (JUA, 2001-12-31)/
Emakume hau Elórriko errotakoa zan eta
bera arduratzen zen errota lanaz. (JBA,
2009-01-22)

Juanáztei: Topo. Juanaztegi, Legazpiko ba-
serria./ Juanaztei. Juanaztegi. (JBA, 2004-
11-28)

Jubílau: ad. Jubilatu./ Jubilau. Jubilatu. (JUA,
2002-03-02)/ (sinonimoa Lizentziau)

Jubilazío, jubilazíoa: iz. Jubilazioa,
erretiroa./ Jubilazíoa. Jubilazioa. (JUA,
2004-04-10)/ Jubilazíoa. Jubilazioa. (JBA,
2008-05-31)

Jun: 1. ad. Joan./ Euzkie jun ezkeo. Eguzkia
joan ezkero. (Eguzkiaren sarrera aipatuz)
(JUA, 1998-12-22)/ Jun bear dek? Joan be-
har duk? (JUA, 1999-05-15)/ Junatio. Jo-
anagatik. (JBA, 1999-10-30)/ Junda die. Jo-
anak dira. (JBA, 1998-11-14)/ Oia junez.
Ohera joanaz. (JBA, 2000-10-14)/ Noa ju-
nik ez. Nora joanik ez. (JUA, 1999-05-15)/
Antzuola junik izango a. Antzuolara jo-
anik izango da. (JUA, 2000-10-21)/ Jute
men ittuan. Joaten omen zituan. (JUA,
1999-05-15)/ Aierdikoa jutezkeoz. Aierdi-
kora joate ezkeroz. (JUA)/ Jun da artu!
Joan eta hartu! (JBA, 1999-08-07)/ Jun itte-
ko esan gendunan. Joan egiteko esan ge-
ninan. (JBA, 2000-10-28)/ Ez ga junik
izango. Ez gara joanik izango. (JBA,
2008-05-17)/ 2. ad. Joan, hil adieran esana./
Jun zan. Joan zen. (JBA, 2004-01-03)/ (si-
nonimoa Il)

JUN DAN: Joan den, denboraz mintzatzean
erabiltzen da./ Jun dan bi eun oitako ba-
ten. Joan den bi egun horietako batean.
(JBA, 1998-11-07)/ Jun daneko bost urte-
tan. Joan deneko bost urteetan. (Azken
bost urteen gainean esana) (JBA, 1999-12-
04)/ Jun dan aldiñ ez. Joan den aldian ez.
(JUA, 1999-02-10)/ Jun dan eunetan. Joan
den egunetan. (JBA, 1999-02-10)/ Jun dan
urten. Joan den urtean. (Ihaz) (JUA, 1999-

02-12)/ Jun daneko gauetan. Joan dene-
ko gauetan. (JUA, 2003-03-01)/ Jun dane-
ko aspalditxon. Joan deneko aspalditxo-
an. (JBA, 2005-02-26)

MENDIN BERA JUN: ad. Mendian behera
joan, amildu./ Mendin bera jun zan.
Mendian behera joan zen. (Amildu egin
zela adierazteko) (JUA, 1999-05-21)

� Etnog. Esaera: Jundakoa junda izaten da. Jo-
andakoa joanda izaten da. (Gauza edo
egoera batzuk ez direla errepikatzen
adieraziz) (JBA, 2005-05-07)

Jun, júne: iz. Joana./ Beste jun bat ingo deu.
Beste joan bat egingo dugu. (JBA, 2004-
11-14)/ (sinonimoa Junaldi)

Junáldi, junáldie: iz. Joanaldia./Bi junaldi.
Bi joanaldi. (Zenbait aldiz joan zen adieraziz)
(JUA, 2000-02-24)/ (sinonimoa Jun izena)

Jungúra, jungúrea: iz. Tre. Ingudea./
Jungurea. Ingudea. (JUA)/ Olazarreko jun-
gurea egurrezko eserleku txiki eta luzexka
baten erakoa da, lau hanka txikitan oi-
narritua. Bere alde batean, burdinazko egi-
tura tinko bat du. Segaren ahoa bertan
ezartzen da, eta mailuaz joz, sortu zaiz-
kion gorabehera denak konpontzen dira.89

(JUA, 1996)/ (�)

Juntaizío, juntaizíoa: (ik. Juntazio)

Júntau: ad. Elkartu./ (sinonimoa Unittu)

JUNTATZEA IÑ: ad. Juntatzera egin, bildu./
Txikik ola juntatzea iñ ezkeo. Txikiak ho-
rrela biltzera egin ezkero. (Patata bilke-
tan esana) (JBA, 2000-07-22)

Juntazío, juntazíoa: iz. Bilkura, elkar-
tzea./ Juntazio baten. Bilkura batetan. (La-
gun bilkura edo elkartze baten gainean)
(JBA, 2000-05-06)/ Juntaizíoa. Bilkura.
(JBA, 2004-05-01)/ Juntazio bat. Elkartze
bat. (JBA, 2008-03-01)/ Lenengo juntaiziok.
Lehenengo elkartzea. (JBA, 2008-08-13)/
(aldaera Juntaizio)

Júnto: adb. Gertu./ Juntogi. Gertuegi. (Pinu
batzuen gainean) (JBA, 2004-05-22)

› JUNGUREA. Segak pikatzeko ingudea. (AA, 2008-
03-15)

89 Gaur egunera arte ezagutu dut JUA jungurea erabiltzen lan honetarako. Atarian burutzen du lan hau, eta mailuaz sega jotzerakoan ateratako hots sarkorrak
oihartzuna du. (1997)

› JOSTO-ZAREA. Jostozarea bere osagarriekin. (AA,
2005-06-04)
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JUXTU-JUXTU

Juntúra, juntúrea: iz. Juntura./ Behatzeko
junturan, goreneko junturan ebaki bat egin
du, eta toki honetan izanda, zailagoa da
sendatzea. (JBA, 2005-02-04)

JUNTURATAKO MIÑE: iz. Junturetako mina,

ukalondo giharretan-eta izaten den mina./
Junturatako miñe. Junturetako mina.
(Gripearen eraginez mindu daitezke)
(JBA, 2005-01-14)

Jústo: Justo, gizon izena./ Justo-Euzkitza.
Justo-Eguzkitza. (JUA, 2001-12-31)

Júxtu-júxtu: adb. Justu-justu, ia-ia./ Jux-
tu-juxtu-juxtun akordatzen naiz. Justu-jus-
tu-justuan gogoratzen naiz. (MUA, 2003-
10-10)
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KAAKOL

Kaákol, kaákola: iz. Zool. Karakola, ba-
rraskiloa, molusko mota./ Kaakolak. Ka-
rakolak. (JBA, 1999-11-27)/ Jateko, ba-
rraskiloek izaten duten mukia kendu
egin behar izaten da eta horretarako
zaien arten eduki behar dira. (JBA, 2002-
08-10)/ Barraskilo ale batzuk bildu dituela
dio. (JBA, 2002-08-10)/ Karákol. Barraskilo.
(JBA, 2004-06-12)/ (aldaera Karakol)

Kabál, kabála: izond. Kabala./Persona ka-
bala. Pertsona kabala. (JUA, 2002-08-25)

Kabállo, kabálloa: iz. Zool. Zaldia./ Ka-
ballondako. Zaldiarentzako. (JBA, 1999-
08-23)/ Zer da? Kaballoa ala beorra
da? Zer da? Zaldia ala behorra da? (JUA,
2002-10-26)/ (sinonimoa Zaldi)

Káble, káblea: iz. Tre. Kablea./ Kable bat
tortzen tzan. Kable bat etortzen zen.
(Zelaietatik etxeko ganbarara kablea ja-
rrita zuten baserri batzuetan) (ik. Txirri-
ka)  (JUA, 2004-03-13)/ (ik. Izubia) (ik.
Miña)

Kaéna, kaéna: iz. Karena./ Kaena. Kare-
na. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-02-14)/
(ik. Aurlaun)

Kaf-kaf: Onom. Kaf-kaf, txerriak nola jaten
duen adierazten duen onomatopeia./ Kaf-
kaf. Kaf-kaf . (JUA, 2004-03-13)

Káfe, káfea: iz. Kafea./ Kafea. Kafea.
(JBA, 2004-02-15)/ Zuen neskak artze iñe

káfea! Zuen neskek hartzen diten kafea!
(JBA, 2005-08-18)/ Kafe-autse. Kafe hau-
tsa. (Kafea egiteko hautsa) (JBA, 2002-12-
14)/ Ik kafea izan. Hik kafea egin ezan.
(JBA, 2008-10-12)

� Etnog. Fraidea: Garai batean fraideak etxe-
etan ere ugari izaten ziren. Etxe batean
arratsaldez zen fraide bat, eta ea eguer-
dian egindako kafea hartuko zuen galdetu
zioten. Honek zera erantzun zuen: egin
berria hobe.90 (MUA, 2005-02-04)

Kafésne, kafésnea: iz. Kafesnea./ Ka-
fesnea. Kafesnea. (JUA, 2004-08-10)

Kafetéri, kafetérie: iz. Kafetegia./ Ka-
feterie. Kafetegia. (JBA, 2005-01-15)

Kaiku, kaikue: 1. iz. Tre. Kaikua. Gazta egi-
teko tresna./ Kaikue. Kaikua. (JBA, 1998-
08-06)/ 2. iz./izond. Kaikua. (Despektibo be-
zala erabilia)/ Kaikue. Kaikua. (JUA,
2004-06-12)

➤ Grab. Kaikue: “Kaikue da, kaikue izango da
ontzi bat, ezta? Ontzie. Lenau asko ebal-
tzen zana izango da oiñ’e eitte ittue kai-
kuk, egurrezko kaikuk, plazatan-da, iku-
si ein izan die, ez dait nik zee egur kla-
sekin eitten ttuen-o, da ori ez dait baiño,

k

› KAFEA. Kafea egiten. (AA, 2008-11-08)

90 Ez du aipatu gertakari hau non eta zeini gertatua den.

› KAAKOLA. Barraskiloa. Kortaburu aldeko argazkia. (AA, 2005-05-28)
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gauza politt bat, kapritxosozko gauza ze
bat. Lenao ebali ingo zuen ura, o esnea
o ez dakit ze ebaltzen zuen lenau”. Eurek
ez zuten erabiltzen gazta egitean: “Ez.
Emen bazan kaikue baiño burnizkoa
zan. Burnizkoa-o, txapazkoa-o... oitako
bat. Or goien iltzeekin eoten zan. Ez da-
kit botata, o nola dan. Baiño gustatzen zait
nei, or plazantan ikusten dittut itten-da,
kaikue, konserbatzeko’re, lenauko izena
eta lenauko trastea” (JBA, 2003-03-21)

Kaiño, kaiñoa: iz. Kainua, zanga./ Kaiñoa.
Kainua. (JBA, 2003-06-01)/ Kaiñue. Kai-
nua. (Tutueria zati baten gainean esana)
(Joxemari UB, 2000-05-20)/ Kaiñuk pus-
kauta. Kainuak puskatuta. (JBA, 2006-02-
25)/ (aldaera Kaiñu) (sinonimoa Zanja, lehen
adiera)

Káiñu, káiñue: (ik. Kaiño)

Kaiñúzulo, kaiñúzuloa: iz. Kainu zu-
loa./ Kaiñuzoloa. Kainu zuloa. (Tutueria
zati batetan egindako zuloaren gainean
esana) (Joxemari UB, 2000-05-20)

� Etnog. Olazar ingurukoa: Olazar baserriko ata-
ri aldea lurpetik tutueri batez zeharkatua
dago. Tutu hau duela 25 urte inguru ja-
rria izango da, Joxemari UB-ren esane-
tan. Tutuaren helburua sixtegian edo si-
maurtegian osatzen ziren behi txixak
kanporatzea zen, bertan putzua egin ez ze-
zaten. (Joxemari UB, 2000-05-20)

Kaiola, kaiolea: iz. Tre. Kaiola./ Kaiolan.
Kaiolan. (Oilandak kaiolan sartzeaz)
(JBA, 1999-08-07)

Kája, kájea: 1. iz. Tre. Kaxa, erle kaxa./
Kaja. Kaxa. (JUA, 1999-07-28)/ 2. iz. Kaxa,
hildakoa sartzeko kaxa./ Kajea. Kaxa.
(JUA, 2004-08-10)

� Etnog. Erle kaxak: Erleak horretarako bere-
ziki jarritako kaxa batzutan bizi ziren.
Kaxa hauen osagai batzuk egurra eta tei-
la ziren. Kaxa hauek batean eta bestean
jartzen ziren, baina beti ez ziren erleak ber-
tan sartzen. Antxerdin ere jarri zuten kaxa,
erleak joango ziren esperantzan baina ez
zen hala gertatu. (JUA, 1999-07-28)

Kajákara, kajákarea: iz. Kaxakada./ Iru
kajakara. Hiru kaxakara. (JUA, 2003-12-26)

Káka, káka: iz. Kaka./ Txori-kakak. Txo-
ri kakak. (JBA, 2005-08-19)

KAKA IN: ad. Kaka egin,  zikindu./ Kaka in.
Kaka egin. (JBA)

Kakálardo, kakálardoa: iz. Zool. Ka-
kalardoa, intsektu mota./ Kakalardoa. Ka-
kalardoa. (JBA, 1999-05-08)/ Kakalardoak
gizakiaren behatza bere adarren artean ha-
rrapatzen badu, mina egin arteraino ere
estutu dezake. (JUA, 2002-02-23)/ Kaka-
lardoak ere adarrak izaten ditu. (JBA, 2003-
03-21)/ (sinonimoa Eskarabajo)

➤ Grab. Kakalardoa: “Kakalardoa kanpon ibil-
tzen dan mozorro bat. Ez takit ze garai
izaten dan, o batzutan asko ikusten die,
oiñ ez da ikusten bat’e. Kakalardoa, nik
gauza aundik ez dakit baiño eukitze ttu bi
ádar, da aitan ez ikutu baezpada’re bes-
tela estutu itten do gooti-ta, da egaran
ibiltzen dan ze bat. Gaiñeatiñ ez do
orrek’e ezen miñik o ezen zeaik eitten.
Oixe, an, bi adarran erdiñ ipiñi ezkeo be-

atza, o ordun, itxi itten do-ta. Ez tait ze
garaitan ibiltzen dien oik, oiñ ez die ikus-
ten bat’e baiño zenbait garaitan “bas-
tante” ikusten die orik, o illunabarren o
ola...” (JBA, 2003-03-21)

Kakáztu: ad. Kakaztu, zikindu./ Dana ka-
kaztu deu. Dena kakaztu dugu. (JBA, 2005-
12-17)

Káko, kakóa: 1. iz. Tre. Kakoa. Sagarrak
biltzerakoan erabilitako tresna./ Kakoa.
Kakoa. (JUA)/ 2. iz. Makilaren heldule-
kua, borobil erdi tankerakoa./ Kakoa. Ka-
koa. (ik. Gaztaiña) (JBA, 1998-08-05)/
Kako makillan. Kako makilan. (Mariaje
UB-k entzuna: JUA, 2001-09-25)/ Kako
makillea. Kako makila. (JUA, 2001-12-15)/
3. iz. Tre. Kakoa. Txerriaren hilotza hor-
ma baten kontra zutitzeko balio duen
tresna./ Kakoa. Kakoa. (ik. Txerri) (JBA,
2000-08-09)

Kakótu: ad. Kakotu./ Garie kakotuta dao
eta ebai bearren dao. Garia kakotuta
dago eta ebaki beharrean dago. (Garia
erabat helduta dagoela adierazteko,
ebakitzeko moduan) (JBA, 2003-07-12)/
Hau entzunda zera dio JUA-k: Kakotu
baiño lentxo, jaulki itten dek bestela.
(JUA, 2003-07-12)/ Kakotuta dau-ta. Ka-
kotuta dago-eta. (Gariaren gainean)
(JBA, 2008-08-21)

Kála, kálea: iz. Bot. Kala, landare mota./ Ka-
lak. Kalak. (JBA, 1999-05-15)/ Kalak. Ka-
lak. (JBA, 2000-05-27)

Kalábaza, kalábazea: iz. Bot. Kalabaza,
landare mota./ Kalabaza. Kalabaza. (JBA,
1999-11-06)/ Kalabazea. Kalabaza. (JBA,
2004-08-11)/ Kalabáza. Kalabaza. (JBA,
2004-09-11)

Kalabazíñ, kalabazíñe: iz. Bot. Kala-
bazina, landare mota./ Kalabaziñek. Ka-
labazinak. (JBA, 2004-08-11)/ Kalabazíñe.
Kalabazina. (JBA, 2005-08-18)

Kalbário, kalbárioa: iz. Erl. Kalbarioa,
gurutze bidea edo bia kruzis. Honekin lo-
tuta elizkizuna egiten da./ Kalbarioa. Kal-
barioa. (JBA, 2000-11-01)/ Galbariok.
Kalbarioak. (JUA, 2002-06-15)/ (aldaera
Galbario)

� Etnog. Gurutze bideak elizetan: Brinkolako
elizan hormetan bertan agertzen da Je-
susen gurutze bidea. Legazpiko elizan be-
rriz, pasabide nagusiko zoruan dago.
(JBA, 2000-11-01)

➤ Grab. Galbarioak: “Atsalden’e, atsalden
galbariok, jun nai zonak, beste batzuk
mendira da igual-da... galbariota bai, jen-
dea juten tzian. Geo jentea ba, Leazpiñ
zittuan, galbariok eta sermoia-ta, zeak-
ta. Ordun gu mutikok ez giñean juten, tian
ama-ero, bakarren bat juten tzian. Ba
ola... Emen gizonak asko etzien juten, gal-
bariota Leazpia. Gu... emakumak. Geo
mutikok eo neska-eo. Gue aittei, ordun
beintzet beorren bat-eo eukitzen genduan
da ua ikustea jun bear tzola-ta. Galba-
riota jun baik beintzet, gizonak gutxi ju-
ten tzien” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Kalbariok: “Kalbariok izaten tzien, ba
oiñ izaten die ostiala santun, emen ba-
karrik izaten die. Leazpiñ ez dait, igual
geiaotan emango ittue igual. Baiño iza-

ten tzien, garizuma guziñ, jaietan, atsal-
den ba nola eoten tzien bezperak eta ola,
ba garizuma guziin galbariok eitten
tzien. Errosario, o zea, bezperaz gaiñea...
Ze ospauko zan ba? Jesukriston pasioa.
“O sea”, Pilatosek artu zoneti-o, aik eta
il zuen arte. Amaika, ez, amalau eonal-
di, izate ittu, kalbario ze orrek. Elizkizun
orrek-o... Eta eitten da ba, amalau oitan,
baikotzeko orazio txiki bat, kantue eta
gero aittagure bat, errezatzen die. Eta le-
nao izaten tzan, gu gaztek giñen garaien,
ba Jesus iru aldiz eroi in tzan, ezta, ta geo
gurutzea laundu zien jasotzen, da laun-
tzen tzien. Ori iru aldiz pasau zikon, ezta.
Eta irugarrena, irugarrena... Enaiz akor-
datzen zein tzan. Bat amaikagarrena da
ta besta at’e bai tarten, ze oitan, esan di-
zuan letura txiki ori ta kantualdie, ta ai-
ttagurea errezatze ori, eta or eroitzen tza-
nen, ba jende guzik lurrei muiñ ematen
tzion. Belauniko eoten tzan, ezta, jaiki al-
dik eitten tzien, ba errezatzea, eo kanta-
tzeakon jaiki, geo belauniko. Eta belau-
nikatzen tzanen, da eroi zanen, “o sea”,
iru aldi oitan, lurrei muiñ ematen tzikon,
gure garaien. Apaize beak’e bai. Ta mo-
nagillok ibiltzen tzien-da. Zuen garaien’e
bai. Ta gero bankui ematen tzikon. Ta gero
zuei lurrei, lurrei ematen tziozuen zuek?
Eta gero bankui ematen tzikon, lurreai-
ño etzan zea itten, bankui. Eta oiñ batez”.
Brinkolako elizan izaten zen: “Baai oixe,
Brinkolako elizan. Da oiñ ostiala santun
bakarrik emen, Brinkolako elizan. Leaz-
piñ eingo da geiaotan’e. Baiño oiñ ez da
muiñ eitten zean esan dizuan... “Lurre-
ra erortzen da, Jesus nekaturik, altxatzen

› KALABAZEA. Soroko kalabaza ederra. (AA, 2006-
08-19)

› KALBARIOA. Brinkolako elizako gurutze bidearen
pausua. (AA, 2008-10-31)
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KALDAR-
PORTITZE

laguntzeko ez da errukirik”91, ola. Nik oi
danak baakitzet. Lenengoa, “Pilatok
agindu du, lapurren artean, iltzez gogor
josteko, Jesus gurutzean”. Ori lenengoa,
ta olaxe. Nik danak dakitzet oik. Ta
gero, azkenen, ori, funtzio ori eiñ, aitta-
gurea ta orazioa-ta, kantualdie eiñ, bai-
kotzen, eta geo, azkenen ba ia akabatzen
tzan aittagure bat errezauta, aitte santun
asmotako-o, olako gauza bat eta “yasta”.
Ta geo kantualdi bat berriz, berriz. Kan-
tu bat eitten tzan “Damu det jauna” o ola
kantauz. Da ola bukatzen tzan ori. Bai-
ño ori ze guzitan, garizumako jai guzitan.
Atsalden bazkalondon” (JBA, 2005-01-15)

Kaldár-portitze: izond. Kaldar bortitza./
Kaldar-portitze. Kaldar bortitza. (Maria-
je UB-k entzuna aurretik) (Jesusa BA, 2006-
07-24)/ Hitz hau pertsonekin erabiltzen da
eta sustantzi baea, kaldárra, adierazten
du.92 (JBA, 2009-01-21)

Kaldára, kaldárea: iz. Tre. Galdara./
Galdara zink metalaz egindakoa izaten da.
Laratzetik zintzilikatu eta arbiak, odolkiak,
patata... prestatzeko balio zuen. Bazen gal-
dara mota txikiago bat, esnea egosteko
erabiltzen zena./ Kaldarea. Galdara.
(JBA, 1998-01-12)/ Kaldera. Galdara.
(JUA, 1999-02-06)/ Kaldarea garbitzen.
Galdara garbitzen. (JBA, 2004-05-01)/ (al-
daera Kaldera)

Kaldarakára, kaldarakárea: iz. Gal-
darakada./ Kaldarakara bat. Galdaraka-
da bat. (JBA, 2000-08-09)

Kaldéra, kaldérea: (ik. Kaldara)

Kalderón, kalderóna: iz. Kalderona, txi-
rikila jokoko bi makiletako bat. Beste ma-

kilari jotzeko eskuetan hartzen den ma-
kila./ Kalderona. Kalderona. (JUA, 2000-
11-01)/ (ik. Kalderonketa)

Kaldéronketa, kaldéronketea: iz.

Txirikila jokoa. Hau joko bat zen, gari-
zuman jokatu ohi zen./ Joko honetan jo-
katzeko bi makila erabili ohi ziren, hu-

rritzezkoak. Bata laburra izaten zen eta bi
puntak zorroztuak izaten zituen. Makila
hau lurrean jarri ohi zen. Eskuan zen bes-
te makilaz, lurrean zen makilaren alde bat
jo eta hortaz, makila airera altxatzen zen.
Airean zela, eskuan zen makilarekin jo
egin behar izaten zen. Jokoa makila txi-
kia urrunena bidaltzen zuen irabazi ohi
zuen: Zeiñek aurreago bota. Joko hone-
tan apustuak ere izaten ziren: Apuestok...
txakur aundie... Joko hau garizuma aldeko
igande arratsaldetan izaten zen, garizuma
garaian bailea izaten ez zelako. (JUA,
2000-11-01)

Kále, kálea: iz. Kalea./ Kálen bizi da. Ka-
lean bizi da. (JBA, 2004-02-15)/ Baserriko
neska batzuk, baserriko mutilak baino ka-
leko mutillek nahiago izaten zituzten. (JBA,
2004-08-14)/ Kale luzek. Kale luzeak.
(JBA, 2007-04-08)

Kalé-etxe, kalé-etxea: iz. Kale-etxea, ka-
leko etxea./ Kale-etxen. Kale-etxean. (Kale
etxean, ez baserrian) (JBA, 2003-04-04)

Kalé-mutiko, kalé-mutikoa: iz. Kaleko
mutikoa, baserriko mutikoa ez dena./
Kale-mutikook. Kale-mutikoek. (Oñati-
ko kale mutikoez) (JUA, 2003-12-23)

Kalentúra, kalentúrea: iz. Sukarra./
Nunbait kalentura pixkat. Nonbait sukar
pixka bat. (JBA, 2004-01-10)/ Kalentúrea.
Sukarra. (JBA, 2008-07-20)

Kállu, kállue: iz. Kailua, eskuko zati go-
gortua./ Kalluk. Kailuak. (JBA, 1999-12-30)

Kalpártei: Topo. Kalpartegi, Brinkolako pa-
rajea./ Kalpartei. Kalpartegi. (JBA, 2004-
01-03)

› KALDAREA. Garai bateko galdara. (AA, 2008-03-08)

91 Zati hau abestuz dio.
92 Ez dakit hitz hau nondik norakoa den. Portitze hitza behintzat ez da gure hizkeran erabiltzen. Kanpoko eragina izango da, baina era bitxi batean sartua, ez
duelako azken aldiko berrikuntza ematen, bestela hainbeste urte aparte bizi izan diren ahizpek ez zuketen jakingo.

› KALTZADEA. Agirrezabal baserriaren ondoko galtzada aldapatsua. (AA, 2009-01-31)
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Kálte, káltea: iz. Kaltea./ Kalteako. Kal-
terako. (JBA, 1998-08-06)

Kálte in: ad. Kalte egin, kaltetu./ Otzak kal-
te itten dionez. Hotzak kalte egiten dio-
nez. (JBA, 2004-01-17)/ Kalte iñ. Kalte egin.
(Gaitz baten gainean) (JBA, 2004-10-23)/
Kaltek in datuk edurrek. Kalteak egin di-
tik elurrak. (JUA, 2004-04-17)

Kaltégarri, kaltégarrie: izond. Kalte-
garria./ Kaltegarrie. Kaltegarria. (JBA,
2005-02-26)

Káltza, káltzea: iz. Galtzerdia./ Kaltzak,
kaltzea. Galtzerdiak, galtzerdia. (JBA,
1998-07-12)/ (JUA, 1998-12-19)/ Katiuskak
eta kaltzak. Katiuskak eta galtzer-
diak.(JBA, 2004-05-22)

Kaltzáda, kaltzádea: iz. Galtzada, harri
bidea./ Kaltzadea. Galtzada. (Agirreza-
bal hegoaldetik ateratzen den bide zati ba-
ten gainean) (JBA, 2002-01-06)

Kaltzaiu, kaltzaiue: iz. Altzairua./ Kal-
tzaiue. Altzairua. (JUA, 1999-07-26)

Káma, kámea: iz. Ohea./ Kama burue. Ohe
burua. (JBA, 2006-02-25)/ (sinonimoa Oe)

Kamáña, kamáñea: 1. iz. Kamaina, erai-
kuntza./ Basoko eraikuntza. JUA-k dio-
enez, kamaina hauek zohiez egiten ziren
eta euriaren ura ez pasatzeko erakoak zi-
ren./ Kamaiñak. Kamainak. (JUA, 2002-
01-19)/ 2. iz. Kamaina, lo egiteko ohe mo-
dukoa./ Kamaiñea. Kamaina./ Argindei
berak ere kamaina batean lo egiten zuen.
Artzaiek illarrekin egiten zituzten ka-
mainak. (ik. Argindei) (JUA, 1999-01-23)/
Artzainez gainera ikazkinek ere mendian
kamainetan lo egiten zuten. Illarre pun-
tak erabilita egiten ziren kamainak. (JBA,
1999-01-23)

➤ Grab. Kamañea ta oe klasek: “Ikazkiñen ka-
maiñea, o artzaiena-o... kamaiñea. Etxa-
bolan, lo itteko ipintzen duen ze bat, ka-
maiñea, illaarrakiñ-da, ola ingo, eitten men
tzuen lenao ikazkiñek eta orik, etxabolan
barrun, ola epini alturatxo bat eta aen gai-
ñen. Illaarrakiñ-da einda, kamaiñea. Oiñ,
artzaiek-eta zeago eingo ttue, oiñ koltxoiak-
eta eramango ttue, oingo etxabolata-ta, bai-
ño lenao”. Baserrietan ez zen izaten ka-
mainarik: “Ez. Baserritan-da eoten tzienak,
nik ez dait danak izaten tzien o ze, danak
etzien izango, o len-len ez takit, arto ma-
lutakin eindakok. “O sea”, koltxoian or-
dez, arto malutan ostokiñ eindakoa, lenao
izango zan. Gero ba lánea asiko zan, ardi
illek moztu-ta, ura garbittu-ta, biun-biun

ein, garbittu ondo ta jo-jo ein-da, biun-biun
in da ura ipintzen tziten koltxoiak eitteko.
Oiñ (...) tie berriz beste ok. Uf! Bueno! Aik’e
ba, geo zulok eta ola eitten tziten. Zulok,
o esan nai det, alde batea ta bestea-ta, ei-
tten tzon zeak, illeek, da ordun ba urtero
berrittu in bear izaten tzuen, askau, aza-
la garbittu, koltxoian azala, ezta, telea, da
gero jo-jo iñ illea-ta, atzea sartu ta josi ta
ola in bear izaten tzan”. Arto malutena eza-
gutu al zuen: “Ez. Bueno ez, amen bazan
bat, ni etorri nitzenen, Arrezalen-da ez, ze-
atio an’e nola ardik zeuzkien, da nunbaitt
ipinita zeuzkien. Amen bazan bat ola,
goiko ganbaran-o, an oi zee bat bazan,
enda an ebaltzen tzana-o. Ikusi non, amen,
emen ikusita dauket nik ori”. Artileena
arruntagoa zen: “Bai, oixe, oixe, bai oixe
(...) ziela. Ura’re banauko zan, geo ua eu-
nero nai balin bazan’e ebaliko zan-da, zu-
zendu-o, berdindu-o, eingo zan, baiño
ura baiño obea illena’re, oixe bai ordun’e.
Bai” (JBA, 2003-02-15)

Kamárra, kamárrea: 1. iz. Zool. Katuak
arrisku baten aurrean egin ohi duen ho-
tsa./ Nolako kamarrea itten tziona. Nolako
kamarra egin ziona. (Txakurrarekin au-
rrez aurre zegoen katu batek) (JBA, 1999-
10-23)/ Kamarra onak eta. Kamarra onak
atera. (Katuak txakurrari) (JBA, 2000-08-
19)/ Kamarra gorra jotze ittu. Kamarra go-
gorrak jotzen ditu. (Bere umeak babesten
ari den katuak) (JBA, 2005-06-18)/ 2. iz.

Makarra, begira sartutako zakarra. (?)/ Ka-
marrea. Makarra. (JBA, 2005-03-05)

Kamárran: adb. Kamarran, kamarra egi-
nez./ Or dail kamarran. Hor dabil ka-
marran. (Sagua harrapatu berri duen ka-
tuaz) (JBA, 2005-03-27)/ Aurretik ikusi ni-
ttun nik kamarran zerela. Aurretik ikusi
nituen nik kamarran zeudela. (Bi kataar
borrokan hasi aurretik) (JBA, 2006-07-15)

Kaméla, kamélea: iz. Tre. Ganbela, ga-
naduari bazka emateko egurrezko tresna./
Or eongo ek kamelan. Hor egongo duk
ganbelan. (JBA, 2000-10-21)/ Kamélea.
Ganbela. (JBA, 2008-01-18)

Kamiñazpi: (ik. eta sinonimoa Etxeazpi)

Kamiñéro, kamiñéroa: iz. Bidegilea./
Kamiñerok. Bidegileak. (JUA, 1999-07-10)/
Eon peon! Egon peon! (Beraien alfer fama
zela-eta, horrelakoak esaten zitzaizkien)
(JUA, 2002-12-27)

Kamiñgáiñe: Topo. Olazar baserria eta Kan-
tera artean, bideaz goitik den saila./ Ka-
miñgaiñe. Kamingaina. (JBA, 2004-10-02)

� Etnog. Kamiñgaiñe: Sail hau inoiz ez zuten
Ugalde sendikoak landu. Berez, aldeko sen-
diak errentan hartutako saila zen. Ugalde-
tarrak sail honetaz jabetzean, errentan
hartu zuten Arabaolatzako Alejandrok eta
Turbinako Rafaelek. Sail horretan baratzak
izan ziren, baserritik gertuko tartean. Bes-
te tartea, harrobiaren ondoan, zélai izan zen,
eta ordun ebai itten zan. (JBA, 2004-05-08)/
Sail honetan bi baratza izan ziren: andi-
kaldeti Alejandrok eta emendikaldeti Ra-
faelek. Baratza onak ziren eta bertan, pa-
tatea ta bainak eta beste gauza batzuk egi-
ten ziren. (JBA, 2004-10-02)

Kamiñgáiñe, kamiñgáiñea: iz. Kamino
jakin bat baino gorago kokatzen diren lu-
rrak adierazteko./ Kamingaiñen, Agerre
beko zelaien. Kamingainean, Agirrebe-
heko zelaian. (Perretxikoak agertu dire-
la esanez) (JBA, 2003-09-06)

Kamíño, kamíñoa: iz. Kaminoa, bidea./
Lengo kamiñoa. Lehengo kaminoa. (JBA,
2004-08-11)/ Kamin baztarren. Kamin
bazterrean. (JBA, 2006-02-25)

Kamion, kamiona: iz. Kamioia./ Ka-
miona. Kamioia. (JBA, 1998-10-31)

› KAMAIÑEA. Honako txabola honetan zuen ka-
maina Argindei artzainak. (AA, 2003-12-13)

› KAMELEA. Oiloak ganbelatik jaten. (AA, 2008-01-18)
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Kamionkaa, kamionkadea: iz. Ka-
mioikada./ Iru kamionkaa badie. Hiru ka-
mioikada badira. (Egur kopuruaren gai-
nean) (JUA, 1999-07-10)

Kamíxa, kamíxea: iz. Alkandora./ Ka-
mixak. Alkandorak. (JBA, 2000-08-09)/
(sinonimoa Alkondara)

Kampósantu, kampósantue: (ik.
Kanposantu)

Kanáda-saar, kanáda-saarra: 1. iz.
Bot. Kanada sagarra, sagar mota./ Kana-
da-saarra. Kanada sagarra. (JBA, 2003-02-
15)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Kanál, kanála: iz. Kanala, ubidea./ Kanala.
Kanala. (Mariaje UB, 1998-05-23)/ Kanal-
gaiñen. Kanal gainean. (Barrendiola
errekaren ondoko ubidea baina goraxe-
ago dauden sagarrandoez mintzatzeko)
(JBA, 2002-12-14)/ Kanal-ondon. Kanal on-
doan. (JUA, 2003-06-07)/ Kanala or dijok,
emen dijo. Kanala hor zihoak, hemen doa.
(Kontzial saila goitik behera lurpetik
igarotzen duen ur kanalaz) (JBA, 2004-05-
22)/ Emen kanal alde oitan. Hemen ka-
nal alde horietan. (Lekua adieraziz) (JBA,
2004-07-03)

� Etnog. Olazar ingurukoa: Olazar baserriaren
inguruko lur batzutan, garai bateko ubi-
deen arrastoak geratzen dira. Hauetako ba-
tek, Barrendiola errekatik ura olara era-
maten zuen. Bere egitura tarte batzutan
egokiago nabari da, beste tarteak aldiz es-
taliak daude./ Olazarretik Guriditegi al-
derako bidearen ondoan lehen ubidea zen,
kanala. Ubidearen ondoan oinezkoen-
tzako bide bat zen. (Mariaje UB, 2000-08-
07)/ Ubide hauxe bera gaur egun estalia
dago. Ermentariko presatik hartzen zuen
ura. Olazar ondoko aldaparora gerturatu
ahala, ubidea geroz eta zabalagoa zen.
(JUA, 2000-08-07)

Kandéla, kandélea: 1. iz. Meteorol. Kan-
dela, izotz kandela./ JUA-ren ustez egu-

raldia bere gaztaroan gaur baino hotza-
goa zen neguan. Etxe kanpoan, kandela
zarrak sortzen ziren, metro ingurukoak.
Presa aldea, dana kandelaz josita egoten
zen, uraren zipistiñek izoztean. Kandela
hauek zarbetan zintzilikatzen ziren eta
ikusgarrie izaten omen zen. (JUA, 2000-
02-16)/ 2. iz. Tre. Kandela./ Kandélea.
Kandela. (JBA, 1999-08-07)

Kandelário: iz. Erl. Kandelario./ Kandela-
rio, edurre dario, San Josek’e lagundu-
ko dio. Kandelario, elurra dario, San Jo-
sek ere lagunduko dio. (JUA, 2002-02-09)/
Garai batean, egun honi kandeléro egu-
na ere esaten zitzaion. (JBA, 2005-03-05)/
Esaera hau dio: Kandeléro, edurre dario,
San Josek’e launduko dio. (JBA, 2005-03-
06)/ (�) (aldaera Kandelero)

Kandeléro: (ik. Kandelario)

Kándido: Kandido, gizon izena./ Kandido.
Kandido. (JBA, 2007-12-15)/ (�)

� Etnog. Kandido Aizpeolea: Kandido Aiz-
peoleak urte batzutan Kontzialen izan
zuen artaldea. 1951, 1952 eta 1953 ur-
teetan behintzat hala izan zen. (JBA, 2007-
12-15)

Kangréjo, kangréjoa: (ik. Kangreju)

Kangréju, kangréjue: iz. Zool. Karra-
marroa, krustazeo mota./ Kangrejuk.
Karramarroak. (JUA, 2002-06-15)/ Kan-
grejok’e arrapau datuné. Karramarroak
ere harrapatu ditizten. (JBA, 2006-07-15)/
(aldaera Kangrejo)

Kaníka, kaníkea: iz. Kanika./ Kanikan
moun. Kanikaren moduan. (JBA, 2003-04-
26)

Kanílla, kaníllea: iz. Tre. Kanila./ Kanilla.
Kanila. (Uraren gainean) (JBA, 2001-12-29)

Kanpai, kanpaia: iz. Tre. Kanpaia./ Kan-

paiak. Kanpaiak. (JBA, 1998-07-06)/ Kan-
pai. Kanpai. (JBA, 1999-08-19)/ (�)

� Etnog. Kanpai jo ezberdinak: Elizan kanpai
jo ezberdinak izaten ziren./ Mezetara jo-
ateko iru kanpai jotzen ziren. Meza zor-
tzietan bazen, lehen joa zazpi eta erdie-
tan izango zen, bigarrena zortziak laur-
den gutxiagoetan, eta hirugarrena zor-
tzietan bertan./ Aimaritakoa delako kan-
pai joa ere izaten zen./ Il kanpaia ere ba-
zen. Gizona hil ezkero hiru kanpai jo iza-
ten ziren, emakumezkoa bazen hildakoa
berriz bi./ Baziren kanpai jo bereziak ere,
sutea zanen bai... sukatio bai./ Lehen be-
rriz, agóniko kanpaiak ere izaten ziren.
(JBA, 2004-07-24)

Kanpai-jotzaille, kanpai-jotzai-
llea: iz. Kanpai jotzailea./ Kanpai-jo-
tzaillea. Kanpai jotzailea. (JBA, 1999-02-
10)

Kanpandórre, kanpandórrea: iz.

Kanpandorrea./ Kanpantorrea. Kanpan-
dorrea. (JBA, 2000-08-09)/ Kanpandorre-
tako. Kanpandorretarako. (JBA, 2002-02-
23)/ Haizete batean hondatu zen Brinko-

› KANALA. Presatik datorren ubidea. (AA, 2007-12-21)

› KANDELEA. Izotz kandelak. (AA, 2007-01-26)

› KANGREJUE. Karramarroa errekan. (AA, 2006-07-13)
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lako kanpandorrea. (JUA, 1999-01-01)/
(aldaera Kanpantorre)

➤ Grab. Kanpandorrea eta haizetea: “Ba aize
aundik izan tzien, eta, aize aundik izan
tzien, da andiko eskola ari eraman tzion
teillatue. Teillatue-o, uralitazkoa izango
zon, eta eraman in tzion, dana e!, oson.
Pensa izu ze aizek. Geo, arbolak’e asko
puskau zien, da emengo kanpantorrea’re
bota in tzon, elizen erdi-erdia. Ta dana
puskauta utzi zon, zoru guzie, geo sillak’e,
ordun sillak zeren-da, aik’e puskauta utzi
zittun, eta teillatue’re bai, kao, zulo aun-
di bat in da beera jun tzan-da. Ordun des-
trozu aundik ein zittun, trena’re eroi
zan, Urolako trena erreka, ori bota zon,
ordun indar ondik izan tzien. Ez tait nik
ze urtetan zan ura”. Konponketa: “Eli-
zakoa ba, kao, Patrixiok launduta-ta, ola.
Len, oin zan era etzan kanpatorrea, bes-
te era. Oin dau ola, ezta?, len ola zan.
Beste era batea ein tzuen. Ta gero ba, eli-
zatárie’re, arri orik-eta etzien. Egurrek-
o izango zien, (...) geo gaiñen, elizatarin
gaiñen eskolea zan, emen ikusiko zendun
fotografi maten, enda ura’re kendu in
tzuen da elizatari politte ein-da” (JBA,
2003-04-26)

Kanpantórre, kanpantórrea: (ik.
Kanpandorre)

Kanpantxílla, kanpantxíllea: iz. Bot.

Kanpai-lorea, landare mota./ Kanpan-
txillea. Kanpai-lorea. (JBA, 1999-07-10)

Kánpo, kánpoa: iz. Kanpo./ Eta al dittuan
beorrak kanpora. Atera al dituan beho-
rrak kanpora. (JUA, 1999-02-09)

KANPOTIK EKARRI: ad. Kanpotik ekarri,
bertan jaio ez dena kanpotik ekarri./ Oi
kanpotik ekarri zuen. Hori kanpotik eka-
rri zuten. (Adoptatutako umea) (JBA,
2007-12-15)

Kanpó-lora, kanpó-lorea: iz.  Bot.

Kanpo lorea, zelaiko edozein lore mota./

Kanpó-lorak. Kanpo loreak. (Lorategi-
koak ez diren loreak) (JBA, 2004-05-29)

Kanpó-xagu, kanpó-xague: iz. Zool.

Kanpo sagua, ugaztun mota./ Hara zer
dioen JBA-k katuen gainean: Kanpo xa-
guk ekarri izan ttue, eta ez dittue jaten gai-
ñea. (JBA, 1999-11-27)

Kanpósantu, kanpósantue: iz. Hile-
rria./ Kanposantue. Hilerria. (JBA, 2003-
04-04)/ Kamposantue. Hilerria. (JBA,
1999-06-05)/ (aldaera Kamposantu)

Kanpótar, kanpótarra: iz./adj. Kanpo-
tarra./ Kanpotar. Kanpotar. (JUA, 1999-11-
06)/ Oik kanpotarrak tie ba. Horiek kan-
potarrak dira ba. (JUA, 2004-05-12)

Kansátu: (ik. Kantsau)

Kánsau: (ik. Kantsau)

Kántau: ad. Kantatu./Kantatzen. Kantatzen.
(JUA, 2001-03-03)

Kantéra, kantérea: iz. Harrobia./ Kan-
teran baten. Harrobiren batean. (JBA,
2007-10-13)

➤ Grab. Harrobiko langileak: Oraingo Pas-
kualen aitona aipatzen hasiko da: “Pax-
kual onen aittona ura, Paxkual zian ize-
na. Ura juten tzian, or ibiltzen tzian kan-
teran erre itten zittuak arrik, kanteran eta-
enda, (...) arrik ba erretzen zatuan ola-
ko arrik eo ola. Labea betetzen tzien, labe
aundie, gotik beraiñoko labea, “redon-
doa” ta bazerean iru lau bost, labek ba-
zerean... Erre ta gero autse goitik bera,
errez-errez autse, olako txikixeok, ola-
muzkok’e bai. Ta peazaren artu ta ma-
txaka. Eta geo matxakan, zean eukutzen
zian... Ra! Gora jasotzen zian korreak.
Korrea zabal gor bat, ra! gora!. An, an,
zein zian ua, Baxilio, zakuk lotzen zaean,
zakuk beak betetzen zatuan, martxan
makinek da aek zakuk lotu... Gero aen se-
mea, Joxe, mula aundiikiñ juten tzian,
arek kargau, zea, karroa da bagoira.
Amar milla kilo eamango zatuan arek,
mando arek. Zea arek, mula arek. (...) mu-
lea. Zuk etzendun ura ezautu. Emen
etzian kaittuko ura. Ez. Da aek igotzen
tzian bagoira, (...) artu ta trenea eama-
ten tzien. Aurrea, noabaittea” (JBA, 2002-
04-20)

➤ Grab. Igerian eta harrobia: Berak igerian
bazekien: “Bai, bai ta ez. Ibili bai, anka
bat’e lurrean, anka batekin lurrean93

diala bestekin ibili bai, ud auunditan ez,
txikixeotan”. Non ibiltzen ziren: “Erre-
kalden, ud aundik izaten zittuan ordun.
Geo ude kendu zien. Ude arrapau in
tzaun, baiño bentaja in tzaun, etxen on-
doa ekarri zaun. Da or eraten tzien, erre-
ka ortan, beiek, juten tzian fabrika juten
tzian ude, kanala, kanalen. Juten tzien.
Geo or eitten tzian, kanterea zean epiñi
zien. Kanterea, geo tirok itten zatuen, eta
geo, arrik erre itten tzatuen labek. Labe
auundik, arriz bete ta geo ikatza nasten
tzaen. Arrikatza, e, arrikatza, epel-epe-
len an atzeaxeon, an negun ondo eoten
giñean gu. Bezpea, bezperatatik irtenda
labeta, ta zer ote dan labeta, bestei
laundu in naen, bestei segi in naean-da
labeta, aik bazekien. Ta labeta. Geo la-

beta, berdiñ-berdiñen, lurren berdiñen be-
teta, arrie botatzen tzien, gero ikatza. Ika-
tza erretzen tzian da geo arrik, guri-guri-
guri inda. Da beeraka, beeraka, errez,
errez, errez... Da geo an beean dana au-
tsi itten tzien. Geo andi, batzuk’e goiti be-
era eroitzen zana-ta, beera eroitzen zan
aus ura-ta, dana bete, peazaren artu Ga-
rrotxikiko Joxemiel, Paxkual, Garroe-
txeberrikoa zaarra, artzaie. Geo Uar-
kaldeko mutue, Izako Justo. Ta an autse,
autse. Ta ardoa botea aten tzien. (...), ar-
doa pranko eran bai. Da geo matxakea
eaman-da, matxakan, an beean, matxa-
kea ta beak kable zar bat eta gora jaso-
tzen tzien. Geo goien zaku bete, porlan
zaku bezelaxe, zaku bete, kargau karro
aundie... Karro aundie, kargatzen tzien
artu bi aldiko karrotillak, karrotilla apro-
poseko izaten tzian. Bi porlan balin ba-
zeren, zakuk, zaku pilloa kargauta, illa-
ran, ra!, karrotillea (...) baju-baju-baju
ta beak sartzen zatuan, artzen zatuan bi,
geo artu ta ra!, karrora, karro ra! utzi,
zuti-zuti ta gero estaziora. Estaziora
ematen tzon, eamaten zatuen, múlea, mula
aundi bat, ate ortan etzan kabittuko
mula ura. Ez, zabalen beintzat ez. Al-

› KANPANDORREA. Brinkolako elizako kanpando-
rrea. (AA, 2008-12-25)

› KANPAIA. Santa Marinako baselizaren kanpaia.
(AA, 2004-08-14)

93 Goierriko deklinabide arruntaren arabera, lurren izan beharko luke eta ez lurrean. 

› KANTEREA. Brinkolako harrobiaren zatia. (AA,
2008-11-08)
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tueran’e, burukin joko zian, belarrikin
joko zian ua. Bai, ta gure aitte, nere ai-
tte asko ibili zian an, nere aitte. Kante-
ran tirok itten-da ibili zian. Bai, an kan-
teran tirok eiñ, tirozulok-eta eiñ enda geo,
dinamitea sartu ta puu! Tiroa, aarrik “sol-
tatze” zittuan. (...) ez dau sinesteik. Gero,
gero zea, karrille, karril txikie, ola ba-
goneta txikikiñ. Antxe karreatu labeta, ta
labetan, teillatukiñ eoten tzian, labek itxi-
ta eote ittuan. Da arri erdi barru erdi kan-
po pillauta zeiltzean, da gu antxe, jai
atsaldea antxe pasatzen genduan”. Jaie-
tan lanik ez baina zapatuetan bai: “Za-
patun bai. Jaietan ikuste genduan, etor-
tzen tzian bat aparie ematea, zeai, mulai,
gau guziako jana ipintzen zaen. Pardo bat,
lasto pardo bat eo ola, enda lastoa ebal-
tzen tzien beti. Zeati lasto ori, ez tait nik,
Arabatik eo ekarrita-o. Enda geo babea
nai zon guzie. Geo ude eratzea, sokati
artu-ta, zea, Joxe, Joxe matxeroa... Joxe
matxerok (...) tzian, aek eatzen tzian
ude, zenbaitt?, bi balde ur bai, mando
arek. Ura, bueno! Ua aparte eoten tzian
bee lekun, eoten tzian. Bai, ta taka-taka
sartu, karron ipini ta karroa orrek tiatzen
tzian. Geo zubin, Zubi aundiñ, sokatik eal-
tzen tzian, sokatik zea, matxoa. Atzetik ka-
rroa, geo bagoia. Renfe-k bagoien bat-eo
geauta eukitzen tzian. Zeak, kanterek, kan-
terek-eta, bagoia ekartzen tzonen antxe
ustu, da aldiko bagoikarea eamaten
tzian matxok. Bai. Bai. Arek zeukian in-
darra!”. Eta eurek jai arratsaldeetan zer
egiten zuten: “Jai atsalden bezpeata jun.
Bezperatatik irten da labeta, negun.
Udan ibiltzen giñean ola pixkat kamiñon,
ola ebiltzen giñean pixkat, bero itten tzo-
netan da zeatan, baiño negun otza itten
tzonen-da, bai ta “negue deu ta an eon
bear deu, labetan”. Da otz gutxigokiñ’e
antxe oten giñean... Antxe eon, epelen.

An’e iru labe’re bazerean eta leenau be-
rriz geiau, bost’e ba men tzittuan. Urdun
asko etatzen men tzien. Bakik, kanterea
nólako kanterea dan ori? Zemaitt arri ir-
tengo zon or, kantera ortan? Leenau bes-
te modu batea men tzian, etzekiat nola
izango zan. Ordun adelantuk’e izango
ittun da gutxigo etako zien, gutxigo.
Geo ortik ematen tzien, (...) emen nun
tzeukien, almazen aundia, Leazpin o
Zumarran-o, ara eraman, ara eraman ka-

rron bi zaldikiñ-o, bi o iru zaldikiñ-o ea-
man, da or sobratzen zan beti ara, beti
ara, almazen aundie. Geo andik, bear zo-
nak, etxek itteko-ta, bear zonak, andik da-
nak. Batek zaku batzuk bearko zola,
besta batek bi bearko zittula. Ordun
etorri, bi kabaillokiñ-o, bi zaldikiñ-o
etorri-ta, bana artu-da... Emen besta ba-
tek’e, mendiñ artzai etxe, illorrea in
bear tzola, ara eraman bear tzala an, da
ola. Baiño aren aurreti ez (...) tontok, ude
gertun zeon lekun itten zatuen, etxek eta
olakok. (...) emendik, (...) goora (...)
errekatik, ude bear zien beti. Beti uden,
zeak, iraulikek ude bear, da ura apro-
txatzeko. Ude beti, beti erreka eskiñatan,
baiño aik’e bete ittuan erreka eskiñak’e-
ta, gero beste adelantun bat’e bazien, bes-
te adelantun bat’e, beste kabaillo klasen
batzuk o nik etzekiat pa zer. Da geo, bide
berrie eiñ, bide berrie eiñ, da an bagoiak
o ze ipini zien ba an, an kantera ondon,
labetan, ondon, bagoiak, bagoiak kargau.
An bertan...” (JUA, 2002-07-21)

Kantéra-arri, kantéra-arrie: iz. Ha-
rrobi harria./ Kantera-arrie. Harrobi ha-
rria. (Harri gogorra) (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2003-10-25)

Kantéra-gaiñe: Topo. Kantera gaina, Ola-
zar inguruko parajea./ Kantera-gaiñen.
Kantera gainean. (JBA, 1999-05-15)

Kantéraldea: Topo. Kanteraldea, Olazar in-
guruko parajea./ Kanteraldea. Kante-
raldea. (JBA, 1998-07-08)

Kantérazpiko soróa: Topo. Kanterazpi-
ko soroa, Olazar inguruko soroa./ Kan-
terazpiko soron. Kanterazpiko soroan.
(JUA, 1999-08-08)/ Hemen lehen egu-
rrezko zubi bat zen, oinez pasatzeko
horietakoa, orain Urzako aldean den an-
tzekoa. Ta zein tzon, udaldi batek eaman.
(JBA, 2004-07-24)

› KANTEREA. Gaztañaerre harrobiko eraikuntza arrastoak. (AA, 2008-12-07)

› KANTERAZPIKO SOROA. Paraje hau oso hezea da. (AA, 2008-12-07)
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Kantéro, kantéroa: iz. Harrobiko lan-
gilea./ Kantero. Harrobi langile. (JUA,
2001-12-31)

Kantoi, kantoia: iz. Kantoia./ Kantoi
ontan mugarrie eongo ala. Kantoi ho-
netan mugarria egongo dela. (Sail bat ix-
ten duen harresiko kantoiaren gainean)
(JBA, 2000-01-22)/ Kantoia. Kantoia. (Lur
muga bateko harresiaren kantoiaz) (JBA,
2001-04-14)/ Olakotxe kantoia dauke. Ho-
rrelakoxe kantoia dauka. (JBA, 2008-11-15)

Kántsau: ad. Nekatu./ Kantsa-kantsa inda
daola. Neka neka eginda dagoela. (JBA,
2000-12-24)/ Kansauik izango die. Neka-
turik izango dira. (JBA, 2001-04-14)/ Kan-
tsauta daok. Nekatuta zagok. (JUA, 2002-
11-09)/ Bate enitzenan kansau atzo. Ba-
tere ez nindunan nekatu atzo. (JBA, 2008-
06-21)/ Kansatu. Nekatu. (JUA, 2003-12-26)/
(aldaerak Kansatu; Kansau)

Kántu, kántue: iz. Kantua./ Kantun. Kan-
tuan. (JUA, 2002-08-25)/ Jesusa BA-k Ba-
lentin Berriotxoaren kanturen bat bada-
ki. (JBA, 2005-08-06)94/ (�)

➤ Grab. Kantue etxen: Luziano Ugaldek ba-
zuen zaletasunik: “Aixkide zeonen bai. Ar-
tazuitzekotan-da, “Donostiako iru da-
matxo”, baukezu aitzerea ori?, oso aittue
daukezu, bai. Ori beintzet bat eukitzen
tzon. Eta bai, bersotan ez, bersotan
etzon eitten baiño kantue ola pixkat,
bai, animatzeko-eo, artazuritzea bakizu
zer dan?, bai, jakingo zu, jardunda eon-
go zea onezkeo Olazarren bat eo beste...
Gaiñea izaten tzan illuntzan-eo, afalon-
don, eo pixkaten, eunez artu artoa soro-
tik eta ura zurittu. Asko etzan izaten, bai.
Bestela bersotan-dako ez. Baiño aixkide
zeonen, asarre eoten tzan askotan, arek
kantatzen zon “Donostiako”, orti asiko
zan, da bai, “Maritxu nora zoaz”, da orik
bazekitzen”. Amak berriz ez: “Ez, amak
ez, amak etzekiñ, amak etzeuken kantu-
rako. Etzeuken kanturako zeaik. Aman-
drea, amandrea’re kantun etzan, kantun
ez nion ari’re aitzen, kantun” (MUA, 2003-
10-10)

Kantúaldi, kantúaldie: iz. Kantaldia./
Kantualdie. Kantaldia. (Mezako kantal-
di baten gainean) (JBA, 2005-01-15)

Kantulári, kantulárie: iz. Kantularia./
Kantularik. Kantulariak. (Zerbait abesten
dutenak) (JUA, 2003-12-31)

Kápa, kápea: iz. Kapa, arropa mota./
Kapa... Kapea. Kapa... kapa. (Jeronimo
Sarriegik zerabilena) (JBA, 2003-05-17)/
Kápea. Kapa. (JBA, 2008-12-26)

Kapadóre, kapadórea: iz. Zikiratzailea./
Kapadorea. Zikiratzailea./ Lehen, txerri
harrak zikiratu egiten ziren, eta horreta-
rako Beasaingo batzuk etortzen ziren.
(JBA, 2003-04-26)/ Kapadórek izaten tzien.
Zikiratzaileak izaten ziren. (JBA, 2004-01-
04)

Kapár, kapárra: iz. Zool. Kaparra, intsektu
mota./ Kaparraz beteta. Kaparraz bete-
ta. (Katu baten gainean)/ Jexuxak kapa-
rra esaten du, JBA-k berriz kapasta esan

ohi dio95. (JBA, 2006-04-17)/ (sinonimoa Ka-
pasta)

Kapásta, kapástea: iz. Zool. Kaparra, in-
tsektu mota./ Kapastea. Kaparra (JBA)/ (si-
nonimoa Kapar)

Kapátaz, kapátaza: iz. Kapataza./ Ka-
patazan. Kapatazaren. (JUA, 2002-01-12)

Kapátu, kapátue: izond. Zool. Kapatua, zi-
kiratua./ Kapatuk. Zikiratuak. (Gapoien
gainean) (JBA, 1998-12-19)

Kápau: ad. Zikiratu./ Kapau. Zikiratu. (Txe-
rria) (JBA, 2003-04-26)

Kapéla, kapélea: 1. iz. Kapela./ Kapelea
jantzi burun da ibili mundun. Kapela jan-
tzi buruan eta ibili munduan. (Norberak
egin beharreko lanak lotsarik gabe bes-
teen esku uzten duen jendearen gainean)
(JUA, 2004-05-08)/ Kapel aundi. Kapel
handi. (Txapel handi bat zeraman gizon
bat deskribatuz) (JUA, 2000-08-22)/ (sino-
nimoa Sonbrero)/ 2. iz. Bot. Kapela, perre-
txikoaren kapela./ Antza bai kapelek.
Antza bai kapelak. (Perretxiko mota ba-
ten gainean) (JUA, 2000-08-19)/ Perretxi-
koaren goiko zatiari kaperea esaten zaio.
(JBA, 2003-03-21)/ (aldaera Kapera)

Kapélu: Ormaiztegiko zapatari baten ezizena.

➤ Grab. Kapelu: “Besta at Ormaiztikoa, Ka-
pelu esaten ziena. Etortzen tzian, sesto
aundi batekin, bi aldeta batzen dan kir-
ten batekin, zumitzezko sesto batekin, ta
zapatak arraglatzea, zapateroa. Artu za-
patak, zerbait balin bazeukien, artu ta ea-
maten zatan, ta andik amar bat eunea,
amabi bat eunea-ero, berriz’e etortzen
tzian. Danen ibiltzen tzian ura” (JBA, 1999-

02-12)

Kapéra, kapérea: (ik. Kapela, bigarren
adiera)

Kapírio, kapírioa: iz. Gapirioa./ Kapiriok.
Gapirioak. (JBA, 1998-04-05)/ Zerrauta ka-
piriok. Zerratuta gapirioak. (JBA, 2001-12-
15)/ Kapirio mat. Gapirioren bat. (JBA,
2006-05-27)

Kapitalísta, kapitalístea: iz. Kapitalista,
diruduna edota lantegi jabea./ Kapitalis-

› KANTOIA. Antxerdiko egilehorreko kantoia. (AA,
2007-01-19)

94 JUA-ri batzutan entzun izan nion ahopean abesti bat kantatzen, nik bildu ahal izateko nahi adinako garbitasunez kantatu gabe. Halako batean behintzat, ze
kanta zen argitzea jakin dugu: Binbili Bonbolo. (Ahuntzak danbolina jotzen duela esaten duen zatia adierazi zuen).
95 Gure inguruan Kapasta hitza da nagusi. Kapar hitza berriemaile honi bakarrik jaso diogu.

› KAPASTEA. Txakurrak zeukan kapastea. (AA, 2007-03-10)
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tea. Kapitalista. (Kasu honetan behintzat
esanahi politikorik gabe esanda) (JUA,
2003-06-07)

Kapoi, kapoia: iz. Zool. Kapoia./ Kapoiak,
oillasko kapatuk. Gapoiak, oilasko ziki-
ratuak. (JBA, 1998-12-19)

➤ Grab. Kapoia: Kapoiak oilaskoak baino han-
diagoak dira: “Bai, bai, aundigok. Eta
grasa asko-ta...”. Eta jateko hobea ote da?
“Ez dakit, ez dakit. Ez dait beiñ’e jan te
dian nik kapoirik. Sekula atzea eraiñ’e
bai, alako grasa pillak-o... Ikusi karnizeriñ

o zean daola-da... Ori jateko gogo asko
zea daukenak eta jale eta ola, ni neu
“no”, ez naiz ola, naiao patata bat eo-
sita jatea, alako grasa pilla jatea baiño
egie esan” (JBA, 2003-04-26)

Kapóte, kapótea: iz. Kapotea, arropa
mota./Kapotek. Kapoteak. (JUA, 2000-02-
16)/ Kapotek artuta jun zaizte. Kapoteak
hartuta joan zaitezte. (Eguraldi txarraren
aurrean) (JUA, 2002-10-26)

Kaprítxo, kaprítxoa: iz. Kapritxoa./
Kapritxosozko gauza ze bat. Kapritxoz-
ko gauza zera bat. (JBA, 2003-03-21)

Karábista, karábistea: iz. Karabista./
Karabista. Karabista. (Horma batean, age-
rian geratzen diren harriak adierazteko)
(JBA, 2005-08-12)

Karákol, karákola: (ik. Kaakol)

Karástarro, karástarroa: (ik. Gaas-
tarro)

Karátxo, karátxoa: iz. Karatxoa, gara-
txoa./ Karatxoa.  Garatxoa. (JBA, 1999-07-
10)/ Arnika-belarra ona da karatxondako.
(JBA, 2003-02-15)/ Garatxoa. Garatxoa.
(JBA, 2003-02-15)/ (aldaera Garatxo)

Karbonéri, karbonérie: Karboneria,
Legazpiko eraikuntza./ Karbonérie ondon.
Karboneria ondoan. (Legazpiko Karbo-
neriaz) (JBA, 2008-07-20)

Karbúro, karbúroa: iz. Tre. Karburoa, ar-
gia egiteko balio duen tresna, karburoa96

erreta lanegiten duena./ Karburoa. Kar-
buroa. (Lehenago argia egiteko erabilitako
erregaietako bat) (JBA, 1998-02-12)/ Kar-
búrue. Karburoa. (Marzelino Errauteikok
karburue erabiltzen zuen karrilero lane-
tan) (JBA, 2009-01-31)/ (�) (aldaera Karbu-
ru) 

➤ Grab. Karburoa: “Karburoa da, karburokin
eitten dan, ola pote bat izaten da. Enda
geo, txintxiliska jartzeko, eukitzen do, esei-
ta eukitzeko, ezta, kako bat, enda barrun
erditi o ola askau itten tzan, ola roskakin-
o, askau-o, eta-o, ez takit zer da an ba-
rrun karburoa, karburoa sartu, ta geo nik
ez dakit ze metxa izaten tzon arek, ori ez
takit. Geo ola punta bat bazeuken da an’e,
ez tait ze, orrek’e izango zon metxan bat.
Barrun karburoa, potea baakit nola iza-
ten tzan baiño, eta barrun karburoa iza-
ten tzona baiño”. Helburua: “Argie itte-
ko. Ori karrillerok ba, Tunel Ondiko zea
zeukienen, rebisioa, o bueno, eunero
ibili bear izaten tzuen, gauetan, rekorri-
doa eitten, eta ori eramaten tzuen. Ta bes-
tela’re argi itteko erabiliko zan ori, leku
batzutan karburozko pote o zee oik.
Guk’e nola ez gendun zea itten ori”
(JBA, 2002-08-24)

Karbúru, karbúrue: (ik. Karburo)

Kárda, kárdea: iz. Tre. Karda, artilea ber-
dintzeko erabilitako tresna. Egurrezko kir-
tena du eta alde batean iltze multzo bat
du. Tresna hau binaka erabiltzen da, tar-
tean artilea sartu eta lisatuz./ Kardea. Kar-
da. (JBA, 1999-02-10)

› KAPIRIOA. Antxerdiko egilehorreko kapirioak, gai-
netik latak josita dituztela. (AA, 2007-01-19)

› KARABISTEA. Horma batean harriak nabaritzeari
esaten zaio honela. (AA, 2008-01-01)

96 Karburua berez erregai bat da.

› KAPIRIOA. Antxerdiko egilehorreko kapirioak. (AA, 2006-06-03)

› KARBURUE. Argia egiteko tresna zen hauxe. (AA,
2009-01-31)
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Kárdau: ad. Kardatu, artilea kardea delako
tresnan pasa./ Kardau. Kardatu. (JBA,
1999-02-10)

Kárdu, kárdue: 1. iz. Bot. Kardua, lan-
dare mota./ Lehen Kontzialen asko iza-
ten omen zen, pinua sartu aurretik./ Kar-
due. Kardua. (JUA, 1998-07-07)/ Gana-
duak ez omen du gustukoa. Zelai zati ba-
tetan kardua oso ugaria baldin bada, be-
larra moztuta baina jaso gabe utzi lite-
ke zati hartan. Izan ere, belarrari kutxue
ematen dio. (JBA, 1999-08-09)/ Kárdue.
Kardua. (JBA, 2005-05-29)/ 2. iz. Bot. Kar-
dua, landare mota, Nafarroan gabone-
tan jaten dena./ Karduk. Karduak. (JUA,
1998-12-19)

Kardú-santu, kardú-santue: iz. Bot.

Kardu santua, landare mota./ Kardu san-
tue. Kardu santua. (JUA, 1998-07-07)/
Mendin billau ta ipiñi. Mendian bilatu eta
ipini. (Ateetan jartzen direnak) (JUA,
1998-10-24)/ Eguzki loreak lehen Brinkola
aldean ere ateratzen ziren, Armuño alden-
da. Hortaz gainera, Antxerdia biden iza-
ten tzien. (JBA, 2006-09-03)

Kardúbera, kardúberea: iz. Bot. Kar-
dabera, landare mota./ Karduberea. Kar-
dabera. (JBA, 1998-07-10)

➤ Grab. Kardubera: “Karduberea da, kan-
pon bedar asko irtetzen do, garai ontan
asko gaiñea, enda konejundako-eta
oso ona izaten dana. Da nik ez dait, beti
kentzen aitzen ga, zuztarreti etatzen-da,
azik etzako itten, baiño txorik o nik ez
dakit zek ekarriko duen. Beti irtetzen
due, freskok, freskok eta ederrak”. Itxu-
raz: “Ba itxuraz, altue, ba irurogei bat
zentimetro o gora, gora’re bai, da os-
tok. Geo kaiñea bezela eukitzen do, er-
diñ zeakiñ, utse eukitzen do erdiñ, kai-
ñea bezela ta erdiñ utse, da osto luze ba-
tzuk, arantzaik ez do eukitzen arek. Orre-
atio karduberea esaten tzako” (JBA,
2002-08-24)

Káre, kárea: iz. Karea./ Kárea. Karea.
(JBA, 2003-04-04)/ Káreik. Karerik. (JBA,
2002-09-14)

➤ Grab. Karea: Lehen lurrari karea botatzen al
zitzaion: “Bai, bai, ta oiñ ainbe bitxo izan
ez. Oiñ’e, káreik ez deu botatzen baiño, geo
bota bear izate ttu (...), induabandako-ta.
Induabai, mozorrondako-ta. Aik’e, karek
erre itten tzittun nunbaitt. Da oaiñ ez deu
botatzen da...” (JBA, 2002-09-14)

Karétu: ad. Karetu, karea eman./ Karo la-
nen... Karetu. Kare lanean... Karetu.
(JBA, 2003-04-04)

Kárga, kárgea: iz. Karga./ Zu ez zaiz ibi-
li kargekin. Zu ez zaitez ibili kargarekin.
(JBA, 2007-12-15)

Kargadéro, kargadéroa: iz. Kargale-
kua./ Kargadero. Kargalekua. (Basoko
egurra pilatu eta garraiatzeko kargalekuak)
(JBA, 2005-01-15)

Kargágarri, kargágarrie: izond. Kar-
gagarria./ Kargagarrie. Kargagarria.
(Egur multzo bat ganbaran kargagarria
dela adierazteko) (JBA, 1999-08-25)

Kárgau: ad. Kargatu./ Kargau. Kargatu.
(JUA, 2002-03-23)

Kárgu, kárgue: iz. Kargua.

KARGUE ARTU: 1. ad. Karguak hartu, zer-
baiten erantzukizuna eskatu./ Karguk
artu. Karguak hartu. (JBA, 2002-02-23)/
Iñoi kargue artzen. Inori kargua hartzen.
(JBA, 2004-06-26)/ 2. ad. Kargua hartu, go-
goan hartu./ Enon karguik’e artuko nun-
baitt. Ez nuen kargurik ere hartuko non-
bait. (JBA, 2007-02-17)

NEE KARGU: Nire kargu, nire ardura.
Zerbaiten ardura norberak hartzean
esaten da./ Nee kargu. Nire kargu.
(JBA, 1999-08-08)

Karlísta, karlístea: iz. Karlista./ Karlis-
ta aldekoa zian ua. Karlisten aldekoa zuan
hura. (JUA, 2003-06-07)

Karnábal, karnábala: iz. Ihauteria.
(Pluralean esaten da)./ Karnabaletan.
Ihauterietan. (JBA, 2005-08-06)/ (ik. Gibo-
la) (ik. Katamalo)

� Etnog. Karnabalak: JBA-k oso oroitzapen mu-
rritzak ditu garai bateko ihauteriekin. Go-
goan du ni txikie nitzela an jun ziela gure
etxea ta bestekoa. Joan zirenen artean Re-
migio zen, garai hartan Gibolan apopillo
zena. Gizon honek umore handikoa izan
behar zuen. (JBA, 2008-02-02)

Karnázeri, karnázerie: iz. Harategia./
Karnazerie. Harategia. (JUA, 2004-09-
18)/ Karnazerie. Harategia. (JUA, 2003-01-
11)/ Karnizeria. Harategira. (JBA, 2003-08-
16)/ (aldaera Karnizeri)

Karnázero, karnázeroa: iz. Haraki-
na./ Karnazeroa. Harakina. (JUA, 2004-
08-29)

Karnizéri, karnizérie: (ik. Karnazeri)

Karóbi, karóbie: iz. Karobia./ Karobie.
Karobia. (Honelako bat zen Saloita al-
dean) (JBA)/ Karoie. Karobia. (Zepadiko
karobiaren gainean) (JBA, 2002-01-06)/ Ka-
robi-zulok. Karobi zuloak. (JUA, 2002-01-
06)/ Károiek. Karobiak. (Agirrezabal ba-
serritik gora, aldekoen karobia aurkitzen
da. JBA-k eta bere garaikoek, sekula ez
dute karobirik lanean ezagutu) (Anjel
BA, 2005-09-09)/ (aldaera Karoi) (�)

➤ Grab. Karobiak: Karobirik lanean ez zuen
ezagutu: “Ez, lanen ez. Ez te nik ezautu
karo lanen sekula, ez. Gu zea itteako ia
eroita zeon, Saloitan zeona, geo arreglau
zuen baiño oiñ’e zea inda daola esaten
due, ura, iñoa ibili asko’re ez giñen
itten-da”. Karea baratzan erabiltzen zen
hala ere: “Bai, bai, kárea bai. Ez tai nun-

› KARDU-SANTUE. Etxeetako ateetan jarri ohi da. Zegaman ateratako argazkia. (AA, 2003-08-28)

› KARDUE. Kardu landarea. (AA, 2005-05-28)
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di ekartzen gendun, zuen, o ze eitten zuen.
Bai, karea bai, ebaltze gendun, karea...
Karetu izan genduzten zeak, lurrek-eta”.
Horrela lurrak ere gehiago ematen zuen:
“Baai, eman da geo ba, zeak’e, klaro, oiñ
botatzen die gauza batzuk, ezta?, o ba-
randako o zea oindako ezta? Ta arek atze-
atu itten zittun, kare arek. Oiñ, lenau etzan
ezer botatzen, da arek beti atzeatu itten
zittun. Karakol da bara ta olako gau-
zak’e” (JBA, 2003-04-14)

Károi, károie: (ik. Karobi)

Kárra-kárra: Onom. Ura edatea adierazten
duen onomatopeia./ Ure eran bear karra-
karra. Ura edan behar karra-karra. (JUA,
2002-03-23)

Karráka, karrákea: iz. Tre. Karraka./ Ka-
rraka... Beorrak bialtzeko. Karraka...
Behorrak bidaltzeko. (Karraka behorrak
uxatzeko erabil daiteke) (JBA, 1998-12-05)

Karrámarrau: ad. Nekaz. Karramarratu, lu-
rra karramarroaz pasa./ Karramarra-
tzen. Karramarratzen. (Karramarroa de-
lako nekazal tresna pasatzen) (JBA, 2008-
08-21)

Karrámarro, karrámarroa: iz. Tre. Ka-
rramarroa, lurra lantzeko nekazal tresna./
Karramarroa. Karramarroa. (JUA)/ (si-
nonimoa Sardanko)

Karráskillo, karráskilloa: 1. iz. Bot.

Karraskila, fruitu mota. (JBA)/ JBA eta
bere lagunak txikitan behin joan omen
ziren, Anandia karraskillok arrapa-
tzea eta orduan irten zikuen aitte-semek,
eta aiei iesi joan omen ziren. (JBA, 1998-
07-14)/ Halako karraskila landare bat
bada Etxaburu aldean, ale pilla bat due-
la. (Fruituak) (JBA, 1999-07-10)/ 2. iz. Bot.

Karraskila, sastraka mota. Sendaketa-
rako ona da eta Saloita aldean bada./ Ka-
rraskiloa. Karraskila. (JBA)/ JBA-ren
aita zenak, Tiburzio Beain-ek, karras-
kiloaren osagaiak lurriñek artzeko era-

biltzen zituen. (JBA, 1999-07-10)/ Hai-
tzetan eta horrelako lekuetan hazten den
landarea dugu hauxe; Saloitako Haitzean
ere bada halakorik. Balio medizinalak
ditu eta ez da zuhaitz izatera heltzen;

metro ingurura-edo iristen da. (Anjel BA,
2000-02-08)/ Tiburtzio Beainek, karras-
kila zarba zatiak, prinkatzen tzittun
ola eta ezpalak ateratzen zituen. (Lu-
zeran egindako ebakidura batzuk azal-

› KAROBIE. Agirrezabal baserriko karobia. (AA,
2009-01-31)

› KARRASKILLOA. Saloitako haitzean den landarea. (AA, 2005-09-09)

› KARNABALAK. Nekazal giroko Karnabalak izango ziren Brinkola aldean ere. Irudian, Lizartzako puske-bil-
tzea. (AA, 2008-01-26)
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tzen ditu). Eta geo ude gorri-gorrie itten
tzuen ok. Erremedio ona izaten zen ka-
tarrondako. (JBA, 2005-08-15)/ (�)

➤ Grab. Karraskiloa, bi adierak: “Ori’re lan-
dara bat izango a. Landara o “arbusto”
ez dakit nik zer da, ez det ikusi ondio. Ala-
ko baten jun bear deu ikustea. Eta orren
ude artzea katarrondako-ta, tensionda-
ko’re bai. Odola meatzeko ze bat izango
da eozin muz’e, orren ude artuta, landara
bat-o, “arbusto” bat-o. Ez takit nola izan-
go an”. Baina bada karraskiloa deitzen
duen beste landare bat: “Besta bat da ura.
Karraskilloa, gu juten giñen baiño gero
andi aurrea aguro jun bear izaten gen-
dun, aik aitte-semek irtzen tzuen da guk
danak alde banata saltokan, ibiltzen gi-
ñen gu. Nik sekula ez non arrapau, e! Jun
bai baiño sekula... Irtetzen tzuen aik
etxeti-ta, aide ordun’e. Ez takit zei esa-
ten dien karraskilloa, ez tait. Ez takit.
Emen Itxaburun’e bauku guk ola landa-
ra bat, nik ez takit ori izango an. Ola, aan-
tzadune da enda iez asunek-eta asko ofen-
dittu zuen, aurruko urten alek-eta eman
zittun orrek, ez takit zee... goxok die ja-
teko. Ori dan o ez takit zer dan, ez dizut
esango zeri esaten dien karraskilloa”
(JBA, 2002-01-26)

Karréadore, karréadorea: iz. Ga-
rraiatzailea./ Bolante eta galeretan ga-
rraioak egiten zituztenen gainean min-
tzatuz darabilte hitz hau./ Karreadorea.
Garraiatzailea. (JUA, 1998-04-05)/ (ik.
Bolante) (ik. Galera) (sinonimoa Karrea-
tzaille)

Karréatzaille, karréatzaillea: iz. Ga-
rraiatzailea./ Karreatzaillea. Garraia-
tzailea. (JUA, 2002-07-26)/ (sinonimoa Ka-
rreadore)

Karréau: ad. Karreatu, garraiatu./ Karreau.
Karreatu. (JBA, 1998-08-10)

Karréo, karréoa: iz. Garraioa./ Karreon
ibili diela. Garraioan ibili direla. (JBA,
2004-08-13)/ Egur karreon. Egur ga-
rraioan. (JBA, 2005-02-05)

Karrerísta, karrerístea: iz. Txirrindu-
laria./ Karrerísta bat. Txirrindulari bat.
(JBA, 2004-02-15)

Karrétilla, karrétillea: iz. Tre. Eskorga./
Karretillea. Eskorga. (JBA, 2001-11-10)/
Karrotillea. Eskorga. (JUA, 2002-05-11)/
Karrotilla... karrotillea. Eskorga... es-
korga. (JUA, 2002-07-21)/ (aldaera Karrotilla)

Karretillakára, karretillakárea: iz.
Eskorgakada./ Guren karretillakarea
dao. Gurea eskorgakada dago. (JBA,
2001-11-10)

Kárri: (ik. Ekarri)

Karrílgaiñe: Topo. Karrilgaina, baserri in-
guruko parajea./ Karrilgaiñe. Karrilgai-
na. (JBA)

Karríll, karrílle: iz. Karrila, trenbidea./ Ka-
rrildi gora. Karriletik gora. (JBA, 1998-08-
12)/ Karrille. Karrila. (JUA, 2004-08-09)

Karrilléro, karrilléroa: iz. Karrileroa,
trenbidearen zaindaria eta arduraduna./ (�)

� Etnog. Brinkolako brigada: Karrillerok, ka-
rilleko bijilantek. Trenbidearen egoera ona

baieztatzeko talde batzuk eratu ziren. Tal-
de hauek trenbideko tarte jakin batzuk
zaintzen zituzten. Horrela, Brinkolako tal-
deak, Legazpi eta Tunel Aundi arteko za-
tia zeukan ardurapean. Zegamarrek, al-
diz, Zegamatik Tunel Aundirakoa eta zu-
marragatarrek, Zumarragatik Legazpi-
rainokoa. Lan honi guardea in esaten zi-
tzaion. Trenbide zatiaren ibilbidea oinez
burutzen zuten, luizirik, hildako abererik
edo trenbide mozturik ba ote zen ikuste-
ko. Lan hau gauez ere egin beharko zu-
ten langile hauek, izan ere, argia egiteko
karburoa erabiltzen zutelako. (JUA, 1998-
02-12)/ Karrilero talde hauek taldeka an-
tolatuak zeuden: Brinkolako brigadea, Zu-
marrako brigadea, Zeamako brigadea.
Hauek 10-12 laguneko taldeak izaten zi-
ren. Hauek igandeetan ere lana egiten zu-
ten, brigada erdi batek, eguerdira arte lan
egiten zuen: Jai eguardi arte brigada er-
die aritzen zen. Brinkolako taldearen
lan eremua aipatzen du: Tunel Aundiñ er-
diaiño... ta geo Leazpi pareaiño. Zuma-
rragakoak berriz Legazpirainoko tartea
zaintzen zuten. (JUA, 2002-01-12)/ Karri-
lero hauetaz ez ezik trenbidea eraikitzen
ibili zirenetaz ere gogoratzen da JUA: Ni
arritzen nauk emen paren mendiri ze mai-
lla kenduta daon. (Olazar parean, alda-
pa handiko tarte bat berdinduta utzi zu-
ten trenbidea bertan eraikitzeko) (JUA,
2002-01-12)/ Karrilero hauen beste lan bat,
trenbidearen mendi hegaleko errekasto-
ak garbitzea izaten zen. RENFE-ko lan-
gileak, Agirrezabal baserritik gorako
errekastoak garbi mantentzeaz arduratzen
ziren. (JBA, 2005-09-09)

➤ Grab. Brinkolako karrilleroak eta tren
kontuak: “Brinkolako karrillerok, emen
bertakok zittuan asko. Emen Etxaundi-
koa’re bai bat, ta Ermentaikoa bai bes-
ta bat, Gurittikoa (Gurittiko Karlos) ta
gero goiko kasetea ziana (etzakiat ezau-
tu...) kasetea bota in tzien. Geo an trena

pasatze ek pa, an kasetea zian, an-
goa’re bai ta gero besta at’e, ez zekiat ba,
Brinkolazargoa besta bat’re bai. Da
amalau bat laun izaten brigada bakoitzen.
Brinkolako brigadea zeukien, jun bear
zian Leazpiko pareaiño. Eta goora Tunel
Aundiñ erdiraiño. Brinkolako trozoa,
Brinkolako brigadea. Eta orra arraillek-
o kanbiatu bearra izate ezkeo, “refuer-
zo” etortzen zitean, lau laun Zeamatik’e
bai, aguro in bear da, agudo itteko ba jen-
ten arten, kuadrilla aundiñ arten. Ka-
rrillek dana eskuz, e! Karrilek plantxak
(plantxak, raill orik), da ba motxagok zi-
ttuan oiñ luzek-eta daek’e, oain dana
gruekin-da itten diek. Baiño, urdun eskuz
dana. Plantxak zittuan, ta aguro, aguro
itten tzien lana. Ordun’e, garai artan, ba-
porezko makinak zittuan. Ok ni gaztea ni-
tzela jarri zien, eletrikok, postek-eta,
emen ni bentanati beira eoten nintzen mu-
tikoa, nola postek zutik ipintzen tzittuen-
da, jo! eta geo laister asi zittuan eletri-
kok, tren elektrikok. Aik bai ixilik eta agu-
do! Bestela lenauko aik ttipi-tapa, tipi-
tapa... Elorri alden gora zetorrela, ia
amendik aitzen tzian otsa, ta or Elorri al-

› KARRILLEROA. Tunel-Aundi-n zen Brinkola eta Ze-
gamako taldeen muga. Argazkian Tunel-Aundie ager-
tzen da, Zegamako ahotik. (AA, 2005-08-21)

› KARRILGAIÑE. Karrilaren gaineko parajea. (AA, 2008-03-15)
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detik’e aldapa pixkat’e bai Brinkolako es-
taziora, ta goora, Zeaman Tunel Aundin
erdiraiño goraka aldapea pixkat. Ta
goitti bera “bastante” aguro juten zittuan
aik, goiti bera xamurtasune bazeukien. Ez
olako martxan, oin bezelako martxatan,
beeti gora’re, gora ta beera martxa ber-
diñen. Baakik, ikuste ttuk, nola ibiltzen
dien. Ordun’e gora kostatzen zitean,
emen Olaberritik aldapa antxa, Korta pa-
retik Brinkola bittarten aldapea’re bai
pixkat, da larri. Baakik makinai ikatza-
rak ematen tzien, ikatza bota palekin, ma-
kinistea ta forroneroa zittuan. Forrone-
rok zeukian makinako lana, makinistek ba
zeukian, ze gradutan dijon trena, ze in-
darretan doan. Eta zenbaitt eta barrun su-
tsu geiao, berotasun aundigoa euki, or-
dun martxa aundigoa artzen tzian zeak,
trenak. Nekea’re bai baiño, ikatza bota
bear. Ikatza asko gastatzen tzien ordun.
Bai ta ikatza beak ealtzen tzian atzeko al-
den. Makinan, emen,  sue ta makinan,
atzeko alden ikatza makinak. Zumarra-
ti gora tardau itten tzien, oaiñ agudo etor-
tzen ttuk baiño, ordun tardau itten tzien...
da ori. Ni mutikoa nitzela ipiñi zien ele-
trikok. Poste ok jasotzen, ni bentanatik
beira, postea nola jasotzen tzuen, da ori
jasotzeko bazeukien eran modue, poste

orik ola ipinteko. Zulok ittea kostatzen tzi-
ten, zulo barrrua sartuta sartuta daek
orik, e! Bai, postek bear’e bai. Ba olaxe,
aurrea segi. Brigadan eukitzen tzien, ka-
tapaza bat, katapazan gaiñeti eoten tza-
na. Katapazan gaiñeti eoten tziana zian,
beste zea bai, aintarie. Emen, Gurittiko
Karlos eon tzian (bertan jaiotakoa) aek’e
kargue zeukian, aek katapazan gaiñeko
kargue zeukian. Bixkorra zian gizona. Ge-
erogo in tzien, “renobazioa”, “renoba-
zioa”, karril dana berrittu. In tzien ba-
jaunatan arrik sartu-ta, berdin-berdin-
berdin... Berdiñago-ta, gero, elektrikoa
ipinteko’re bai. Elektrikoa ipintzeko’re de-
rrigor berdindu bearra zeukien, alako
martxatan ibilteko. Beti zakartuta-o, beti
tipi-tapa, tipi-tapa... Elektrikokin berdin-
berdin bear men dik. Xuabe-xuabe-
xuabe. Esaten tzuenez, Zumarratik Al-
sasua sei urte-o iraun tzuela, tunelak ei-
tten da, sei urte. Gaur agurogo ingo ziz-
kunen, Zumarratik Alsasua sei urte iraun
zuela. Da emen men tzebillen, ikaraga-
rri Arrobi barrenen o ola, illortxo, ordun
iru illor o lau-o, eo bost-eo, fondaak esa-
ten zitenak. Eta or, dozena erdi bat etxe

eo ola,  zeak, familik eoten men zittuan
or. Da ba, kanpoko (...) , frantzesterea esa-
ten tzikon orri. Frantzesterea. Da kanpoko
jentea-ta, geo goiko kastillano jentea-ta,
emen’e ia millan bat laun ibili ziela esa-
ten tzien, karrille ebaitzen-da. Da aldi-
ko zea luzea, dinamitakon ebaiko zatuen
ordun, tirok in bearko zatuen. Ori bai, ti-
rok eitteko ba jente teknikok-eta. Nere ai-
ttejaune’re ibili men tzian. Asko ibili zana,
nere aittejaunen aitte, nere aitten aitto-
na, Pedro de Ugalde. Ura asko ibili men
tzian. Bai, gu emen bizi giñean-da emen-
dik zera, “kontinuo”. An bertan lo itten
men tzien or kanpoko jendek-eta. Arro-
bi barrenen ola zabalunea-ta bada ba an,
bidez azpiti, an bidera jaitsita, itten men
tzittuan etxabola orik. Or baten bat’e,
geianen izaten men tzittuan asarre batzuk,
da goardia zibillek etorten men tzittuan.
Garai artan or men tzian goardia zibillek
il men tzien goardia zibillek, da baten bat
ill-o in men tzien or. Ildakon bat il ba men
tzian or. Sei urte Alsasutik, baiño millan
bat langille ibiliko ziela. Danen ibiliko zi-
ttuan, tunelak itten batzuk-eta. Ordun idik-
eta, asko bearko zien. Da gure aitten ai-
ttejaune Pedro de Ugalde izango zian, Pe-
dro. Baiño, berriz’e, Madrildi asi ta
zenbait denpora tardau zien ba? Amabi
urte-o... Madrid-Irun amabi urte. Gau-
za earra in tzien, ordun gaiñea’e, (...)  bi
raill ipiñi baiño beste batendako lekue,
irugarrenandako lekue. Ebaita, raillik
bae, e! Emen bertakok, bertakok, geianak
bertako karrilleroa zian, guk ezautu
gendutzenak. Barrendiolan’e bazittuan bi,
bi karrillero. Oik jai eunen, brigadea-eo
trozoko erdie, jai egurdi arten lana jun
beintzat ta an eron lan zea aundik igual
etzien eingo baiño bixitea-o in bearra ze-
kien, jai eguardi arten, brigaden erdik,
amabosten beiñ. Bidea’re bearko zien
kendu. Emen bertan ze terrepena daon
mendiri kenduta. Ori goitik bera erre-
kaiño izango zian, da or ze zabalune an-
txen, ta ori bezela mendin dijotzela au-
rrea Ormakio aldea, geo tunelan asi zie-
nen, azpiti jungo zittuan leku danen ola-
ko terrapen aundik, mendiri nola daren
kenduta, ola zeak itteko. Ordun oain be-
zelako adelantuik ezian izango, ordun ein
bearko zien atxurrekin-o, ez zekiat ze erra-
mienta klase. (Atxurrek’e beste modu ba-
teko eo, beintzat lana eitteko moukok be-
arko zien). Barrenook’e zuloa eitteko
moukok, dinamitea sartzeko. Ordun ade-
lantuk derrior, kanpoko naziotatik-o, de-
rrigor bear, ebaiko balin bazien” (JUA,
2002-01-12)

Kárro, kárroa: iz. Tre. Pertsonak eramateko
gurdi mota./ Karroa. Gurdia. (Ijitoek
lehen erabiltzen zutena) (JBA, 2003-04-04)

Karrotílla, karrotíllea: (ik. Karretilla)

Kárta, kártea: iz. Karta, eskutitza./ Kar-
tak. Kartak. (JUA, 2002-06-01)

Kartéro, kartéroa: iz. Kartaria./ Karte-
rook. Kartariak. (JUA, 2002-06-15)

Kartérotza, kartérotza: iz. Kartari
lana, kartaritza./ Ez dait zeiñ daillen
karterotzan. Ez dakin zein dabilen kar-
taritzan. (JBA, 2005-10-14)

Kártola, kártolea: iz. Tre. Kartola, zama
bizkar gainean eramaten duten abereei

bizkarrean jarri ohi zaien egurrezko egi-
tura (asto eta mandoei esaterako). Kar-
tolak abereko binaka jartzen dira eta
soka batzuez zamariaren gorputzari lotzen
zaie. Honelakoak jartzen zizkieten ikatza
garraiatzen zuten asto eta mandoei./
Kartola. Kartola. (JUA eta JBA, 1999-01-23)

➤ Grab. Kartola: “Kartola’re da ba egurrez-
ko tresna bat. Aston-o, mandon-o, bizkar
forma, bizkar forman eta gero beste ze bat
eukitzen tzon, beste ze bat zabaltzen tza-
na eta kargea zeukenen ba aitan botatzen
tzan. Eta kargaik etzeonen bizkarraldea
batu eitten tzien, traste aik. Zeatio zeren
bisagrakin da ola, barrenen jarrita. Eta
nai danen zabaldu, ta nai danen, kargaik
etzeukienen, ba...”. Ze abereek erabiltzen
zuten: “Astok’e bai. Astok’e bai. Ta man-
dook, mandok asko. Lenao aik zabaldu
ola, eta egurrek botatzen tzien an, o ikaz
zakuk’e bai... Egur zea’re bai, egurre ba,
kirtenak eitteko egurre. Eta gero lotzen
zittuen, da sujeto gelditzen tzien. Azpiti ar-
baldea aik’e bear, aik’e arbaldea bear az-
piti zeatio bestela ba miñ emango zien biz-
kar gaiñetan. Eta ba ekartzen tzittuen,
zeak, ikatzak’e igual, ez takit zenbait ekar-
tzen tzittuen, iru o lau-o mando baiko-
tzak’o, zee oitan, kartola oitan”. Eta
zaldi eta behorrek: “Ez, ez. Nik ez dakit.
Zaldik’e zea iñ ezkeo igual samar izan-
go zien. Zea bai ebaliko zuen, arbalda
igual, zeak’e beorrak’e. Or Aizkorria ju-
ten tzienak-eta. Aen gaiñen jarrita jute-
ko’re” (JBA, 2002-01-20)

Kárzela, kárzelea: iz. Kartzela./ Karze-
lan. Kartzelan. (JBA, 2003-04-04)

Kása: Kasa./ Zere kasa parrez aiko zaa. Zeu-
re kasa barrez ariko zara. (JBA, 2001-04-
28)/ Bee kasako zee ori. Bere kasako zera
hori. (Katuaren senaz mintzo da) (JBA,
2000-03-18)/ Dana puskau bee kasa. Dena
puskatu bere kasa. (JBA, 2004-08-09)

Kaséta, kasétea: (ik. Kaxeta)

Kaskaillu, kaskaillue: izond. Kaskailua./
Kaskaillu. Kaskailu. (JUA, 1999-01-01)/
Kaskaillu antzekoa. Kaskailu antzekoa.
(JBA, 2004-08-29)

Kaskájo, kaskájoa: izond. Eskasa./ Kas-
kajoa. Eskasa. (Egora txarrean dagoen
tresna baten gainean) (JBA, 1999-12-11)/
Kaxkajok. Eskasak. (Garaiera txikiko
izei zuhaitz gazte batzuen gainean) (JBA,
2002-03-02)/ (aldaera Kaxkajo)

Káskal, kaskála: iz. Zool. Oskola, arrau-

› KASKALA. Arrautza kaskala. (AA, 2008-10-31)

› KARRILLEROA. Trenbideko lan ezberdinak egiten
zituzten karrileroek. (AA, 2008-11-08)
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tzaren oskola./ Kaskala. Oskola. (JBA,
2003-03-21)

Káskal, kaskála: izond. Kaskala, ergela./
Euli kaxkalak. Euli kaskalak. (JBA, 2000-
09-30)/ Kaskala zan. Kaskala zen. (Per-
tsona baten gainean) (JBA, 2004-08-29)/ (al-
daera Kaxkal)

Kaskáldu: ad. Kaskaildu./ Kaskalduta.
Kaskailduta. (JUA, 1998-07-07)/ Erdi kax-
kalduta. Erdi kaskailduta. (JUA, 1999-12-
04)/ Kaskaldu in tzate ala? Kaskaildu egin
zarete ala? (JUA, 2004-03-13)/ (aldaera
Kaxkaldu)

Káskar, kaskárra: iz. Kaskarra, burua./
Kaskarreko miñe. Kaskarreko mina. (Bu-
ruko mina) (JUA, 2001-07-14)

Káskar, kaskárra: izond. Kaskarra, ta-
maina txikikoa./ Kaxkarra gelditzen ai
da. Kaskarra gelditzen ari da. (Asko hazi
ez den katu baten gainean) (JBA, 2000-
03-03)/ Kaxkar-kaxkarrak. Kaskar-kas-
karrak. (Zuhaitz batzuen gainean) (JBA,
1999-07-10)/ Kaxkarranak. Kaskarre-
nak. (JBA, 2004-02-15)/ Olako kaxkarrak.
Horrelako kaskarrak. (JBA, 2004-04-17)/
(aldaera Kaxkar)

Kaskárzuri, kaskárzurie: izond. Kas-
kazuria, kaskamotza./ Kaskarzuri jarri-
ta. Kaskazuri jarrita. (Kaskarzuri jarrita,
ilea motz-motz eginda jartzea) (JBA,
2002-08-31)

Kaskéta, kaskétea: iz. Kasketa./ Kaske-
ta emango zaonan. Kasketa emango
zionan. (Txakurrari) (JBA, 2006-07-15)

Kásko, káskoa: iz. Puska, hondakina./ Tei-
lla kasko orik. Teila kasko hori. (Teila pus-
keten gainean) (JBA, 2000-02-12)

Káso in: ad. Kasu egin./ Kaso iñ, kaso iñen.
Kasu egin, kasu eginean. (JBA, 2002-05-

04)/ Ortik gora ezta kasoik’e. Hortik
gora ezta kasurik ere. (Hortik gora lane-
an ez jarraitzeko adieraziz) (JBA, 2000-02-
26)/ Lana beorri kaso iñez. Lana berorri
kasu eginez. (JBA, 2004-05-15)/ Meikui
kaso in. Medikuari kasu egin. (JBA, 2006-
02-25)

DIRUI KASO IN: ad. Diruari kasu egin, dirua
era zuhur batean erabili./ Dirui kaso in.
Diruari kasu egin. (JUA, 2002-01-19)/
Kaso ingo dio dirui. Kasu egingo dio di-
ruari. (JBA, 2004-08-11)

Kásta, kástea: iz. Kasta, mota./ Txiki
kastea. Txiki kasta. (Katuaren tamaina-
ren gainean) (JBA, 2000-02-27)/ Barruko
kastea al da? Barruko kasta al da?
(Ukuiluan itxitako faisai bikote baten gai-
nean) (JBA, 2004-02-15)/ Basa-kastea da
ori. Basa-kasta da hori. (Basakatu itxu-
ra duen etxe katu baten gainean) (JBA,
2005-02-26)

Kastíllano, kastíllanoa: iz./adj. Gazte-
larra, espainieraz mintzo den erdalduna
adierazteko./ Kastillanoa. Gaztelarra.
(JUA, 2003-06-07)

Katáar, katáarra: iz. Zool. Katarra./ Etzan
in tzako kataarra. Etzan egin zaio kata-
rra. (JBA, 1998-08-11)/ Katarra. Katarra.
(JUA, 1999-10-30)/ Katar zarren bat. Ka-
tar zaharren bat. (JBA, 2004-08-14)/ (alda-
era Katar)

Kataill, kataille: iz. Kataila. Otsailari
honela ere deitzen zaio. Izan ere, orduan
izaten dira katuak umeske./ Kataille.
Kataila. (JBA, 1999-02-10)

Katákuma, katákumea: iz. Kataku-
mea./ Katakuma. Katakume. (JBA, 2004-
03-13)

Katámalo, katámaloa: 1. iz. Katama-
loa, inauterietan mozorrotutako jendea./
Katamalok. Katamaloak. (JUA, 1999-02-
10)/ Gaueko katamalo... katamalo. Gaue-
ko katamalo... katamalo. (Bere amonak
ere erabiltzen zuen hitz hau, mozorrotu-

tako jendea adierazteko) (JBA, 2003-12-31)/
(�) (ik. Karnabal)/ 2. iz. Nekaz. Txorimaloa./
Katamalok. Txorimaloak. (JBA, 2004-
05-08)/ (sinonimoa Txorimalo)

� Etnog. Ihauteriak (1 adiera): Katamalo jan-
tzita. Katamalo jantzita. (Inauterietan
mozorrotua) (JBA, 2000-03-03)/ Inauteriei
dagokionez, zerbaiten oroipena badauka
JBA-k. Berak, 5-6 urte zituela, gazte tal-
de bat pasa zen Agirrezabaletik, baserri
batetik besterako jiran. Hauen artean
Remigio apopilo nafarra zegoen. Honek,
panpina bat zeukan eta harekin berrike-
tan jendeari barre eragitea lortzen zuen
(pixa ere egiten omen zuen panpina ho-
rrek). Jana edo diru pixkaren bat bildu-
ko zutela pentsatzen du JBA-k.97 (JBA,
2003-02-15)

› KATAKUMEA. Katakumea eskuetan. (AA, 2005-07-23)

› KATAKUMEA. Katakumea lo. (AA, 2005-06-18)

› KATAMALOA. Antxerdiko baratza bateko katama-
loa. (AA, 2005-08-18)

97 Bost edo sei urte izango zituelakoan dago eta hau urteetara eramanda 1934-1935 urteen ingurura joango ginateke, guduaren aurreko urteetara.
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� Etnog. Garia (2 adiera): Lehen, garia ereiten
zenean, txoriak-eta etortzen ziren hazia
jatera, eta hauek uxatzeko txorimalok
epintzen tzien. Zein txori izaten ziren gal-
detuz, mokomotzak-eta esaten tziten,
dio. Txorimaloak gari arten-da jartzen
genduzten, keizan’e baita. Txorimalok ere
esaten zitzaien irudi hauei. (JBA, 2004-05-
08)/ Agirrezabal baserrian ere katámalok
jartzen ziren. (JBA, 2004-05-15)/ Olazar ba-
serrian arbin azie ereiten zenean ere
txorimaloak jartzen ziren, txoriak haziak
jan egiten zituztelako. (JBA, 2004-05-15)

➤ Grab. Katamaloa: Katamaloa edo txorimaloa
non jartzen zen: “Bai. Ba artotan’e bai,
oiñ ez deu jartzen. Oiñ’e, zozok artok eta-
tze ittue oiñ’e. Eta nik ez dait, lenao geiao
o ze itten tzan. Da oiñ’e, kao, ia artoa ittei
jendek utzi in diu, baiño oiñ bela aundi
orik’e, bela beltz oik’e, “lata” aundie
eman due leku askotan, da utzi in due, zea
ittei, artok ittei-ta. Zeatio mokokiñ arta-
lea billau ta jan itten tzuelako. Enda oiei,
ipintzen tziten txorimaloa. Lenau belaik
etzan baiño, txorie o zozo-o... Keizatan’e
jartzen tzan. Txorimaloa o katama-
loa’re esaten tzikon”. “Katamalo” edo
“txorimalo” hitza erabiltzen zen: “Kata-
maloa igual geiao, katamaloa igual
geiao. Da garitan’e bai, zeatio txorik, gari
zea zeon, galburue, zea itten tzuen, jalki
o jan, batzuk jan da besta batzuk jalki ei-
tten tzittuen (...), eta an’e epintzen tzien”.
Hala gutxiago etortzen ziren txoriak:
“Bai beti, beti. Lenengoti, geo iarri igual
itten tzien igual baiño, etzana egitazkoa”.
Katamaloa nola egin: “Bai, izan gendun
gizon formea emateko’re ba, bi egur josi
o zea iñ, zea, gurutze bat bezela ola, eta
geo jantzi ari prakak o alkondarea, ga-
roz beteta. Garoz o bedarrez bete, o ura
jantzi-ta, bete zean, sartu goiti bera, o beti
gora-o, albora-o, da ba beso zabalik epin-
tzen tzan ba, geo burun beste olako be-
dar puska mat o zea maten batuta, tra-
pu maten batuta, an kateauta. Sonbero bat
jarri ari ta ola, (...). Zuti epini geo...”. So-
roan non jartzen zen: “Baten o besten jar-
tzen tzien orik. Baten, ba paiño geiao igual
jartzen tzien. Ta geo trapu gorrik’e bai,
jartzen tzien. Trapu gorrik’e ola, bildur-
tu itten tziela-ta, txorik-eta, bildurtu itten
tziela-ta, trapu gorrik’e bai. Ta keizatan’e
ikusiko zenduzten zuk. Oiñ’e jartze ittue,
emen Igalden-da, ola papel brillante
batzuk-eta txintxilixka. Aizek ebaltze ittu-
ta, bildurtuko die. Epini izan dittue zean,
keiza garaien’e Igalden”. Sagarrak ere ja-
ten dituzte: “Bai, bai. Saarrak’e jate ittue.
Ola pixkat eltzen dienen o zea itten die-
nen. Eldu, elduta gero, zea itten dienen,
xamurtzen dienen, biuntzen dienen pix-
kat ola, baita arbolan’e jate ittue gooti,
ta lurrea eroita’re, jan eitte ittue. Gosek
eoten die-ta, nola asko daren, baita bela
orik’e bai. Orik’e, ta intxaurrek’e bai,
arrapau ezkeo-ta. Lenengoti ez tie ain-
beste zea itten, baiño gero, bueno, eltzen
dienen o ze itten dienen, biuntzen dienen
pixkat, oritzen dienen”. Ze txori ibiltzen
diren: “Danak izango die. Ok, zozo ok eta
txori txiki orik’e baita, geo belak’e bai
zean, sagarren-da, oik’e ikusita nao.
Lurrea eroi-ta, sagarrak-eta antxe, danak
janda. Da gaiñe, gaiñe’re bai, batu’re eiñ
izan dittuu, ásita, txorik asita. Asko “pe-
leatzen” due, bai, sagarreta-ta ola”. Le-

hen belerik ez zen: “Lenau, etzan belaik.
Oin dare bela ok, zea inda”. Lehen ziren
hegaztiak: “Zozoa ta biriarroa-ta, geo txo-
ri txiki ok’e bai, txantxagorri-ta, txepex-
da, jilgerok’e bai, jilgerok. Ointxe’re
badailtz jilgerook, pilla at dailtz jilgero-
ok. Nunbaitt, nunbaitt eta ittue emen da,
otan-da” (JBA, 2004-05-29)

Katámixar, katámixarra: (ik. Kata-
muxar, lehen adiera)

Katámuxar, katámuxarra: 1. iz. Zool.

Muxarra, ugaztun mota. Katamuxarra ba-
soan bizi den abere txikia dugu. (JUA,
2000-10-21)/ JBA-k abere honi katami-
xarra esaten dio. Abere txiki honek gaz-
taiña arrokatan egiten ditu bere bizigu-
neak. (ik. Arroka) (JBA, 2000-10-21)/ (aldaera
Katamixar)/ 2. iz. Katamaloa, sorgina.
Badirudi Sorgiñ sarreran jasotako mito-
aren beste bertsio bat badela, non prota-
gonistak sorginak izan beharrean kata-
muxarrak diren. (Mariaje UB-k entzuna au-
rretik) (JUA, 2000-10-21)

Katár, katárra: (ik. Kataar)

Katárro, katárroa: iz. Katarroa./ Kata-
rro pixkat’e baukezu. Katarro pixka bat
ere badaukazu. (JBA, 2004-06-12)

Katéa, katéa: 1. iz. Katea, lepokoa./ Ka-
teak. Kateak. (Lepokoez ari da) (JBA,
2000-10-28)/ 2. iz. Katea, lokarria./ Kate-
an lotuta eon bear. Katean lotuta egon be-
har. (Txakur baten gainean) (JBA, 1999-
08-10)/ Kateakin ebaltzen det. Katearekin
erabiltzen dut. (Txakurra) (JBA, 2000-11-

11)/ Jun nitzen katea artzea. Joan nintzen
katea hartzera. (Txakurrarena) (JBA,
2004-05-01)/ Kateakin. Katearekin. (JUA,
2004-09-18)/ Katea batekin. Katea batekin.
(JBA, 2006-04-17)

Kateau: ad. Kateatu./ Kateatzeko. Katea-
tzeko. (Beste landare batetan biratu den
indiaba landarea adierazteko) (JBA, 1999-
09-08)/ Kateau eitten da. Kateatu egiten
da. (Lepoko katetxo bat) (JBA, 2004-07-17)/
Kateau eitten da. Kateatu egiten da.
(Ahuntza) (JBA, 2005-03-26)

Katíllo, katílloa: (ik. Katillu)

Katíllu, katíllue: iz. Tre. Katilua./ Katillue
beten. Katilua betean. (JUA-ak esaera hau
indiabak eta dilistak platerera ateratzeko
balio duen tresnari aipatuz esan zuen, bu-
rruntzariaz alegia) (JUA, 1998-08-04)/ Ba
artu katilloa. Ba hartu katilua. (JBA,
2003-04-26)/ (aldaera Katillo)

Katillukára, katillukárea: iz. Katilu-
kada./ Katillukara. Katilukada. (JUA,
2002-01-19)

Katiuska, katiuskea: iz. Katiuska./ Ka-
tiuskak. Katiuskak. (JBA, 2002-12-27)/
Katiuskan batzuk. Katiuskaren batzuk.
(JBA, 2004-03-27)

Katíutasun, katíutasune: 1. iz. Gati-
butasuna, preso edo lotuta egotea./ Ka-
tiutasune baldin badauke. Gatibutasuna
baldin badauka. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2004-11-22)/ 2. iz. Gatibutasuna. Hitz ho-
nek preso adiera ez ezik, irudizko adie-

› KATUE. Katua ahoan sagua duela. (AA, 2005-03-27)
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ra ere badu, lan edo beste eginkizun ba-
tek sortzen duen lotura./ Katiutasune. Ga-
tibutasuna. (JBA, 2005-01-29)

Katóna: Garai bateko eskola liburua.
Euren aurrekoek erabili zuten Katona,
JBA berak jada ez zuen erabili. (JBA,
2002-01-19)

Kattágorri, kattágorrie: iz. Zool. Kata-
gorria, ugaztun mota./ Kattagorrik. Ka-
tagorriak. (Jandako pinaburu baten gai-
nean) (JBA, 2000-07-30)/ Kattagorrie. Ka-
tagorria. (JBA, 2007-02-10)

➤ Grab. Kattagorrie: “Piñuik piñu ibiltzen dan
ze bat, pisti bat... Politte, katu txiki mou-
koa, buztana arro-arrokin-da, dotorea
oso. Emen beean’e ibiltzen die, emen’e,
gaztaiñariñ’e. Ibili bueno, lurren eoten die
janda, piñu kaskarak, oik’e ez die ikus-
ten asko, beida eonatio’e “amen ibil be-

rrie dao pa baiño!” kattagorrie...”. Ga-
rai batean harrapatzen ziren: “Bai, gue tio
Gregoriok arrapatzen, arrapau oi zittun.
Baiño...”. Ez omen ziren jateko: “Ez
“keba”, jateko ez. Gaiñea arrapau as-
ko’re ez igual, ez dakit, ikusteko baten bat
ola igual baiño, oik’e” (JBA, 2003-04-04)

Kátu, katúe: iz. Zool. Katua./ Katuk. Katuak.
(JUA, 1997-08-09)/ Katu otsa. Katu hotsa.
(Katakumeen hotsaren gainean) (JBA,
2000-07-30)/ (ik. Erreuna) (ik. Mitxina) (ik.
Plakau) (ik. Zaku)

� Etnog. Katuak eta baserria: JBA-k baserrie-
tan katu onak zuten estimazioa azaltzen
du. Katu batzuk afizio handia izaten
omen dute ehizarako eta beste batzuk be-
rriz alferrak dira. Katu onak baserrirako
egokiak dira, arratoiak eta saguak harra-
patzen dituztelako. (JBA, 2002-10-05)/
Etxean katu pare bat edo hiru beharrez-
koak omen dira. (JBA, 2003-03-30)/ Dimas-

ek esaten zuenez, Katuik ez akatu, saguak
harrapatzen zituztelako. (JUA, 2003-03-30)

� Etnog. Jan ohiturak: Lenao xague jaten
tzien. Lehenago sagua jaten zitean. (JUA,
1998-08-07)/ Flaka-flaka itten diela udan.
(Katuen udako argaltzearen gainean)
(JBA, 2000-05-23)

� Etnog. Izenak: Katuak ez dute izen propiorik
izaten. (JBA, 1998-10-31)

� Etnog. Koloreak: Katuak arrak ala emeak di-
ren ezagutzeko, beraien kolore kopurua
jakitea nahikoa da: Bi kolore dauzkena,
arra... Batekoa emea... Irukoa emea.
Hau aspaldiko kontua dela dio JBA-k.
(JBA, 2000-04-15)

� Etnog. Berozalea: Katuak leku bero edo epe-
lak nahiago ditu hotzak baino: katue be-
rozalea da. (JBA, 1999-11-27)/ Katuaren be-
rorako joera ere aipagai du: Katue epel-
zalea da. (JUA, 2000-12-02)

� Etnog. Hezi: Baserrian diren bi katuak lehen
oso izutiak izan arren, orain nahiko man-
tsoak dira, bat eskurakoia izanda gaine-
ra. Horregatik dio JBA-k katu hauek ondo
esanen mantsotu egin direla eta jarri itten
diela oik. (JBA, 1998-10-31)/ JUA katua es-
kuz ikutu eta hartzearen aurka agertzen
da. Eskutan ibiltzen dan katue, bate ez dek
ua. (JUA, 1999-10-30)/ Luziano, JUA-ren
aita, beraren esanetan, katuak ez zuen su-
kaldean sartu beharrik: Andi beira, aan
beira egon behar zuen. (JUA-k hau esa-
tean ukuiluko sarrera adierazten du)
(JUA, 2000-12-02)/ JUA-ren ama jaikitzen
zenerako katuek sukalde ingurutik alde
egiten omen zuten. (JUA, 2000-12-02)/
JUA-ren esanetan katu bat hartu ezkero
eskuetan ez da altxatu behar gerritik
gora, bestela katuak erasotu egin dezake
eta begietan ere hatzaparrak sartu. (JUA,
2002-08-25)/ Agirrezabalgo katuak es-
kuan hartzen zituzten umetan JBA eta bere
anai-arrebek. Belarriak atzera bilduta
jarri eta antzekoak ere egiten zizkieten.
(JBA, 2002-12-14)/ JUA-ren esanetan, ka-
tuk izue bear dik. Eskura ohitutako katuak
ez ditu gogoko eta hauek ere, makilare-
kin izutuko die. (JUA, 2004-07-03)

� Etnog. Sugandilak: JUA-k zera dio katuei bu-
ruz: Katuak sugandilak jan ezkero plakau
egiten omen duela. Baita ere katuak etxe
guztitik ibili behar duela. (JUA, 1997-08-
09)/ Katuak sugandilak janda argaldu
egiten omen dira (hau aspaldiko esaera
omen da JBA-ren esanetan). Horrela, ka-
tuak udan aldean argalagoak egoten dira,
negu aldean baino. (JBA, 1999-10-30)

� Etnog. Katakumeen bila: Txakurrek ez dik bi-
llauko beingon. (Katakumeez ari da)/ Ka-
tuak bere umeak leku gordeetan egin ohi
ditu, ahal bada txakurrak iritsi ezin diren to-
kietan. Horregatik diote, JUA-k eta JBA-k
katuek badutela euren zientzie lekuak au-
keratzerako orduan. Katuari pixka bat se-
gituz antzeman omen liteke umeak non egin
behar dituen. (JUA, 2001-04-07)/ Katuak
errez ugaltzen direnez, askotan katakume-
ak akabatu beharra izaten da. Kasu honetan
horrela jokatzen da, katakumeen ama alde
eginda denean, kumeak hartu eta norabai-
tera eramaten dira, han makilez jota aka-

batzeko. Gero, hauen gorpuak basora edo
eramaten dira, eta hauek piztiak jaten dituzte.
Errekara bota edo antzekorik ez da egiten.
(JBA, 2003-04-23)/ Katakumeak eskuetan-
eta erabiltzen badira, katuak umeak gorde
egin nahi izaten dituzte. Umeak gordetze-
ko ere, eurek bakarrik aurkituko dituzten to-
kiak darabiltzate. (JUA, 2000-03-25)

� Etnog. Mutillo katua: Olazarren bazuten as-
paldi Mutillo deitzen zuten katua (jatorriz
herri horretakoa zelako). Katu hau oso
gaiztoa omen zen. Izan ere, lapikoaren es-
talkia kentzen ere ikasi zuen. Egun bateko,
ondoko bizitzako Benita etorri zen, ka-
tuak lapikoko txorizoa jan ziela esanez.
Orduan, JUA-ren amandreak, berriz ere
halakorik ez zuela egingo esan zuen. Jana
jarri eta katua abiatu zenean, mazoaz jo
zuen katua. (JUA, 1999-12-04)

� Etnog. Katua jan: Agirrezabal baserrian ere
ez zuten katurik jan. Hala tabernan jan-
go zen, tabernan konejue zala-ta. (JBA,
2004-07-17)/ Olazarren sekula ez zuten ka-
turik jan, baina gose garaian, guri katuk
faltatzen zikuan. (JUA, 2004-07-17)

Katú-nai, katú-naie: iz. Zool. Katu nahia,
katuaren umeske aldia./ Katu-naie. Katu
nahia. (JBA, 2002-03-09)

Katún-gaitz, katún-gaitze: iz. Zool.

Katuaren gaitza. (?)98/ Katun-gaitze. Ka-
tuaren gaitza. (Elena UB, 2000-02-04)

Katúzai, katúzaie: iz. Katuzaina, adarra
jotzeko esanda./ Katuzaie. Katuzaina.
(JUA, 2002-08-31)

Katúzulo, katúzuloa: iz. Katuzuloa,
ateetan-eta izaten den zirriztua, katua sar
dadin./ Katuzuloa. Katuzuloa. (Ate baten
katuzuloaz) (JBA, 2008-08-21)

Kauen Segóvia ladrón!: interj. Luzia-
no Ugaldek, JUA-ren aitak, esaten zuen
biraoa, adibidez berak aldeko zuen pilo-
tariak tanto bat galtzen zuenean./ Kauen
Segovia Ladron! (JUA, 2002-10-26)

Kaxéta: Topo. Kaxeta, Brinkolako parajea./
Kaxeta. Kaxeta. (JUA, 1999-09-08)/ Ka-
setea bota in tzien. Etxetxoa bota zuten.
(Gaur egun Kaxeta leku izena bada ere,
eraikuntza hau, hasiera batean izen arrun-
ta bezala izendatzen zen) (JUA, 2002-01-
12)/ (aldaera Kaseta)

› KATUE. Katua atsedenean. (AA, 2006-11-04)

› KAXETA. Kaxeta eraikuntza zen tokia. (AA, 2009-
01-04)

98 Berriemaile honi bakarrik jaso diot erreferentzia hau, hortaz nolabaiteko zalantzak ditugu.
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Kaxiano: Kaxiano, Lizartzako soinujolea./
Kaxiano. Kaxiano. (Gogoan du nola
Kaxiano urte asko jarraian izan zen Az-
tiriako festetan jotzen) (JBA, 2007-10-13)

Káxka-káxka: Onom. Egur mozketa adie-
razten duen onomatopeia. (Egurrak kax-
ka kaxka ebaki behar direla adieraziz)
(JBA, 2000-06-24)

Kaxkájo, kaxkájoa: (ik. Kaskajoa)

Káxkal, kaxkála: (ik. Kaskal)

Kaxkáldu: (ik. Kaskaldu)

Káxkar, kaxkárra: (ik. Kaskar)

Kaxkártu: ad. Kaskartu./ Kaxkartu. Kas-
kartu. (Gordetako gaztainak denbora pa-
satzean kaskartu egiten omen dira) (JBA,
2002-03-21)

Kazaillu, kazaillue: iz. Kazaillue.
(Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2002-12-06)/
JBA-k ez du hitz hau ezagutzen. (JBA,
2009-01-21)

Kazokára, kazokárea: iz. Ontzikada./
Kazokara bat ona. Ontzikada bat ona.
(JBA, 2005-12-25)

Kaztígu, kaztígue: iz. Zigorra./ Kaztigue.
Zigorra. (JUA, 2004-08-14)

Kéa, kéa: iz. Kea./ Kea ez da zuetako ona.
Kea ez da zuretzako ona. (JBA, 2004-07-
17)/ Kea pixkat irtetzen tzian. Kea pixka
bat irteten zian. (JUA, 2004-08-10)/ Labe-
ko kean. Labeko kearen. (JBA, 2004-08-29)/
Zirriztoti ke-antza. Zirriztutik kea antza.
(JBA, 2006-01-14)

Keárra, keárrea: iz. Kedarra./ Kearrea.
Kedarra. (Tximinietan eratzen dena)
(JUA, 2002-11-02)/ Kearra usaie aitzen.

Kedar usaina aditzen. (JBA, 2006-01-14)

� Etnog. Eguraldirako: Kedarra eguraldiaren
seinale ere bazen: Kearrea eroitzen bada,
eurie eingo don seiñale. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2005-01-29)

➤ Grab. Kearrea: “Tximiñin formatzen dan,
suuk eta keak eitten don, aus bat-o. Au-
tse ta geo gaiñea baita koxkorra, azke-
neako gaiñea. Autse ta auts arek forma-
tzen don, ola koskorra o kearrea esaten
dana, tximiñitan sue eitten danen, tximi-
ñitan” (JBA, 2003-02-15)

Keiza, keizea: 1. iz. Bot. Gereziondoa,
zuhaitz mota./ Keiza bat. Gereziondo bat.
(JUA, 1999-07-10)/ Keizek ez diku loraik
eman. Gereziondoak ez digu lorarik
eman. (JBA, 2006-04-08)/ Dukearen or-
dezkariak gomendatuta, Luzianok baso
sail txiki batean gereziondoak sartu zituen.
Hala fruitua ematen dute eta egurra ere
bai. Bere itxura dela-eta, urrundik ere erraz
ikustekoak izaten dira. (JBA, 2006-05-
29)/ 2. iz. Bot. Gerezia, fruitu mota./ Kei-
zea. Gerezia. (Beste askotan bezala,
zuhaitza eta fruituari izen bera eman zaio)
(JUA, 2004-09-04)/ Lenengokok danak
jate ittue txorik. Lehenengoak denak ja-
ten dituzte txoriak. (Gerezi berriekin
gertatzen dena) (JBA, 2006-06-09)

➤ Grab. Keizea: Motak: “Keizak’e, keizak’e
klase asko izaten tzien, anpolai beltzak,
gorri-beltzak, anpolai gorrik’e bai, geo
argigok’e bai, izaten tzien. “O sea”... Ta
geo txori-keizak’e bai, txori-keizak’e,
gorri-beltzak eta gorrik. Bueno, txori kei-
zak... Txori keizak paiño obexok’e bai, iza-
ten tzien zeak, jateko keizak, goxok. Ale
txiki xamarra zienak, anpolaie baiño
txikigok. An Arrezalen eukitzen zittuen, ba
gorri beltzak izaten dienak, paiño ez, an-
polaiek baiño txikixeok, goxok izaten tzien
aik. Geo txori keizak berriz, eran ses-
trakatati etorritakok. Besta atzuk be-
rriz, ola”. Gereziak ere biltzen ziren: “Bai,
batzen tzien, batzen tzien batzuk, baiño...
Batzen tzien batzuk. Arrezalen keiza
asko zan gaiñea. Asko zan gaiñea keizea-
ta. Olaxe, aittek sestratzeko afizio aun-
die zon-da. Da sestratze zittun, da bai,
batu itten tzien baiño, oin bezelako... Ber-
tati jan da geo txorik jaten tzittuen asko,
ordun’e, txorik. Batzuk batzen tzien bai-
ño. Onana izaten da arbola jun da antxe,
artutako ura, ta alaxe jan, geiana jaten
tzien”. Txoriak ere jaten zituzten: “Txo-
rik, zozok-eta, garastarrok-eta, txori... Geo
txori txiki oitakok’e bai. Txorik asko ja-
ten tzuen, keizea. Lenao’re bai, ta oiñ’e,
oiñ ez tait nik, geiao eon’e ingo a-o, geiao
gaiñea eon’e ingo a-ta, ez tait ainbeste ja-
ten duen. Bueno, lenengo jate ittue bai,
lenengo asten dienen. Gero ia, nunbaitt
naikoa izaten due, danen nola eoten
dan ba, aimiste... Geo sobratzen die
beintzet azkenen. Iez ez takizu emen, nola,
zenbait artu gendun orri, etzuen perse-
gitzen, lenengoti zea itten die orik, txorik,
lenengo keizatan-da. Ola...” (JBA, 2004-
12-03)

Keiza-anpolai, keiza-anpolaie: iz. Bot.

Gerezi anpolaia, gerezi mota. Ale handiko
gerezi mota./ Keiza-anpolaiek. Gerezi an-
polaiak. (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JUA, 1999-04-06)

Keiza-beltz, keiza-beltza: iz. Bot. Gerezi
beltza, gerezi mota./ Keiza-beltzak. Ge-
rezi beltzak. (JUA, 1999-06-26)

Keizpe, keizpea: iz. Gerizpea, itzala./ Itza-
len... keizpetan. Itzalean... gerizpetan.
(JBA, 2004-07-17)

Kéjau: ad. Kexatu./ Kejau da. Kexatu da.
(JBA, 1999-04-17)/ “Bastante” kejatzen
tzan. Nahikoa kexatzen zen. (JBA, 2008-
02-02)

Kéndu: 1. ad. Kendu./ Kendu izu estorbu-
ti. Kendu ezazu trabatik. (JUA, 2000-11-01)/
Kendu itteko auntzek. Kendu egiteko
ahuntzak. (JBA, 1998-11-07)/ Ken ai! Ken-
du handi! (Txakurrari) (JBA, 2008-03-
13)/ 2. ad. Kendu, hartu, bildu./ Baina ba-
tzuk kentzea. Baina batzuk kentzera.
(Landaretik baina batzuk hartzeko asmoa
duela adieraziz) (JBA, 2000-08-09)

Kézka, kézkea: iz. Kezka./ Kezka. Kez-
ka. (JBA, 2005-03-06)

Kibísta, kibístea: iz. Kiribista, korapi-
lo mota./ Kibista. Kiribista. (JBA, 2002-
01-20)/ Hau sokekin egiten den korapi-
lo mota da. (JBA, 2002-01-26)/ Kibistea
zeukian ba onek. Kiribista zeukaan ba ho-
nek. (Alanbre hari baten gainean) (JBA,
2004-10-02)

› KIBISTEA. Korapiloa. (Maria Jesus Ugalde, 2009)› KEIZEA. Gereziak. (AA, 2005-06-18)

› KEIZEA. Gereziondoa lorean. (AA, 2006-04-08)
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➤ Grab. Kibistea: “Kibistea da ba lazo bat, “o
sea” nai ez bado... gero “soltatzeko” nai
bado kibistea in bea zu, bestela koapilloa
eitten da. O ari baten o soka baten-o, zin-
ta baten-o, eozin lekutan kibistea. Lazo
bat”. Korredizoa bezala?: “Ez. Bueno ko-
rraizoa ez. Ura geldi gelditzen da, geldi
gelditzen da, korraizoa berriz beste era
batekoa da korrazioa” (JBA, 2002-01-26)

Kíde, kídea: iz. Kidea./ Kídekok izango zien.
Kidekoak izango ziren. (Bi pertsona
adin berekoak edo antzekoak izango zi-
rela adieraziz) (JBA, 2004-08-09)

Kikí-maka, kikí-makea: iz. Kiki maka,
iskanbila./ Kiki-maka. Kiki maka. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2000-09-26)

Kikírikika: adb. Kikirikika./ Kikirikika.
Kikirikika. (Oiloen gainean) (JBA, 2006-
12-16)

Kíli-kíli eiñ: ad. Kilimatu./ Kili-kili eiñ. Kili
kili egin. (JBA, 2004-05-29)/ (sinonimoa Gil-
berau)

Kíltza, kíltzea: (ik. Giltza, bi adierak)

Kímau: ad. Bot. Kimatu./ Kimau. Kimatu.
(JBA, 1998-07-06)/ Ardik’e zikiñek die... ki-
mauta, ostok eta guzti jate ttue. Ardiak ere
zikinak dira... kimatuta, hostoak eta guz-
ti jaten dituzte. (Ardiek landatutako pinu
gazteetan eragiten dituzten kalteez) (JBA,
1999-10-23)/ Kimátzen. Kimatzen. (JBA,
2005-02-26)99/ (sinonimoa Podau)

� Etnog. Pinuak kimatu: Kimatu hitza zuhaitza
soildu hitzaren esanahi berean, hau da, be-
heko adarrak kendu. Larizio pinua ez da
soiltzen... ez da kimatzen, alertzea eta in-
signis pinua berriz bai. (JUA, 2000-07-30)

� Etnog. Lizarrak kimatu: JUA-ren esanetan ga-
rai batetan lanik egiten ez zuen egunak oso
gutxi ziren urtean, bakarren bat-edo.
Igandeetan, lizarrak kimatzera joaten
zen: Jaieunetan zaku pare bat lizar, an ki-
mau ta ekarri. Aierdi eta Antxerdiko li-
zarrekin egiten zuen lanaz ari da. (JUA,
2001-11-02)

Kímiko, kímikoa: iz. Kimikaria./ Kími-
koa... Ekarri zien kímiko, zea ori, Cuevas
ori. Kimikoa... Ekarri zitean kimiko,
zera hori, Cuevas hori. (Harrobi lantegi-
rako ekarri zuten kimikaria zen. Gero, lana

bukatu zitzaionean, Brinkola bertan ari-
tu zen harotz) (JBA, 2008-01-05)

Kímu, kímue: iz. Bot. Kimua./ Kimu asko
ta kimu baikotzen azi pilla bat. Kimu asko
eta kimu bakoitzean hazi pila bat. (Uz-
taoaren gainean) (JBA, 2002-08-24)/ Ma-
tsan kimuk ebaitzea. Mahatsaren ki-
muak ebakitzera. (JBA, 2004-12-04)/ (si-
nonimoak Mastra; Puja)

Kínka, kínkea: iz. Tre. Kinka, olio bidez ar-
gia egiteko tresna./ Kinkea. Kinka. (JUA,
1998-02-12)/ (sinonimoa Kuzelu)

➤ Grab. Kinkea: “Kinkea da, kinkea o kuze-
lue. Lenau gure amandrek kuzelue esa-
ten tzion. Eta nik Arrezalen ikusi nonen
lengon, ba Joni esa nion, “beittu auxe da
lengon esaten eon giñena ta dibujau ni-
zuena” ta ola. Ta Kristinak esan tzon ba,
kinkea. “O sea”, bita esango zako. Enda
ura óliokiñ-o, grasakiñ o ola, ipini ontzitxo
ortan grasa ta geo metxa bat jartzen tzi-
kon, ba telea o ze izaten tzan. Ola pun-
ta bat eukitzen tzon da an, andi, ura ondo
busti zeetan, oliotan-da epini-ta, geo
sue itten tzon arek’e. Oixe”. Erabiltzen al
zen: “Bai. Bai, bai. Ori... kao, nik ez da-
kit argie, nere akuerdon argie eon tzan
baiño faltak’e askotan izaten tzien, zea-
tio aizea zala-ta, askotan faltak, aizea zala
ta adarren mat bota zola, ta puskau in
tziela-ta. Askotan izaten tzon faltea’re. Da
ori, ori ipintzen gendun beti” (JBA, 2002-
08-24)

Kinkilléri, kinkillérie: iz. Kinkileria./
Dana kinkillérie. Dena kinkileria. (Zen-
bat feriatan, jana eta arropaz aparte, sal-
tzen diren gauza txikiez ari da: apainga-
rriak, irudiak eta horrelakoak) (JBA,
2007-04-08)/ (ik. Kinkillero)

Kinkilléro, kinkilléroa: iz. Kinkileroa./
Kinkilleroa. Kinkileroa. (Saltzaileren ba-
ten gainean) (JUA, 2002-03-09)/ (ik. Kin-
killeri)

Kintáda, kintádea: iz. Kintada, urte be-
rean jaiotako jende multzoa./ Kintadea.
Kintada. (Halako batzuen afari baten
gainean) (JBA, 2002-06-29)

Kínto, kíntoa: iz. Kintoa./ Kinto bazkarie.
Kinto bazkaria. (JBA, 1999-03-06)/ Nee kin-
toa den. Nire kintoa dun. (JBA, 2004-11-06)

Kintzéna, kintzénea: iz. Hamabostekoa,
hamabost egunean behin ematen den sol-
data zatia./ Kintzenea. Hamabostekoa.
(JUA, 2004-04-10)

Kíñau: ad. Keinatu, keinu egin./ Zabalea ki-
ñau. Zabalera keinu egin. (Pilota jokoaz
ari da) (JUA, 2002-12-28)

Kíñu, kíñue: iz. Keinua./ Kiñu eitten dio...
kiñau eitten dio. Keinu egiten dio... kei-
natu egiten du. (JBA, 2004-10-02)

Kipóla, kipólea: 1. iz. Bot. Zuhaitz za-
harrei barruan egiten zaien hutsunea, us-
teltzearen ondorioz. Horrela, kanpotik
itxura ederra izan dezakete baina bar-
nean kipula eduki: Barrun kipolea itten
men tzatek. (JUA, 1998-07-07)/ 2. (ik. Ki-
pula)

Kipóla-ori, kipóla-orie: iz. Bot. Tipula ho-
ria, tipula mota./ Kipola-orie. Tipula ho-
ria. (JBA, 2001-12-29)

➤ Grab. Kipula-orie: “Kipulak izaten die kla-
se askotakok, askotakok, e! Batzuk orik,
besta batzuk gorrik, da ola. Eta orie iza-
ten da biunagoa, goxogoa, orie. Da ur-
teako balio dona, batzuk, besta batzuk be-
rriz ez. Ta (...) izaten da orie o zurixkea
izaten da. Da gauza askotako, salsa as-
kotako, ba obea gelditzen da gorrie bai-
ño. Oin gorrie erremediotako ta gauza,
eozeiñ gauzatako asko obea izaten da.
“Por ejenplo”, bakaillaoa jartzeko, ba ki-
pula gorrie gelditzen da ola, beltx an-
txekoa bezela. Kipula zurikiñ eitten ba-
dezu ba, salsea, askoz obeto gelditzen da.
Da guk danetik ebaltzen deu kipula, ki-
pula...” (JBA, 2003-03-21)

Kipúla, kipúlea: iz. Bot. Tipula, landare
mota./ Kipula. Tipula. (JBA, 1998-12-12)/
Kipulak. Tipulak. (JBA, 1999-06-05)/ Ki-
polea. Tipula. (JBA, 1999-08-12)/ Tipula
saldea. Tipula salda. (JBA, 2003-11-25)/ Ki-
pola-saldea. Tipula salda. (JBA, 2004-01-
01)/ Kipolak. Tipulak. (JUA, 2004-08-09)/
Kipolea. Tipula. (JUA, 2004-06-19)/ (alda-
erak Kipola, bigarren adiera; Tipula)

� Etnog. Kipula lanak: Urteko kipulea marzo-
ko ilberan, jeneralen, kipula gorrie ta orie,
bestela zildu itten die. (Urteko tipulak noiz
egin behar den adieraziz)/ Tipulekin la-
nak normalean ilbeheratan egiten dira: Il-
beratan sartu, ilberatan jorrau, atea’re
bai, ilberatan... ebali o kordau ilberatan.
(JBA, 2001-12-29)/ Kipula azie. Tipula ha-
zia. (Tipula haziak orain (urte bukaera al-
dera), ereinda egon behar luke) (JBA, 2001-
12-29)

Kipúla-gorri, kipúla-gorrie: iz. Bot. Ti-
pula gorria, tipula mota./ Kipula-gorrie.
Tipula gorria. (JBA, 2001-12-29)

Kiríbildu: ad. Kiribildu./ Kiribilduta. Ki-
ribilduta. (Era horretan ikusi zuen suge-
aren gainean) (JBA, 2002-10-05)/ Kiribil-
du. Kiribildu. (Behor zurda soka bihur-
tzeko prozesua azalduz) (JBA, 2003-04-04)/
Ahiena, landare igokaria, zuhaitz, horma

99 Guk baserrian kimau jaso dugu. Zegaman iñausi entzuna dugu eta JBA berari galdetu diogu. Zera esan digu: iñausi, aittu izan det beintzet. Baina ez digu
zehaztu Brinkola bertako hizkeran sartzen den ala ez hitz hau.

› KINKEA. Argia egiteko erabili ohi zen tresna hau.
(Maria Jesus Ugalde, 2008)

› KIPULEA. Tipulak. (AA, 2008-03-15)
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eta hesoletan igotzen eta kiribiltzen joa-
ten da. (JBA, 2002-08-25)/ Olaxe, kiribil-
tzen juten da. Horrelaxe, kiribiltzen joa-
ten da. (Ahien belarraren gainean) (JBA,
2002-08-26)/ Kiríbilduta. Kiribilduta. (Bi-
zar luze kiribilduaz) (JBA, 2009-01-31)

Kirkíll, kirkílle: iz. Zool. Kilkerra, intsektu
mota./ Kirkille. Kilkerra. (JBA, 2003-08-09)

➤ Grab. Kirkille: “Kirkille? Aspaldiñ ez det ai-
ttu ta atzo ementxe, kamin-baztarren, bei-
da eon nitzen nun te zeuken zuloa. Enon
ikusi. Kirkille da ba, olako ze bat, animali
txiki bat, oso txikie’re ez. “Kukaratxen”
mouko, olako ze bat. Da zulon, bee zuloa
eukitzen do ta antxe kantun, ortxe, kamiño
baztarren-da, beida eon nitzen ba, ta as-
paldin ez diala aittu pensau’re bai. Ola-
ko “kukaratxan” antzeko ze bat, “bas-
tante” zea izaten da. Ikusita eukiko zu ba,
zean, zuloti sartu bedarra, da irten. Da
kili-kili eiñ ezkeo irten do, lenau ibiltze gi-
ñen, bueno! Poten artu-ta, letxugea epi-
ni ta, etxen eukitzen da, kantatzen tzikun,
da bueno!”. Etxean kantatzen ote zuen:
“Bai, kantauko zon aek. Bai, kantau, orre-
ati artzen giñuzten etxen o eskolan-o. Ba
atzo ondio, ta gue aitte ta biok geiltzela-
ta, beida eon nitzen, da es non ikusi zu-
loik. An eongo zan nunbaitt baiño. Ta geo
emen, atarin gendela’re, aitzen non, zea,
kantun ai zan” (JBA, 2004-05-29)

Kirrí-karra, kirrí-karrea: iz. Tre. Kirri-
karrea. (Liho tresna?) (JBA, 2006-09-03)

Kírri-kírri-kírri: 1. Onom. Onomato-
peia honekin horma bateko harrien arte-
ko lotura egiten duen lurra nola galtzen
den adierazten du: kirri-kirri-kirri./ Hor-
ma bateko harrien artean hormigoia jar-
tzean ondo finkatuak geratzen dira, eta
sendo irauten du, hormigoiak bere lekuan
eusten duelako. Aldiz, lurra edo antzeko
zerbait jartzen bada, hau gastatzen doan
eran, hormak ere ahultzen joan litezke.
(Olazar baserriko ganbara aldeko hormen
gainean esana) (JBA, 2005-03-26)/ 2. Onom.

Onomatopeia honekin jan kirriskatsua
adierazten du./ Kirri-kirri. Kirri-kirri.
(Arkumaren haragiaz. Ahoan jangaia ki-
rriskatsua dela adierazten duen onoma-
topeia) (JBA, 2008-01-01)

Kirríkau: ad. Kirrikatu./ Kirrikau. Kirrikatu.
(JBA, 1998-01-24)/ Kirrikau ez, ola zuittu.
Kirrikatu ez, horrela zuritu. (Orkatzak
zuhaitz bati eragindako kalteaz. Kirrika-
tzea eta zuritzea gauza ezberdinak dire-

la azpimarratzen du) (JBA, 2007-12-21)

� Etnog. Ardiak eta ahuntzak: Ardiak edo
ahuntzak zuhaitz bati azala urratzea: Ar-
diak adarren bidez kirrikatzen du (hortaz
soilik ahari eta ardi adardunak dira  ki-
rrikatzen dutenak). Ahuntzak berriz hoz-
kadaz. Ahuntzak, gaztainondo bat bota eta
ondoren sortzen den tortoaren sastrakei,
azala behetik gora kentzen diete, gero ja-
teko. (JBA, 1998-01-24)/ Kirrikauta. Ki-
rrikatuta. (Ahuntzak sagarrondoaren aza-
la) (JBA, 2005-03-27)

Kirríska, kirrískea: iz. Besoan-eta min
hartu-edo egiten denean jarri ohi zen la-
rruzko uala. Eskutturren kirrískea ere era-
biltzen zen. (JBA, 2004-10-19)/ Eskumu-
turreko mina kentzeko kirrixkea delakoaz
lotzen da. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2005-09-24)/ (aldaera Kirrixka)

Kirríxka, kirríxkea: (ik. Kirriska)

Kírten, kirténa: 1. iz. Tre. Kirtena./ Segaren
kasuan, egurrezko zatiari kirtena esaten
zaio; metalezkoari berriz sega. Bi zati
hauek txabetea eta eaztune deitutako
elementuen bidez lotzen dira. (ik. Eaztun)
(ik. Txabeta) (JBA, 1998-07-10)/ 2. iz. Bot.

Kirtena, landare edo perretxikoaren kir-
tenaren gainean./ Kirtena. Kirtena. (Pe-
rretxiko kirtenaz) (JUA, 2000-08-19)/ Kir-
tena. Kirtena. (Perretxiko kirtenaz) (JBA,
2000-10-21)/ Beste zatiari txapela esan ohi
zaio. (Joxemari UB, 2000-10-21)/ Huntza-
ri ere, zuhaitzean gora doala, ebaki eze-
an, lodiera handiko kirtenak egiten zaiz-
kio. (JBA, 2003-02-15)/ Kirtena. Kirtena.
(Letxua hostoetako zati zuri eta gogorrena
adierazteko) (JBA, 2005-03-26)

� Etnog. Aizkorrondoko kirtenak: Metalezko la-
nabes batzuk egurrezko kirtena izaten
dute, segak edo palak esate baterako. Ga-
rai batetan, egurrezko kirten hauek Aiz-
korrondotik ekartzeaz ere arduratzen zi-
ren mandazainak. (JUA, 2002-01-19)

Kíto: adb. Kito./ Kito. Kito. (JBA)/ Aitxek eta
kito! Haiexek eta kito! (JBA, 2000-02-26)/
Kitto. Kito. (JUA, 2002-05-13)/ (aldaera
Kitto)

Kítto: (ik. Kito)

Kixkáldu: 1. ad. Kiskaldu./ Kixkaltzen. Kis-
kaltzen. (JBA, 2004-12-04)/ 2. ad. Kiskal-
du, irudizko adieran./ Kixkalduko a. Kis-
kaliko da. (Pertsona baten gainean esan-
da, baina irudizko adieran, berak asko ja-
san beharko duela adierazi nahi du)
(JBA, 2004-03-27)

Kixkálmen, kixkálmena: iz. Kiskal-
mena./ Au dala kixkalmena daona! Hau
dela kiskalmena dagoena! (Egun oso
bero bateko eguraldiaz) (JBA, 2005-06-18)

Kixkár, kixkárra: izond. Kiskarra, frijitua./
Kixkarregi. Kiskarregi. (JBA, 1998-09-
26)

Kixkártu: 1. ad. Kiskartu, frijitu./ Kixkartu.
Kiskartu. (Arrautza frijituaren gainean)
(Maite UB, 1998-09-26)/ 2. ad. Kiskartu, be-
rotu, irudizko adieran./ Kixkartuko ittu
baztar guztik. Kiskartuko ditu bazter
guztiak. (Kanpoko bero zakarrak) (JBA,
2008-07-19)

Kixkíri, kixkírie: izond. Kiskiria./Edur kix-
kírie. Elur kiskiria. (Hau edur xe-xe-xe-
xea da. Hotz oso handia denean egin ohi
du, otzak ezin do edur malutsik ein, eta
hortaz xehea egiten du) (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JBA, 2005-02-26)

Kíxkur, kixkúrre: izond. Kizkurra./ Kix-
kurre. Kizkurra. (Tomatearen azalaren gai-
nean) (JBA, 2003-12-31)

Kláro: adb. Klaro, noski./ Klaro. Klaro.
(MUA, 2003-04-11)

Klaudia: Klaudia Ugarte, JBA-ren izeba./
Hauek Oñatiko Kortaberria baserritik
etorri ziren. Errenteroak ziren eta azke-
nen ezin bizita alde in. Nagusia saiatu zen› KIRTENA. Aitzur kirtena. (AA, 2008-04-04)

› KIRKILLE. Kortaburu aldeko kilkerra. (AA, 2006-06-27)
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azken orduko traturen bat egiten, baina
hauek alde egin zuten azkenean. Ematen
duenez, ordaindu beharreko errenta, ba-
tez ere alean, gehiegizkoa zen. (JBA, 2007-
10-26)/ (�)

Klaudia, klaudia: iz. Bot. Klaudia arana,
aran mota./ Klaudia. Klaudia arana. (JBA,
2004-12-03)

Klok-klok: Onom. Klok-klok, oilalokaren ho-
tsaren onomatopeia./ Klok-klok-klok. Klok-
klok-klok. (JBA, 2003-03-21)

Koadro, koadroa: (ik. Kuadro, bi adierak)

Koapillo, koapilloa: iz. Korapiloa./ Ko-
apillok o ari lodi unak. Korapiloak edo
haro lodi guneak. (Josteko hari baten
gainean ari da) (JBA, 1999-06-05)/ Koapi-
llo bat. Korapilo bat. (JBA, 2000-05-27)

Kóbrau: ad. Kobratu./ Zeoze kobrau. Zer edo
zer kobratu. (JUA, 2002-03-02)

KUARTOK KOBRAU: ad. Diru asko ordain-
du./ Kuarto batzuk kobrau. (JBA, 2006-08-
17)

Koillo, koilloa: izond. Koitadua./ Koilloa ez
izatea. Koitadua ez izatea. (Txakurraren
izaeraz) (JBA, 2001-08-26)/ (sinonimoa Ko-
ttau)

Koipe, koipea: iz. Koipea./ Koipea. Koipea.
(JBA, 1998-03-19)/ Koipe ondar batzuk. Koi-
pe hondar batzuk. (JBA, 2003-02-15)/ Koi-
pe geieiko afarie. Koipe gehiegiko afaria.
(JUA, 2003-12-06)/ Kendu in diot koipe
dana. Kendu egin diot koipe dena. (Txo-
rizoa nola prestatu duen adieraziz) (JBA,
2004-07-03)/ Koipea... koipetuta. Koipea...
koipetuta. (JBA, 1999-08-19)/ Urdaien koi-
pea. Urdaiaren koipea. (JBA, 2004-08-10)/
Koipe guztik kentzen tzakon. Koipe guz-
tiak kentzen zaizkion. (Oilo haragiaz
mintzo da; Hitanoan) (JBA, 2005-02-19)

Koipétu: ad. Koipetu./ Eskuk koipetuta dauz-
ket. Eskuak koipetuta dauzkat. (JBA, 1999-
11-28)

Kójo, kójoa: iz./izond. Herrena./ Kojoa. He-
rrena. (Pertsona baten gainean) (JUA,
2001-11-17)/ (sinonimoa Erren)

Kójoka:  adb. Herrenka./ Kojoka ibili da. He-
rrenka ibili da. (JBA, 2000-06-24)/ Kalen ko-
joka. Kalean herrenka. (JUA, 2002-09-14)

Kokóte, kokótea: iz. Kokotea./ Kokoteik
oztu’re ez. Kokoterik hoztu ere ez. (JUA,
1999-01-30)

Koléto, kolétoa: iz. Koletoa, itxura./ A ze
koletoa dauken! A ze itxura dauken! Hara
zer koletoa daukan! Hara zer itxura dau-
kan! (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-03-28)

Kolóka: adb. Koloka./ Koloka. Koloka.
(Hortz baten gainean) (JBA, 1999-03-13)/
Koloka eiñ. Koloka egin. (Aitzurraren kir-
tena, ahoan ongi sartu gabe dagoenean, ai-
tzurraren zati metalikoa mugitu egiten da.
Hori da aitzurrak koloka egitea) (Joxema-
ri UB, 1998-05-09)/ Koloka dao. Koloka
dago. (Igitai baten gainean) (JUA, 2000-01-
29)

Kolórau: ad. Koloretu./ Koloratze ttue. Ko-
loratzen dituzte. (Gazten gainean) (JBA,
1999-08-23)/ (sinonimoa Kolore sarrera, Ko-
lorea artu atala; Kolore sarrera, Kolorea
eman atala)

Kolóre, kolórea: iz. Kolorea./ Kolorea. Ko-
lorea. (JBA, 2004-01-04)

KOLOREA ARTU: ad. Kolorea hartu, kolore-
tu./ Kolorea artu daien gaztaiak. Kolorea
hartu dezaten gaztaiek. (JUA, 1999-08-23)/
(sinonimoa Kolorau; Kolorea eman)

KOLOREA EMAN: ad. Kolorea eman, kolo-
retu./ Lenao danai ematen tziten kolorea.
Lehenago denei ematen zitzaien kolorea.
(Gazten gainean) (JBA, 1999-08-23)/ (sino-
nimoa Kolorau; Kolorea artu)

Kolóredun, kolóredune: adj. Kolore-
duna./ Gutxi izaten die koloredunek. Gu-
txi izaten dira koloredunak. (Gazten gai-
nean) (JBA, 1999-08-23)

Koltxoi, koltxoia: iz. Koltxoia./ Koltxoiak.
Koltxoiak. (JBA, 2003-02-15)

Koméni: ad. Komeni./ Andikalden bi kome-
ni. Handik aldean bi komeni. (JBA, 2004-
10-02)

Koméntu, koméntue: iz. Erl. Komentua./
Komentu. Komentu. (JUA, 1999-08-23)

Koméntzi, koméntzie: iz. Komenientzia./
Komentzie. Komenientzia. (JBA, 1998-02-
11)/ Komentzie izan men tzon. Kome-
nientzia izan omen zuen. (JBA, 2006-02-25)

Koméri, komérie: iz. Komeria./ Au ko-
merie, au! Hau komeria, hau! (JBA, 1999-
05-15)/ Komerik. Komeriak. (JUA, 2002-01-
19)/ Komerik. Komeriak. (MUA, 2003-04-
11)/ Komerie daukie gero oik! Komeria
daukate gero horiek! (Egoera zail baten au-
rrean) (JBA, 2005-08-06)/ Komerie da gero
ori. Komeria da gero hori. (JBA, 2007-12-
15)

Komúlgau: ad. Erl. Jauna hartu, komulgatu./
Komulgau giñenen. Komulgatu ginenean.
(JBA, 2004-02-01)

Komúnio-aundi, komúnio-aundie:
iz. Erl. Jaunartze handia, hamar urterekin egi-
ten zen jaunartzea./ Komunio-aundie.
Jaunartze handia. (JUA, 1999-12-24)

Komúnio-txiki, komúnio-txikie: iz. Erl.

Jaunartze txikia, zazpi urterekin egiten zen
jaunartzea./ Komunio-txikie. Jaunartze
txikia. (JUA, 1999-12-24)

Konbéntzittu: ad. Konbentzitu./ Konben-
zittuik izango a. Konbentziturik izango da.
(JBA, 1999-12-06)/ Konbentziuta. Kon-
bentzituta. (JUA, 2000-08-08)/ (aldaera Kon-
bentziu)

Konbentzíu: (ik. Konbentzittu)

Konbídau: (ik. Gonbidau)

Konbinazío, konbinazíoa: iz. Konbi-
nazioa./ Konbinazíok. Konbinazioak. (Sa-
gardoa egitean sagar mota bakoitza ze neu-
rritan konbinatu behar den adieraziz)
(JBA, 2008-10-08)

Konéju, konéjue: iz. Zool. Untxia./ Kone-
ju bat. Untxi bat. (JBA, 2003-04-04)/ Basoko
untxientzako toki egokia Santa Marina ha-
rrobia da. (Joxemari UB, 2005-02-20)

› KLAUDIA. Oñatiko Kortabarria baserria. (AA, 2008-12-21)

› KONEJUE. Untxiak Segurako Erdi Aroko azokan.
(AA, 2008-07-13)
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Konéjutegi, konéjutegie: (ik. Kone-
jutei)

Konéjutei, konéjuteie: iz. Konejutegia,
untxitegia./ Konejutei. Konejutegi. (Erai-
kuntza baten gainean) (JUA, 1999-08-19)/
Konejutegi. Konejutegi. (JBA, 1999-08-19)/
(aldaera Konejutegi)

Konfésau: ad. Aitortu./ Konfesatzea etorri.
Aitortzera etorri. (JUA, 2004-05-08)

Konfesío, konfesíoa: iz. Erl. Aitortza./
Konfesiok iñ. Aitortzak egin. (JBA, 2005-
01-15)

Konfesionário, konfesionárioa: iz. Erl.

Konfesatokia, aitorlekua./ Konfesionario al-
dea. Konfesatoki aldera. (JBA, 2000-08-09)

Konfiánte, konfiántea: izond. Konfita-
tua, zerbaitetan konfiantza duena./ Kon-
fiántea. Konfitatua. (JBA, 2000-08-09)

Konfórmau: ad. Konformatu./ Konfor-
mau bezela in tzan. Konformatu bezala
egin zen. (JBA, 2005-05-14)

Konfórme: adb. Konforme./ Konforme!
Konforme! (JUA, 2000-09-16)/ Konfor-
mego. Konformeago. (JBA, 2002-03-21)

Konjúro, konjúroa: iz. Erl. Konjurua./
Konjuroa. Konjurua. (JUA, 2003-10-26)

� Etnog. Konjurua Brinkolan: Lehen apaiza
etxetik etxera urtero ibiltzen zen konju-
rua egiten. Baserritarrek arrautzak eta gaz-
ta ematen zioten. (JBA, 2003-10-26)/ Bes-
te leku batzutan gazta ere ematen zitzaion:
gaztaia, Gibolan. (JBA, 2004-01-10)/ Ga-
rai batean, elizako errogatibaz gainera,
konjuroa ere izaten zen. Apaizak konju-
ruan kanpoa bedeinkau egiten zuen. Ba-
serritarrek bazekiten gutxi gorabehera
apaiza noiz izango zen etxe bakoitzean,

eta ordurako pitxar baten ude, arrama-
txo batekin, adartxo batekin prestatua iza-
ten zen etxean. Apaizak, etxeko atariti,
soro ta batza guztiak bedeinkatzen zituen.
Baserrietan arrautzak edo gazta eman ohi
zitzaion. Olazarren dozena bat arrautza
eman ohi zitzaizkion. Agirrezabal alde-
ra ere joaten zen, Arrezalen eitten men
tzon baten meriendau ta besten afaldu, bi
bizitzetan otordu bana eginez. Urte batean,
Agirrezabaldik amabitan irtenda zen
apaiza, edanda gainera, eta arten Berga-
retxe itteko zuen. Lan hau monagillo ba-
tekin egiten zuen.100 (JBA, 2004-07-24)

Konpárazio baten: Adibidez./ Konpa-
razio baten emen. Adibidez hemen. (JUA,
2002-09-14)/ (sinonimoa Esate bateako)

Konpítta, konpíttea:  iz. Konfitura.

TXAKURRENDAKO KONPITTAK: Txa-
kurrarentzako konfiturak, behar ez due-
nari oso gauza berezia ematea./ Txaku-
rrendako konpittak. Txakurrarentzako
konfiturak. (JBA, 1998-12-28)

Konpóndu: 1. ad. Konpondu./ Danak
ondo konpondu ezin. Denak ondo kon-
pondu ezin. (JBA, 2000-02-16)/ 2. ad. Mol-
datu./ Puskau, konpondu. Puskatu, kon-
pondu. (JUA, 2004-09-04)

Konpóta, konpótea: iz. Konpota./ Kon-
pota iñ. Konpota egin. (JBA, 1999-08-11)

� Etnog. Olazarren konpota: Olazarren lehe-
nengo konpota Legazpiko mediku zaha-
rrak egin zuen eta hala ikasi zuten etxe-
an egiten. Maria Ugalde, JUA-ren arre-
ba, amaren sabelean zela, medikua eto-
rri zen eta aukera hura konpota egiten era-
kusteko erabili zuen. Sagarrak eskatu zi-
tuen, gero berauek zuritu eta ardo eta guz-
ti konpota egin zuen. (JUA, 2000-12-24)

Konpréndittu: ad. Ulertu./ Konprenditzen
diñat. Ulertzen dinat. (JBA, 2007-07-07)/ Ez
det konprénditzen. Ez dut ulertzen. (Ger-
takari arraro bat) (JBA, 2009-01-31)

Konpuesto, konpuestoa: iz. Konpues-
toa, pentsu mota./ Konpuestoik. Kon-
puestorik. (JBA, 2003-04-04)

Konsegíu: ad. Kontsegitu, lortu./ Kontsegíu.
Kontsegitu. (JUA, 1999-05-22)

Konséju, konséjue: iz. Aholkua./ Kon-
sejuk emate zizun. Aholkuak ematen
zizkizun. (JBA, 2004-03-21)

Konséjue: Kontzejua, Legazpiko taberna
baten izena./ Konsejue. Kontzejua. (Hil
mezak eta gero hor egiten zuten moka-
dua, JUA-k-eta) (JBA, 2003-11-21)

Konsérbau: ad. Kontserbatu./ Konserba-
tzen. Kontserbatzen. (Aran mota bat) (JBA,
2004-12-03)

Kontákatillu, kontákatillue: izond.

Kontakatilua, hiztunegia./ Kontakatillu.
Kontakatilu. (Adiera negatiboa eman
dio hitz honi) (JBA, 2008-10-08)

Kóntra: Kontra, leku kokapena adierazte-
ko./ Piñu kontra ortan. Pinu kontra ho-
rretan. (Erle multzo baten kokapena
adierazteko) (JBA, 2001-06-24)/ Pantano

kontrati jun. Urtegi kontratik joan. (JBA,
2004-09-18)

Kontrábando, kontrábandoa: iz.

Kontrabandoa./ Kontrabando. Kontra-
bando. (JUA, 2002-03-02)

Kóntrako eztárri, kóntrako eztá-
rrie: iz. Kontrako eztarria./ Kontrako ez-
tarria. Kontrako eztarrira./ Ardiek saga-
rra jan ezkero kontrako eztarrira sartze-
ko arriskua-edo izaten da. (JBA, 2005-09-
09)/ Kontrako eztarria. Kontrako eztarrira.
(JBA, 2004-07-17)

Kontrário, kontrárioa: 1. iz. Aurkakoa./
Kontrariok. Aurkakoak. (JUA, 2002-07-21)/
2. izond. Aurkakoa./ Oso kontrarioa da
olioa beintzet. Oso aurkakoa da olioa
behintzat. (Mandauliarentzako) (JBA,
1999-08-19)

Kóntu, kóntue: iz. Kontua./ Beor kontu
orrekin. Behor kontu horrekin. (JUA,
1998-09-17)/ Beste kontu bat. Beste kon-
tu bat. (JBA, 2001-07-28)/ Kontuk esan da...
Kontuak esan eta... (JUA, 2001-12-01)/
Aek’e jakingo ik maiña at kontu. Hark ere
jakingo dik makina bat kontu. (JUA,
2004-06-26)/ Beste kontu bat. Beste kon-
tu bat. (JBA, 2004-03-01)/ Kontuk esan ta
kontuk esan. Kontuak esan eta kontuak
esan. (JBA, 2004-03-21)/ Kontu kontari-ta.
Kontu kontari-eta. (JBA, 2003-02-15)

KONTUE ESKAU: ad. Kontua eskatu, lan-
gileak lanari utzi eta dagokion kontua na-
gusiari eskatzea./ Kontue eskau men
tzian. Kontua eskatu omen zian. (Bere
lana utzi zuen langileak) (JUA, 1999-08-23)

KONTUK IN: ad. Kontuak egin, kasu egitea-
edo bezala esanda. (Ez du derrigor hiz-
keta egitea adierazten)/ Kontuk ittea nai
den. Kontuak egitea nahi dun. (Txaku-
rrari esana, honek ere kasu egitea nahi
izaten du-eta) (JBA, 2004-11-14)/ Oi kon-
tuk itten jardun ezkeo. Hori kontuak egi-
ten jardun ezkero. (Kontuak egitean
oraingoan txakurrari igurtziak egitea
da) (JBA, 2005-02-19)

Kontúatu: (ik. Kontuau)

Kontúau: ad. Konturatu./ Oixe kontuatzen
dala. Horixe konturatzen dela. (JBA,
2004-04-10)/ Kontuatu. Konturatu. (JBA,
2003-04-04)/ (aldaera Kontuatu) (sinonimoa
Akordau, lehen adiera)

› KONPOTEA. Postre moduan jan ohi da konpotea.
(AA, 2008-10-12)

100 Osti-garia delakoa jasotzearen berririk ez du. Gabiria aldean behintzat egiten zen.

› KONFESIONARIOA. Brinkolako elizako aitorlekua.
(AA, 2008-10-31)
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Kontulári, kontulárie: izond. Kontula-
ria, hiztuna./ Kontularie. Kontularia.
(JBA, 2000-08-09)/ Kontularie zan oso.
Kontularia zen oso. (JBA, 2004-03-21)

Kóntun: adb. Kontuan, kontua izan, adi
egon./ Oso kontun eon bea zu. Oso kon-
tuan egon behar duzu. (Pertsona bati uler-
tzeko) (JBA, 2004-01-04)

Kontxál: (ik. Kontzial)

Kontxial: (ik. Kontzial)

Kontxial-txiki: Topo. Kontzial Txiki, Ola-
zar inguruko parajea. Bertako oilategia-
ri ere izen bera ematen zioten./ Gontzial-
txiki... Kontxial-txiki... Kontxal-txiki.
Kontzial txiki... Kontzial txiki... Kontzial
txiki... (JUA, 2002-02-23)/ (ik. Kontzial)

� Etnog. Oilo egilehorra: Oilo-egilehor hau erai-
kuntza txiki-txiki bat omen zen. (JBA,
2002-12-28)/ Bertan oillo-illorra men tzan,
baina JBA-k ez zuen ezagutu. Berak eza-
gutu zuenerako, hormak bakarrik zen erai-
kuntza, teilatua kendu ziotelako bertako ma-

teriala beste eraikuntza batzuetan erabil-
tzeko. (JBA, 2004-05-22)/ Kontzial Txikiko
txabolati azeriak behin oiloak eraman
zizkien. (MUA, 2005-02-04)/ Olazar eta
Antxerdiren arteko bidetik, gurbide bat sor-
tzen zen, eta Kontxial Txiki bertara iristen
zen. Eraikuntza honek atea, Antxerdi al-
derako norakoan zuen. (JBA, 2005-07-09)

Kontzéjal, kontzéjala: iz. Kontzejala./
Kontzejalak. Kontzejalak. (JUA, 2003-12-26)

Kontzial: Topo. Kontzial, Olazar inguruko
parajea, bi ataletan banatua: Kontzial Txi-
ki eta Kontzial Aundi./ Gontzialen. Kon-
tzialen. (JBA, 1999-05-15)/ Gontzialaiño.
Kontzialeraino. (JBA, 2004-05-22)/ Kontxal,
Kontzialen. Kontzial, Kontzialen. (JUA,
2003-05-10)/ (aldaerak Gontzial; Kontxal; Kon-
txial) (ik. Kontxal-Txiki) (ik. Kontzial-Aundi)

� Etnog. Saila: Olazarrekoek Kontzial aldetik

Etxaburura gurdia eramateko bidea egin
zuten. (JUA, 2002-12-28)/ Kontzial sailak
bi sarerra zituen, behekoa eta goikoa, biak
Olazarretik Antxerdira doan bidearen
eskuin aldean. Urtegia egin aurretik, be-
heko bidea urtegia orain den ingurura-edo
iristen zen. Beheko bideak arriskua ba
omen zuen, alde batetan aldapa handia
zeukalako inolako eusgarrik gabe. Goi-
ko bidea berriz gurdia sartzeko prestatua
zegoen, bertatik belarrak-eta ateratzeko.
(JBA, 2003-04-23)

Kontzial-Aundi: Topo. Kontzial Handi,
Olazar inguruko parajea./ Kontzial-Aun-
di. Kontzial Handi. (MUA, 2003-10-10)/ (ik.
Kontzial)

Koórtzuk: Korostarratzuak, Mutiloko hiru
baserri./ Koortzuk. Korostarratzuak.
(JBA)/ Bertan bizi zen Andres Aundi ar-
tzaina. (JBA, 1999-08-23)

Koósti, koóstie: iz. Bot. Gorostia, sastraka
mota./ Koostikiñ. Gorostiarekin. (JBA,
1998-12-28)

� Etnog. Erabilpenak: Idaurren makilla bat go-
rostiaz egina izaten zen; bestea berriz, bes-
te edozein egur mota. Geo makillatako ere
erabiltzen zen gorostia. (JBA, 2005-05-14)

Kópa, kópea: 1. iz. Tre. Kopa, edalontzia./
2. iz. Kopa, edalontzi honen edukina./
Kopa pare bat. Kopa pare bat. (JBA, 2002-
03-21)

Kopéta, kopétea: iz. Kopeta./ Kopetan.
Kopetan. (JUA, 1999-04-10)

Kopétako, kopétakoa: iz. Tre. Kopeta-
koa./ Kopetakok. Kopetakoak./ Idiei uz-
tarria ezartzean zaienean, buruan jartzen
zaien narruzko zakutxo batzuk. (JBA, 2000-
03-25)/ Kopetakoa. Kopetakoa. (JBA,
2005-12-25)

Kórda, kórdea: iz. Korda./ Kordak. Kor-
dak. (Artaburuak elkar lotzeko kordak)
(JBA, 2000-10-28)

� Etnog. Artaburuak kordatan:Artaburuak jaso-
tzen direnean, ez zaizkie denei hosto de-
nak kentzen. Batzuei, hosto pare bat-edo
utzi egiten zaie, horrela gero artaburuak el-
karri lotu eta gordetzeko. (JBA, 2000-10-28)

› KONTXIAL-TXIKI. Garai bateko oilo-egilehorraren arrastoak: harri bakar batzuk. (AA, 2005-07-09)

› KORDEA. Artoak kordatan jarriak. (AA, 2003-07-12)

› KOOSTIE. Gorostia pipita eta guzti. (AA, 2003-10-12)
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➤ Grab. Kordak: “Kordak, arto kordak, esan
nai dezu? Ba ori, kordak eitten die arto-
kiñ, artaburuik onenak, azitako-o, o
eseitzeko, óbeto sekatzeko, eitten dien
zeak, artok bata bestekin lotuta. Bata bes-
tekin lotu, trentzau, trentzau ta eseita jar-
tzen dien kordak oitxek tie. Guk erakiñ ba-
karrik zea itten deu baiño bueno, soke-
kiñ, soka batekiñ eiñ ezkeo, ein leike nai
dan luzerakoa gaiñea. Erak ba ez due ain-
beste irauten, ogei bat jarri ezkeo ia nai-
koa erakiñ. Baiño sokea jarri ezkeo ein
leike oso luzea, kórdea, sekatzeko da ori”
(JBA, 2003-03-21)

Kórdau: ad. Kordatu, korda egin./ Kordau.
Kordak egitea, bata bestekiñ lotu, korda
ein, eseita ipintzeko. Artoak eta tipulak
kordatu egiten dira. (JBA, 2001-12-29)

Kordél, kordéla: iz. Tre. Kordela./ Kordela.
Kordela. (JUA, 1998-12-19)/ Kordelak
soka adierazi nahi du. Luzianok korde-
la erabiltzen zuen etxeko txahalaren ge-
rrialdean neurtzeko eta zenbat erralde izan
zitzakeen esateko. (Mariaje UB-k entzuna:
JUA, 2001-09-29)

Kordoi, kordoia: iz. Soka./ Kordoiakin.
Sokarekin. (ik. Luziano) (MUA, 2005-02-04)

Korísta, korístea: iz. Korista, koru edo
abesbatzako kidea./ Korista. Korista.
(JUA, 2000-09-16)

Kornétea jo: ad. Korneta jo, puzkerra bota./
Kornetea jotzen. Korneta jotzen. (Puz-
karra botatzen) (JBA, 2003-04-26)

Koroi, koroia: iz. Erl. Koroa./ Koroia. Ko-
roa. (Jesusen arantzazko koroaz) (JUA,
2004-06-19)

Koróso, korósoa: iz. Bot. Korosoa, perre-
txiko mota./ Koroso. Koroso. (JBA, 1998-
08-29)/ Kolorez berdexka izaten da eta,
besteak beste, hariztietan agertzen da.
(JBA, 1999-02-10)/ Korosoa. Korosoa.
(JBA, 1999-08-03)

➤ Grab. Korosoa: “Korosoa perretxiku klase
bat. Oso ona izaten da, nik ez dakit gi-
belurdiñen familikoa dan o, antza euki-
tzen do azpiñ baiño, izaten da ba ola, gai-
ñe berdeska zea eukitzen dona, berde-zu-
rie eukitzen dona. Orri esaten tzako ko-
rosoa. “O sea”, zea baiño, gibelurdiñe
baiño, ola pottologoa o zeagoa izaten da,
eta kolorez ba, gibelurdiñek morau- ur-
dinxka antzekoa eukitzen don bezela
orrek berdeska, zuri-berdeska ola. Oso
ona gaiñea, oso ona. Oso gozoa” (JBA,
2003-02-15)

Kórpus: iz. Erl. Korpus, kurpus eguna./ (ik.
Santu-bixixak)

� Etnog. Ekaitza: Garaie da, korpus inguru au,
bueno!, ekaitzendako. (Garai honetan
ekaitzak izan ohi direla adieraziz) (JBA,
2007-06-09)

� Etnog. Santu Bixixak: Oñatira Santu Bixixak
ikustera joaten zen Brinkolatik neska ko-
adrila, oiñez jun da etorri. Bidea ataju-
tati egiten zuten. Ándolatza aldetik pasa
eta Zulatza inguruan agertzen ziren.
(JBA, 2007-06-09)

Korraizo, korraizoa: iz. Korredizoa, ko-

rapilo mota./ Txakurre korraizon jarri
zuen. Txakurra korredizoan jarri zuten.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2000-02-01)/ So-
karekin egiten den korapilo mota: Soka-
ren alde batean egindako uztaitik, soka-
ren beste muturra pasa arazten da, horrela
tartekoa estutuz. (JBA, 2000-02-05)/ Ko-
rreizon jarri ari bat. Korredizoan jarri hari
bat. (Txakurra lotzeko sokaz) (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2005-01-19)/ (aldaera Ko-
rreizo)

Korrea, korrea: iz. Tre. Uhala./ Korrea.
Uhala. (Iraulika fabrikako garraio uhalen
gainean) (JUA, 2002-04-24)

Korreizo, korreizoa: (ik. Korraizo)

Korréo, korréoa: iz. Korreoa, karta
zerbitzua./ Oñatiti korreoa zian ordun.
Oñatitik korreoa zuan orduan. (Kasu ho-
netan zera esan nahi du: Oñatitik karta-
ria edo arduradunen bat etortzen zela
Brinkolako geltokira, trenez iritsitako es-
kutitzak jaso eta Oñatin banatzeko)
(JUA, 2002-03-23)

Korriente, korrientea: 1. iz. Korrontea./
Amen korrientea daukezue. Hemen ko-
rrontea daukazue. (Inguruan den haize ko-
rrontearen gainean) (JUA, 2002-06-08)/
2. izond. Arrunta./ Korrientegoa. Arrun-
tagoa. (JBA, 2000-08-09)

Kórta: Korta, Brinkolako bi baserri. 

� Etnog. Ezizenak: Beste askotan bezala, ba-
serria eta pertsonaren izena lotzen dira
ezizena sortzeko: Eiztarie Korta-Joxe-
mari. Ehiztaria Korta Josemari. (JUA,
2003-04-12)/ Feliskorta. Felixkorta. (JBA,
2003-04-12)

Kórta, kórtea: iz. Korta, harresiz itxitako
lur eremu borobila./ Kortak. Kortak.
(JBA)/ (�)

Kórta-Bekoa: Korta Behekoa, Brinkolako
baserria.

� Etnog. Kortako Joxemari: Kortako Joxema-
ri artista handia omen zen langintza ez-
berdinetan: errementaritza, igeltserotza...
(JBA, 2003-11-08)/ Kortabekoa baserrira
eramaten ziren tresnak zorroztera. Bertan
diruaz ordaintzen zen zorrozketa lana.
(JBA, 2003-12-26)

Kórta-Goikoa: Korta Goikoa, Brinkolako
baserria./ Kortagoikon. Kortagoikoan.
(JUA, 2002-06-15)

Kortáaiztie: Topo. Kortaariztia, Brinkola-
ko hariztia./ Kortaaiztie. Kortaariztia.
Korta egilehorraren ondoko hariztia da.
(Anjel BA, 2005-09-09)/ Perretxiko lekua
zen paraje hau. (JBA, 2009-01-31)/ Anjel
Beainen esanetan haizelekua da inguru
hau.101 (JBA, 2009-01-31)

Kortáauzoa: Topo. Kortaauzoa, Brinkola-
ko auzunea./ Kortaauzoa. Kortaauzoa.
(JBA, 2000-08-09)

Kortabúru: Topo. Kortaburu, Brinkolako
muinoa./ Kortaburu. Kortaburu. (JBA,
2004-05-20)

Kortáfuego, kortáfuegoa: iz. Su babesa,
basoetan egindako soilgune luzeak, baso
eremuak banatzen dituena./ Kortafuegok.
Su babesak. (JBA, 2005-10-29)

Kórtako íllorra: Korta egilehorra./ Kor-
ta illorra. Korta egilehorra. Agirrezabal
baserritik gora aurkitzen den egilehorra
da, Korta baserrikoena izatez. (Anjel BA,
2005-09-09)

Kórtako zubíe: Kortako zubia, baserri ho-
nen ondokoa./ Kortako zubin ondon
daen. Kortako zubiaren ondoan zeuden.
(JUA, 2000-12-24)

› KORTAKO ZUBIE. Kortako zubia. (AA, 2008-11-08)

101 Kortaarizti bertan ateratakoa da haizetea adierazten duen argazkia. (ik. Aizete)



263B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

KOTTAU

➤ Grab. Kortako zubie: “Kortako zubie?, ba Kor-
taauzoa juteko daun zubie, errekati pasa-
tzen dana. Zubie... Uaxe da Kortako zubie,
Kortako zubie arixe esaten tzikon. Errekea
pasau da kamiñoa, ta andi gora Korta-
auzoa”. Agirrezabaldik Brinkolara joate-
ko ez zen zubi hau erabiltzen: “Ez. Len
Arrezalgok Teillaartera askoz geiau zea
itten tzien, nik ez dakit geo nola zea in tzien.
Lenau konbidautzea ta ola’re San Juane-
tan eitten tzuen. Baiño gero, geo ia asi zien
Brinkola zea itten. Nik ez dakit ze, zeatio,
eliza ta danea. Da aik’e, oiñ ez dakit nola
eongo an, eongo a zeozer baiño bidetxo-
rra zuen or, asi karrilleti ta gora, eskilla-
ra batzuk, aittek in tzittun, ola mailla ba-
tzuk’e, arrikiñ da, askoz erosogo. Baiño
beiñ kotxek-eta asi zienen, orik’e... Eongo
da oaiñ zeozer, ni ez naiz aspaldin izan. Ez
naiz aspaldiñ’e igo orti. Baiño eongo a ze-
ozer igual. Bidetxorra ta beste batzuk ar-
mailla batzuk arrikiñ einda ta ala zien or.
Ta orti beera seittu bajatzen tzan, igo ne-
kezago baiño” (JBA, 2003-03-21)

Kortáloi, kortáloia: iz. Nek. Simaurra eta
oteaz egindako ongarria./ Kortaloia.102

(JBA, 2002-06-08)/ (�)

➤ Grab. Kortaloia (1): “Eta geroo, gaiñea ai-
ttek eitten tzon kortaloia. Ola, or soro ba-
rren antzen, eitten tzon kortaloia. Ba iza-
ten tzan, zea ekarri, otea ekarri basoti,
txiki-txiki ein, ta bota lenengo beien azpi
berrik, seittun, da geo gaiñen otea. Ta be-
rriz’e, sitxe, azpik etatako berri-berrie,
eta geo ura egosi bezela eitten tzan. Ta
geo zea itten tzan, dana txiki-txiki itten
tzan. Pilla aundie izaten tzan, pilla aun-
die. Da ura egosi bezela eitten tzan da
geo bota bear tzikonen, denbora askora,
“o sea” ingo zuen igual, udaizkenen ein
da urrungo udaberrirako o ola. Enda si-
txe, aumentau sitxe otekin da zeakin, ei-
tten tzan.” (JBA, 2002-06-08)

➤ Grab. Otea nondik ekarri, Agerrezabalen
kortaloia egiteko: “Gure terrenotati. Le-
nau nola garoa ebaitzen tzan ba tarten’e
izaten tzien, ota mordok eta aik’e kendu
in bear izaten tzien gero, garoa zea itte-
ko-ta. Ba erreza izaten tzan. Artu burdin-
da.” Otea nola ebaki: “Aizkorekin, taka-
taka-taka!” (JBA, 2002-06-08)

➤ Grab. Kortaloia (2): “Kortaloia da ba sitxe
ustelduta, baiño baita gure aitte zanak,
basotik kartzen zon otea, otea ekartzen
zon, da txiki-txiki ein eta ura naasten
tzion, geitzeko, ipini ola ze baten, toki ba-
ten, sitxe-o pixkaat. Gero ura bota gain-
di, geo berriz’e sitxe, geo ura berriz’e,
zea, txikitue, ota txikitue, ta geitzeko ala
izaten tzan kortaloia. Ba ori eitten tzien.
Gero ustel-ustel eitten tzan ura-eta, ori
bezela, gaur jardun deu ba, ori da us-
telduta ta ederra, ola, olako gauza bat
zea inda” (JBA, 2003-03-21)

Kortátxo: Topo. Kortatxo, Brinkolako pa-
rajea./ Kortatxo. Kortatxo. (Brinkolaza-
rretik aurrerako toki bat) (JUA, 1999-11-
06)

Kortázelaie: Topo. Kortazelaia, Brinkola-
ko parajea./ Kortazelaien. Kortazelaian.

(JBA, 1999-08-19)

Kortéau: ad. Ebaki, enborra neurri berdi-
neko zatiekin ebakitzea./ Piñu bat kor-
teatzea... epurditi. Pinu bat korteatzea...
ipurditik. (JBA, 2000-11-18)/ Korteauta
dauzke. Korteatuta dauzka. (Neurri jakin
batera moztutako egurraren gainean)
(JBA, 2006-01-07)

Kortótu: 1. ad. Moteldu, abiltasuna galdu./
Neu’re kortotuta neon ba. Neu ere mo-
telduta nengoen ba. (Aspaldian egin ga-
beko lan bat berriro ere egitean) (JBA,
2003-07-12)/ Kortotu. Moteldu. (Beste lan-
gileak baino atzerago geratzea) (JBA,
2004-08-13)/ 2. ad. Lotsatu./ Oiñ igual kor-
totu ingo zan. Orain igual lotsatu egin-
go zen. (Lotsaz gauza bat ez egin) (JBA,
2004-03-21)

Kóru, kórue: 1. iz. Abesbatza, elizaren
atzealdeko zatia./2. iz. Abesbatza./ Brin-
kolan koru bat izan zen, eta berau Feli-
pe Barandiaranen zuzendaritzapean era-
tu zen. Bertako partaide zen JUA./ Ko-
rue. Korua. (JUA, 2000-09-16)

Kóska, kóskea: 1. iz. Koska./ Koskaik
daon. Koskarik dagoen. (Ganbarako
zoruko kosken gainean) (JBA, 1999-12-11)/
Koskak. Koskak. (Sega zahar batek bere
ertzean dituen koskak) (JBA, 2005-06-25)/
Koxkea. Koska. (Bide harritsuan) (JBA,
2009-01-21)/ (aldaera Koxka)/ 2. iz. Ilea era-
bat ondo moztu ez denean geratzen den
gorabehera./ Koska bat. Koska bat.
(Txakurrari ilea mozterakoan tarte batean
ile gehiegi moztu eta azala agerian ge-
ratu zaio. Hari deitu dio koska) (JBA,
2004-05-01)/ (aldaera Koxka)

Koskára, koskárea: iz. Hozkada./ Ardik
len koskarea kendu zien. Ardiek lehen

hozkada kendu zioten. (Sagarrondo txi-
ki bat nola utzi zuten adieraziz) (JBA,
2004-07-03)

Kóskau: ad. Hozka egin./ Koskauta. Hoz-
ka eginda. (Hazkazalen gainean zela
uste dut) (JBA, 1999-06-05)

Kóskor, koskórra: (ik. Koxkor izena, le-
hen bi adierak) (ik. Koxkor izenondoa)

Koskóte, koskótea: iz. Zuhaitzaren
ipurdi ebakia./ Aurretik pinua moztutako
sail batean pinu ipurdiak agerian daude
eta horiei deitzen die izen honekin: Kos-
kostek, epurdik. Koskoteak, ipurdiak.
(Gauza berari Koskorrak izena ere ema-
ten dio) (JBA, 2001-09-01)/ (sinonimoa
Koxkor, hirugarren adiera)

Kósta: ad. Kostatu./ Kosta bear do ori.
Kostatu behar du hori. (Lan baten gai-
nean) (JUA, 2003-04-04)

Kóstra, kóstrea: iz. Zarakarra./ Kostrea.
Zarakarra. (Azalean) (JBA, 1999-03-20)/ (si-
nonimoa Ixipula)

Kóstu, kóstue: iz. Kostua./ Kostuk. Kos-
tuak. (Diru kostuen gainean) (JBA, 2007-
06-09)

Kostúnbre, kostúnbrea: iz. Ohitura./
Kostunbre. Ohitura. (JBA, 1999-08-11)

Kottádu, kottádue: (ik. Kottau)

Kottau, kottaue: izond. Koitadua./ Kottau
antzen bizi izan tzien. Koitadu antzean bizi
izan ziren. (Artzain batzuen gainean) (JBA,
1999-08-23)/ Kottaue zan. Koitadua zen.
(Andreak agintzen omen zuen etxe bateko
gizon baten gainean) (JUA, 2000-06-17)/
Kottadu bat. Koitadu bat. (Pertsona ba-
ten gainean) (JBA, 2004-03-13)/ (aldaera Ko-
ttadu) (sinonimoa Koillo)

› KORUE. Brinkolako elizaren korua. (AA, 2008-10-31)

102 Kortaloia = Kortako + lohia (?)/ Aztiri aldean, luer pillea erabiltzen da kortaloia baino gehiago, gauza berari esateko, baina biak ezagutzen dira. JBA-k ordea
kortaloia bakarrik ezagutu eta erabiltzen du.
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Kotxára, kotxárea: iz. Tre. Koilara./ Ko-
txara bat. Koilara bat. (JBA, 2005-11-13)/
Kotxarea. Koilara. (JBA, 2008-09-26)

Kóxka, kóxkea: (ik. Koska, bi adierak)

Kóxkor, koxkórra: 1. iz. Koskorra./
Koskorra. Koskorra. (Ainoari lotua)
(JBA, 1998-09-12)/ Koskorrak irtenda.
Koskorrak irtenda. (Pertsona baten eskuko
eta hanketako artrosiaren gainean) (JBA,
2000-02-05)/ Intxaur aleen mouko kox-
kortxo batzuk. Intxaur aleen moduko
koxkortxo batzuk. (Zuldarrak ganaduan
sortzen zuen pikorra aipatuz) (JBA, 2002-
08-24)/ (aldaera Koskor)/ 2. iz. Ogi kosko-
rra./ Ogi koskorre matzuk. Ogi koskorren
batzuk. (JBA, 2004-12-03)/ (aldaera Koskor)/
3. (sinonimoa eta ik. Koskote)

Kóxkor, koxkórra: izond. Koskorra, txi-
kia./ Erri koskor oik... erri txiki oik. He-
rri koskor horiek... herri txiki horiek. (JUA,
1999-07-03)/ Neska koxkorra. Neska kos-
korra. (Neskatxa edo neska gazte adieran
esana) (JUA, 2000-07-01)/ Ni ola bazkari
aundie baiño koskorxeo naiao. Nik ho-
rrela bazkari handia baino koskorxeago
nahiago. (JBA, 2006-06-03)/ (aldaera Koskor)

Kozínau: (ik. Koziñak in)

Kozína, kozínea: 1. iz. Sukaldatutako pla-
tera./ Beste kozina batekin. Beste kozina
batekin. (Hitz honek prestatutako plater
adiera du) (JBA, 2004-08-10)/ (aldaera Ko-
ziña)/ 2. iz. Sukaldaritza./ Beti koziñan ibi-
li da. Beti sukaldaritzan ibili da. (JBA,
2008-07-20)/ (aldaera Koziña)

Kozínaketan: adb. Sukaldari lanetan,
sukaldatzen./ Kozinaketan. Kozinake-
ta. (Ume jolasa zen baita ere) (JBA, 2003-
04-26)/

Kozinéro, kozinéroa: iz. Sukaldaria./ Ko-
zinero onak. Sukaldari onak. (JBA, 2006-
05-27)/ Kozinero. Sukaldari. (JBA, 2002-01-
20)

Kozíña, kozíñea: (ik. Kozina, bi adierak)

Kozíñak in: ad. Sukaldatu, kozinak egin./
Ikuste zue ze koziñak ai dan itten. Ikus-
ten duzue ze kozinak ari den egiten. (Pres-
tatutako plateren gainean) (JBA, 2003-12-
31)/ Koziñan. Sukaldatzen. (Kozinatzen,
platerak prestatzen) (JBA, 1998-11-15)/
(aldaerak Kozinau; Koziñau)

Kozíñau: (ik. Koziñak in)

Koziñéra, koziñérea: iz. Emakumezko
sukaldaria./ Koziñeran bat. Kozineraren
bat. (JUA, 2002-03-16)

Krabéliñ, krabéliñe: iz. Bot. Krabelina,
landare mota./ Krabeliñe. Krabelina.
(JBA)

Krabéstu, krabéstue: iz. Tre. Kabes-
trua./ Krabestuk. Kabestruak. (Astoa-
ri-eta, buruan jartzen zaiona) (JBA,
2006-12-16)

Krédo, krédoa: iz. Erl. Kredoa, errezo mota. 

� Etnog. Azentzioko berrogei kredoak: Azen-
tzio egunean, berrogei kredo errezau
bear zuela izaten zen ohitura. Errezo
hauek egun guztian zehar izaten ziren
eta alde guztietan egiten ziren: etxean,
mendian... JBA-ak Agirrezabalen eta
Olazarren ezagutu zuen ohitura hau.
Gainean, Olazarren, amengo aittonak
zee aundie eukitzen zon egun honetan:
ohitura bete eta gordetzeko nahia. Brin-
kolan izan zen apaizen batek esan zuen
gero hobe zela ondo esandako kredo ba-
karra, berrogei baino. (JBA, 2004-05-22)/
(ik. Azentzio)

Kriáda, kriádea: iz. Neskamea./ Kria-
da. Neskame. (JUA, 2001-11-02)/ Kria-
da-lekue. Neskame-lekua. (Neskame
batentzako leku batean zen lana) (JUA,
2003-06-07)/ Aberatsa matzukin kria-
da. Aberats batzuekin neskame. (JBA,
2007-10-26)

� Etnog. Neskame: Maria Ugalde, Juanen
arreba, kalera joan zen neskame. Aitak ez
zuen nahi joaterik, baserriko lanean ondo
laguntzen hasita zegoela-eta. Amandre-
ak berriz, kanpoko etxeko ogia ere jaten
ikasi behar zela esaten zuen eta azkene-
an Maria neskame joan zen, kaleko Lu-
zio Sarasola delakoaren dendan-eta.
Bertan, oso estimaue euki zian. (JUA, 2003-
06-07)

Krimínalkeri, krimínalkerie: iz.

Kriminalkeria, astakeria./ Kriminalke-

rie. Kriminalkeria. (Erabat neurriz kan-
pokoa jotzen duen esfortzu fisiko bat adie-
razteko) (JBA, 2005-06-04)

Krisóstomo: Erl. Krisostomo./ Garai baten
apaizek zioten, Krisostomok dionez, esa-
ten zuenez eta atzetik zeru, purgatorio eta
infernuko gauzak esaten zituzten. (JUA,
2004-06-19)

Kríspolo: Krispolo, gizon izena./ Krispo-
lo. Krispolo. (JBA, 2008-10-31)

Kristál, kristála: iz. Meteorol. Kristala,
izotzaldietan ura solido bihurtzen den ur
tartea, izotza./ Kristala. Kristala. (JBA,
1999-12-06)/ (sinonimoa Izotz)

KRISTAL EIN: ad. Kristal egin, izoztu./ Kris-
tal einda dao. Kristal eginda dago. (Erre-
pide tarte batean dagoen izotz geruzaren
gainean) (JBA, 1999-12-06)/ Kristal inda.
Kristal eginda. (Izoztu zen ontzi bateta-
ko uraren gainean) (JUA, 2000-02-16)

Krúzau: ad. Gurutzatu, topo egin./ Aekin kru-
zatzen zon. Harekin gurutzatzen zuen.
(JUA, 2002-01-19)

Krúze, krúzea: iz. Gurutzea, saskiak di-
tuen zumitz gurutzadurak./ Kruzek. Gu-
rutzeak. (JBA, 2004-05-29)

Kruzéro: Topo. Kruzero, Brinkolako pa-
rajea. Bertan da Oñati alderako bide-
gurutzea./ Kruzero. Kruzero. (JUA,
1999-08-29)

� Etnog. Bidea egiten: Brinkolatik Kruzero al-
deko bidea egiten ibili zen JUA-ren aita.
(JUA, 1999-08-29)/ Bide hau egiten ari zi-
rela, greba izan omen zen. Grebalariak Te-
llarteko estankora joan eta bertan bil-
tzekoak omen ziren, hala ere lanetik bi-
daliak izateko arriskuz, gutxi iritsi zen leku
horretara, asko abiau, gutxi aillau. (JUA,
1999-12-24)

Kuadradíllau: ad. Enbor ebakiari lau al-
deak ateratzea. Egilehor baten teilatuan
kokatuko den egurrak lau aldeko sekzioa
izan behar du, gainean beste zuraje ata-

› KRISTALA. Izotza kaminoan bertan. (AA, 2005-12-24)

› KOTXAREA. Goilara. (AA, 2008-11-15)
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lak ondo finkatzeko./ Kuadradillau. (JBA,
2005-12-17)

Kuadrílla, kuadríllea: 1. iz. Koadrila,
giza taldea./ 2. iz. Koadrila, abere multzoa./
Aunz kuadrilla aundi bat. Ahuntz koadrila
handi bat. (JBA, 2000-08-29)

Kuadro, kuadroa: 1. izond. Koadroa, lau-
kia./ Kuadroko arri. Koadroko harri.
(JBA, 2004-05-29)/ (aldaera Koadro)/ 2. iz.

Karratua./ Koadrok einda. Karratuak
eginda. (Jolas baterako zoruan marraztu
ohi ziren karratuez) (JBA, 2002-03-21)/ (al-
daera Koadro)

Kuanto: adb. Noski./ Nekau kuanto! Neka-
tu noski! (JBA, 1998-07-10)/ Orduba  t’er-
dikotan kuanto. Ordu bat eta erdikoetan
noski. (JBA, 1998-07-16)/ Ekarri kuanto,
itz einda. Ekarri noski, hitz eginda. (JBA,
2001-07-28)/ Oixe, gurea kuanto. Horixe,
gurea noski. (JBA, 2003-11-24)/ A oixe, biu-
nek kuanto. A horixe, bigunak noski. (JBA,
2004-03-27)/ Bi kuanto. Bi noski. (JBA,
2004-06-12)/ Bai oixe, billobak kuanto. Bai
horixe, bilobak noski. (JBA, 2007-09-22)

Kuartaténpora, kuartaténporea: iz.
Meteorol. Koartatenpora, urtaro bakoitzeko
egun jakinak. Egun hauetako eguraldia-
ren arabera, urtaroaren aurreikuspena
egiten da. (Pluralean esaten da)/ Koar-
taténporak. Koartatenporak. (JBA, 2004-
03-21)/ Kuartatenporatan eongo gaa.
Koartatenporetan egongo gara. (JBA,
2007-12-21)/ Ténporak. Koartatenporak.
(JUA, 2000-08-30)/ (sinonimoa Tenporak)

Kueba, kuebea: iz. Koba./ Kuebati. Ko-
batik. (Sandratiri buruz) (JBA, 2002-03-21)

Kuidáo, kuidáoa: iz. Ardura, kuidado./ Ez
dao kuidaorik. Ez dago kuidadorik. (JBA,
2000-12-23)

Kúku, kukúe: iz. Zool. Kukua, hegazti
mota./ 

KUKUK JO: ad. Kukuak jo./ MUA-eta orain-

dik eskolara joateko gazteegi zirela, sei
urte bete gabe, eskolara noiz joango zi-
ren galdetzen zietenean zera erantzuten
zuten: kukuk jotakon. Honekin hurrengo
udaberria-edo adierazi nahi zuten, kurtsoa
hala hasten zelako. (MUA, 2003-10-10)

� Etnog. Kukua eta txantxangorria: Kukuk be-
rriz txantxangorrin apin itte men do. Hau
da, kukuak bere arrautza txantxango-
rriaren habian egiten du, gero honek
bere umea hazi dezan. (JBA, 1998-09-12)/
...txantxangorriñ apiñ eta men zatuan.
(idem.) (JUA, 1998-09-12)/

� Etnog. Kukua kantuan: Kukuk ez daukela fun-
damentuik. (Bere kanta garaiaren gaine-
an?) (JUA, 1999-05-01)/ Orti asitzen da
kantatzen. Karril gaineko baso eta saile-
tara zuzentzen du eskua. Kukuak lehe-
nengoz inguru horretan abesten du eta
gero beste inguruetan. JUA-ren esanetan
eurak eta oñatiarrak izaten dira kukua en-
tzuten lehenak. (JUA, 2001-03-03)

➤ Grab. Kukue: “Kúkue... Egazti bat, nik ez det
beiñ’e, ez takit, ez det ikusi beiñ’e, izan...
Nolakoa izango dan o ze izango dan’e.
Esaten due, martzoko Andre Mariz, mar-
tzoko Andre Mariz erromako zubin pa-
satzen dala. Baiño aurten lenao ein do,
lenao kantau do aurten, da iaz’e bai, aur-
ten nik ez det aittu, baiño iez bai. Aurten’e
lenau etorri izan da, fetxa ori baiño. Oiñ,
oso gutxi kantau do kukuk aurten, oso...
Nik besta atzui’re aittu diet eta gutxi kan-
tau dola. Ondio’re kantatzen do, ondio...
San Pedrok arte kantatzen dola esaten
due-ta. Ordun mututu itten dala. Nik ez
dakit pa egie dan-o, zer dan, o bertan dai-
llen txori bat da o... Gero txantxangorriñ
apiñ eitte men do zea, arena kendu ta be-
rea pintzen men do. Aan etatze men do,
ume bat o ez tait ze esaten duen’e, eta-
tzen dola. Nik ez det sekula zea iñ, ez det
sekula ikusi. Beiñ’e ez det, ez aapik eta
ez bea. “O sea”, dezenten bat izango da-
o, esaten duenez” (JBA, 2004-05-29)

Kukúfraka, kukúfrakea: iz. Bot. Ku-
kupraka, landare mota./ Kukufrakea.
Kukupraka./ Pozoitsua izan arren, sen-
dabelar bezala ere erabil daiteke: Bio-
tzekoa daukenak artzekoa. Bihotzekoa
daukanak hartzekoa. (JBA, 1999-07-10)

➤ Grab. Kukufrakea: “Kukufrakea da bason
asko irtetzen don landara bat. Oso tosi-
koa men da, oso tosikoa dala esaten due,
kao ez tala, baiño medizina bedarra
men da. “O sea”, baita ori’re biotzeko ze-
andako, artzeko oso ona men da, biotza,
biotza, atakeik ez emateko o ola... Baiño
jakin bea zu nola artu ta guk ez dakiu
nola. Oiñ, medizinatan ori nastuko due
(...) nastuko due. Zemaitek ori artuta ill’e
aguro ein leike, esaten due, ori ez daola
artzeik eo ola, oiñ asko izaten da mendiñ,
bueno! Asi emen Antxerdi aldeti gora or
Aierdi, bueno!, oitan da leku askotan ku-
kufrakea” (JBA, 2003-04-26)

Kukúllu, kukúllue: iz. Bot. Kukulua./ Po-
rrun erdiko kukullue. Porruaren erdiko ku-
kulua. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-11-
30)/ Gora igotzen donen landarea o azie
ematen don kukullue. Gora igotzen due-
nean landarea edo hazia ematen duen ku-
kulua. (JBA, 2009-01-21)

Kukúr, kukúrre: 1. iz. Zool. Kukurra./ Ku-
kurre. Kukurra. (Kapoiek ez dute oilarren
adinako konkorrik izaten) (JBA, 1998-12-
19)/ 2. iz. Kukurra, harrokeriaren meta-
fora./ Kukurre. Kukurra. (JBA, 1999-03-20)

➤ Grab. Kukurre: “Kukurre? “Cresta”, er-
deraz. Oillook eukitzen duen, buru gai-
ñen irtentzen dien ze bat, gorrie, da ku-
kur ona balin badauke, ba arrautzaa,
arrautzea’re, arrautzak eitte ittu. Kuku-
rre txikie balin badauke, bueno, oillan-
datan txikie eukitzen due, geo aziz-aziz ju-
ten tzate, da ordun ba ze ona eukitzen due,
arrautzak eitteko’re. Ori oillook eta oi-
llarrak berriz diferentea eukitzen do,
aundigo, oillarra nola dan, kukurre. Ku-
kurre” (JBA, 2003-03-21)

Kukúrruku iñ: ad. Zool. Kukurruku egin./
Kukurruku iñ. Kukurruku egin. (Oilarrak)
(JBA, 1999-09-18)

Kukútu: ad. Uzkurtu./ Kukututa. Uzkurtu-
ta. (Beldurtuta bezala) (JUA, 2003-12-13)

Kúloa: Manuela Barrena amandreak zera
esaten zien JBA-ri-eta, umeak beldur-
tzeko:

Kuloa josi,
Kuloa josi,
Pepetxo eutxi,
Eta Mariatxo,
Josi josi!
Kuloa josi

› KUKUFRAKEA. Landare hau sendabelarra ere
bada. (AA, 2003-06-28)

› KUEBEA. Andraitz haitzaren inguruko koba. (AA,
2006-07-22)
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Ez omen da kantua. (Mariaje UB-k entzu-
na aurretik) (JBA, 2003-12-31)

Kúlpa, kúlpea: iz. Errua./ Nee kulpaz. Nire
erruz. (JBA, 2004-07-03)

Kumún, kumúne: iz. Komuna./ Kumu-
ne... kumun ura. Komuna... komun ura.
(JBA, 2005-08-06)

Kumún séko, kumún sékoa: iz. Ko-
mun lehorra, urik ez zuen lehenagoko ko-
mun mota./ Kumun sekoa. Komun leho-
rra. (JBA, 2008-08-21)/ Bestetik JUA-k txi-
kitan ur gabeko komunak ezagutu zituen.
(JUA, 2004-08-13)

Kunplíu: ad. Bete./ Kunpliuta. Kunplituta.
(Urteak bete adierazteko) (JUA, 1999-
02-12)

Kúra, kúrea: iz. Sendaketa./ Kurea. Sen-
daketa. (JBA, 2003-04-26)

Kurandéro, kurandéroa: iz. Sasime-
dikua./ Kurandéroa. Sasimedikua.
(Arriantxoren gainean) (JBA, 2008-03-
02)/ (sinonimoa Sasi-mediku)

Kúrau: ad. Ondu, larrua ondu./ Kurau ba-
eko zea zan. Ondu gabeko zera zen.
(Abarkak egiteko erabilitako larruaz)
(JBA, 2003-04-04)

Kuríketan: adb. Itsumustuka./ Kuriketan na-
bil. Itsumustuka nabil. (Begiak estalita
ibiltzea) (Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2000-
02-18)

Kurioso, kuriosoa: 1. izond. Garbia,
txukuna./ 2. izond. Kuriosoa, berezia, ja-
kinmina pizten duena./ Kuriosoa. Ku-
riosoa. (JBA, 2002-08-24)

Kuriosotu: ad. Kurioso jarri, txukundu./ Ku-
riosotu. Kuriosotu. (JBA, 2000-08-29)

Kurkuitta, kurkuittea: iz. Bot. Kurku-
bita./ Kurkuitta. Kurkubita. (JBA)/ Kur-
kuitten moukok. Kurkubitaren moduko-
ak. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-09-03)/
Kurkuittea. Kurkubita. (JBA, 2003-04-
26)/ (sinonimoa Panpano izena)

➤ Grab. Kurkuittea: “Kurkuittea guk esaten
diu, aitzek eukitzen don, olako bolatxo ba-
tzuk irtetzen dio, ez tait ura nola izango
dan, nola irtetzen dion, lora ondoren-o,
ez takit. Ola, batzui asko irtetzen die ola,
borobill-borobille, kaniken moukoa, ta
guk ari esan oi diu kurkuittea-o, ola”. Era-
bilpena: “Ez, ez. Lenau guk, umetan ba,
bueno, eskutan ebaltzen genduzten. Or-

dun etzan ez “jugete”-ik eta ezerre, ta
bueno, igual ekarritzen tzikuen basoti-
o ta aitxek eskutan ibili, baiño ez kanikan
moun ebiltzeko, ta ezertako ez due balio,
zeatio oso ariñek die-ta. Guk aiei esan oi
gendiun kurkuittea. Kurkuittea aiei esan
oi gendiun” (JBA, 2003-04-26)

Kurríllo, kurrílloa: iz. Zool. Kurriloa, he-
gazti mota. Paseko ahate mota da./ Ku-
riillok. Kurriloak. (JBA, 2004-10-31)

Kurúz-bide, kurúz-bidea: iz. Erl. Gu-
rutze bidea./ Kuruz-bidea. Gurutze bidea.
(JBA, 2008-08-23)/ (sinonimoa Bia kruzis)

Kúsi: (ik. Ikusi)

Kutríllu, kutríllue: 1. iz. Tre. Kutriloa,
lihozko gonek alboetan izaten zituzten
oihal atalak, gonak zabalagoak eta era-
mangarriagoak izan zitezen./ Lihoaz lan-
dutako ehunak, behin makinaz landu
eta gero, zabalera estandarra izaten zuen.
Oherako izarak neurri hori halako lau zi-
tuzten, euren arten jositako lau ehun za-
tiz. Gonek, era beran jarritako bi zati iza-

ten zituzten. Baina alboetan zabaltasun
txikiagoko oihal zatiak zituzten, kutrilo-
ak, alegia./ Kutrillue. (JBA, 1999-02-10)/ 2.
iz. Kutriloa, saietara./ Hala definitzen du:
Kutrillu ze bat... saieterea bezela ola... Ku-
trillue. Kutrilo zera bat... saietera beza-
la horrela... Kutriloa. (Leihatila txiki ba-
ten gainean esana) (JBA, 2005-03-26)/ (si-
nonimoa Saietera)

Kútsu, kútsue: iz. Kutsua./ Hildako abe-
reen gorpuak erreketan badaude, geo
kutsu ori zeera joaten da. (JBA, 2004-05-
15)/ Kutsue. Kutsua. (Txakurraren hoz-
kadak utzi dezakeena) (JBA, 2005-01-14)

Kútxa, kútxa: iz. Tre. Kutxa./ Kutxak. Ku-
txak. (JBA, 2002-03-02)

➤ Grab. Kutxa: Garia non gordetzen zen: “Ku-
txan, kutxan”. Kutxa batean gordetzen zen
urteko uzta osoa?: “Bai, baten o biñ-o,
gordetzen tzan, oixe. Lenengo jo eiñ, gero
garbittu, gero galbaian pasatzen tzikon
ze guzik. Zeatio ondio gelditzen tzikon ba
gari okéa-o esaten tzikona, gari azalak
igual, bakarren batzuk. Eta aik’e danak

› KURKUITTEA. Kurkubita ebakia: erdi-erdian harra dauka. (AA, 2006-10-06)

› KURRILLOA. Kurriloak “V” erako egituran hegan egiten. Kortaburutik ateratako argazkia. (AA, 2003-11-28)
› KURKUITTEA. Kurkubita zuhaitzean. (AA, 2006-04-
29)
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galbaian pasau ta danak kendu, ta ala
gordetzen tzan. Geo zakue betetzeko,
errota amateko, bate lani paik, bai”. Sa-
guekin arriskua izaten al zen?: “Beti zi-
rrizto mat zea iñ ezkeo, konpontzen-da ai-
tzen tzan. Gue kutxa ok’e bauzkie ola kon-
pondutako zeak. Bai, bai, bauzkie, bai
fuertek izanatio, ba peligrue. O askau-
o, zaartu, ez tait pa, zer’e. Lengon esa-
ten jardun tzon emen, aittu gendiun,
beintzet ze orik, sitxek-o jate ittu ba, ja-
ten do ba egurre, ezta? Píñue dana jate
men do, ezta, asi kanpoti ta barruaiño.
Baiño aitzek, aitzek, aitz egurrek, bee ga-
raien-da botatakok-eta, jate men do,
puskat jate men do azaleti, baiño geo ba-
rrua ez men do jaten. Ura esan oi da ba,
giarrea eukitzen dola, aitzek giarrea, ta
ikusi’re eitten da. Ba ura ez men do ja-
ten. Kanpoko ze ura jate men do. Orre-
atio, or daren kapiriok eta oik’e, ikusten
die, barrue ona daukiena ondio, “o
sea”, giarrea. Kanpoko zea janda, bai-
ño giarrea. Bai, ta oik’e, kutxak’e, ba eu-
kiko due ori igual. Oik’e bauzkie, sitxek
janda badare oik’e. Pipik janda-o, esa-
ten dan ori, gaindi, barrua, ori esaten jar-
dun tzon lengon. Bai”. Gurean “pipie”
esaten da, eta ez “sitxe”: “Gu pipie, bai-
ño or sitxe’re esaten tzuen da bueno, ondo
dau bita esatea’re. Ez, guk pipi, “pipik
jota” esate gendun, esate gendun beti”.
Zer gehiago gordetzen zen kutxetan:
“Bai, gordetzen tzan, gaztaiak’e bai,

gordetze tzien, antxe gari arten konser-
batzen tzien. Ba ardik zeuzkienak-eta, bue-
no, saltzeko’re izaten zittuen, oin bezela,
ezta. O etxen jateko’re igual, da ola kon-
serbatzen zittuen. Eiñ, gari zulo bat ein
da gari tarten, da antxe epini, ta geo tapa-
tapa ein berriz’e da olaxe, konserbau. Da
geo, jan bear zuenen, pixkat eukitzen
tzuen, ola, autxe-o, gaindi zea pixkat ei-
tten tziten, baiño ura trapu batekiñ oso
errez garbitzen tzan. Bai, ta ala konser-
batzen tzien, ala eukitzen tzien, bai. Bai,
bai”. Garia ez zen kutxatan bakarrik
gordetzen: “Ez, ez. Garie, ta zakutan-o,
lenengo errota eamateko izate bali ma-
zien’e. Ez...”. Artoa non gordetzen zen:
“Artoa, artoi zeak itten tzako, ori itten tza-
ko, sitxe itten tzako artoi’re, eta artoa kor-
dauta asko amen. Ta amen da Arrezalen’e
ez tait... Arrezalen’e, bueno, ganbaran eu-
kitzen tzittuen. Amen asko kordau eitten
tzan, baiño amen’e bai ganbaran. Geo,
urten zerako jan eitten tzien, jan, oilloi
ematen tziten-da. Oilloi ematen tziten-
da, eta beiei’re bai, ganadui’re bai. Ta jan
eitten tzien. Da orrek gordetzeko’re ez do
bate balio. Zuk ipintzen baezu zakun’e,
dana ola autxe ta zea itten tzako. “O sea”,
beai’re sitxe o zea itten tzako. Jan eitten
due, mozorrok-o, zeak. Ez to balio, ola,
denpora askorako. Urten jan, ia berrik
etortzeako jan eitten tzien aurreko urte-
kok. Bai oillo ta bai, arta kaskarreti asi-
ta. Ganadui ta txalai-ta ematen tziten-
da. Aizkorekiñ ebai-ebai iñ da ematen tzi-
ten”. Aizkorarekin ebaki: “Ba pusketa
aundie etzan, etziten ematen, koxko-
rrik’e ez. Ola aizkorekiñ ebai-ebai itten
tzan”. Hori ere jan egiten zen: “Baai, kas-
karea bai. Eta gaiñea zean, biune zeola,
gaiñea biune zeola arten, bein gortu ez-
keo ba ez ainbeste, baiño biune zeola gus-
tora”. Zeinek jaten zuen: “Txalak’e bai-
ta, beiek’e bai. Esne artoa. Esne, oiñ sí-
lotan-da gordetze ittuenak’e, arto zeak itte
ittue, arto sorok, ola, ugari-ugari eitte
ittue, ta geo ba ebai ta silotan gordetze
ittuen. Txikituta uste et gaiñea, txikituta
ta ean artaburu ta guzi. Eta itte ittue ba,
berde samarrak darela ondio, ta arek’e
sustantzie’re aundie-ta, eta gustora jan’e.
Ta geo silotan nola eoten dien ondo, ber-
de zean, nola konserbatzen dien. Ola ume-
do, o zea bezela, ba alimentu aundie gai-
ñea. Lenau ba lenengoti ematen tziten,
biune zeren bittarten, da geo jalkita-o,
ematen tzien, ematen tziten” (JBA, 2004-
12-03)

Kutxákara, kutxákarea: iz. Kutxaka-
da, kutxaren edukia./ Kutxakarea. Ku-
txakada. (JBA, 2005-06-18)

Kutxátu: ad. Kutxaratu, kutxara sartu./
Garik ia etxeatu, kutxátu. Gariak ia etxe-

ratu, kutxaratu. (Gari alea kutxan sartzeaz)
(JUA, 2004-08-29)

Kutxillakára, kutxillakárea: iz. La-
bankada./ Kutxillakárea. Labankada.
(JBA, 1999-11-27)

Kutxíllo, kutxílloa: iz. Tre. Kotxiloa, la-
bana./ Kutxillokiñ-da. Labanarekin-eta.
(JBA, 2002-08-24)

Kútza, kútzea: iz. Erl. Gurutzea./ Kutzen.
Gurutzean. (JUA, 1998-11-14)/ Iru gurutze
zien or. Hiru gurutze ziren hor. (JBA, 2005-
01-15)/ (aldaerak Gurutze; Kuutza)

� Etnog. Ateetako gurutzeak: San Joan egunez
jartzen diren gurutzeez zera dio JUA-k:
Kuutzak, etxea zaitzeko. (JUA, 2002-03-21)/
Gurutze hauek ateetan eta soroetan jar-
tzen dira. (JBA, 2003-07-12)/ Gurutze
hauek arantza erabiliz egiten dira (he-
mengo arantza honek elorria adierazi nahi
du). Arantzak jartzeko ohitura bere aita-
jaunak ere bazuela dio JUA-k, eta ge-
roztik, berak eta bere aitak beti arantza ja-
rri dutela, hau da, elorria. Honen arrazoia
ere azaltzen du: Jesukristoi koroia aran-
tza ezkikin egin ziotela. Beste toki ba-
tzuetan ez da arantza jartzen, Ermentarin
esaterako, lizarra erabiltzen dute. (JUA,
2003-07-12)

Kuútza, kuútzea: (ik. Kutza)

Kuxíñ, kuxíñe: izond. Mizkina./ Kuxiñe.
Mizkina. (JBA, 2008-09-26)

Kuxkúrtu: ad. Kuzkurtu./ Kuxkurtuta zeu-
ken bezela. Kuzkurtuta zeukan bezala.
(Txakurrak zauria) (JBA, 2005-01-17)

Kuzélu, kuzélue: iz. Tre. Kriseilua./ Kuzelue
oliokin. Kriseilua olioarekin. (Petroliodun
argia) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-08-
21)/ Lenau gure amandrek kuzelue esa-
ten tzion. Lehenago gure amandreak ku-
zelue esaten zion. (JBA, 2002-08-24)/ (si-
nonimoa Kinka)

› KUTZEA. Arriurdingo artzain txabola bateko sarre-
ran den gurutzea. (AA, 2003-12-13)

› KUTXA. Kutxa baten marrazkia. (AA, 2006-03-04)
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Láa, labéa: (ik. Labe)

Laásu, laásue: (ik. Labe-su)

Lába, labéa: (ik. Labe)

Labádero, labáderoa: iz. Garbilekua./
Labaderoa. Garbilekua. (Lixiba aklara-
tzeko) (JBA, 2000-08-09)

� Etnog. Labaderoa, eskaleak: Labaderoarekin
lotutako kontakizun bat daki JBA-k.
Neguan, labaderoetako asketako ura
izoztu egiten zen eta labaderon izotza au-
tsi egin behar izaten zen. Agirrezabalgo
labaderoa estalie zan./ Halako batean,
negu gorrian, Igeraldeko labaderoan, es-
kale moduan ibiltzen ziren andre-gizon
batzuk ikusi zituzten, gaua hantxe pasa eta
gero. Gizona zahar samarra zen eta ema-
kumea berriz, agintari hutsa. Han ikusi
omen zuten emakumeak gizona nola
garbitzen zuen labaderoan, eta andreak gi-
zonari burutik behera ura botatzen omen
zion. Andre honek gizonari bizarra ere
mozten omen zion. Gizon hark egoera
hartan pasa beharreko hotzaren gainean,
aittona gixajoa dio. Eskale hauek erdal-
dunak ziren, baina tarteka euskaldunak ere
izaten omen ziren. Normalean dirua
ematen zitzaien, baina jana eskatzen ba-
zuten ogitartekoren bat edo horrela ema-
ten zitzaien. Urtean bi aldiz-edo agertzen
ziren inguru honetan. Uda aldean, hain-
bestean moldatuko zirela esaten du JBA-
k, baina neguan oso gaizki pasa behar zu-
tela. Garai baten ugari samarrak-edo zi-
ren, baina gaur egun ez omen da hala-
korik. (JBA, 2003-03-21)

➤ Grab. Labaderoa: Agirrezabalen: “Zan
etxeti andikaldea, an saastie-ta bauzkie
ba, andikaldea, antxe zan labadero bat”.
Erabilpena: “Labadero orta? Lixibea
eiñ etxen da an aklaratzea”. Olazarren
kontua bestelakoa zen: “Eta guk errekaa
emendi, gu erreka berriz...”. Presa azpi-
ra joaten ziren: “Azpira. Geo emen, lenau
kanala zanen, akordau, zea ingo za zu, ai-
ttuerea izango dezu, emen kanala, ude.
“Pues” or’e bai jotzen, aklaratzen gen-
duzten. Or’e ipinita genduken ba akla-
ratzeko, baiño dana kanpon. Aik alber-
gan da zean, baiño guk errekan, eta gu
bezela besta batzuk”. Inguruko garbile-
kuak: “Ba emen Euzkitzatan’e bai. Mon-
tteiñ’e bai. Barrendiolan’e bai, danetan

eongo zan, danetan. Baserri-etxen, da-
netan. Baserri-etxen, danetan eongo
zien. Eta labaderoik etzeon tokin ba
errekan, emen goi alden’e ez tait eongo
zan labaderoik. Eta errekan, or errekan
zea itten tzittuen, aklarau. Jaboia kendu”.
Edonola ere, errekak garbiak ziren garai
hartan: “Ordun errekak garbik eoten
tzien, ez oiñ bezela, oiñ jun tzaitz erropa
bat zea ittea ta dana zea inda geldittuko
zatzu. Lenau garbigok izaten tzien erre-
kak’e. Oik”. Erreketan puntu jakinak
izaten ziren: “Orreatio esaten det pa, oiñ,
nik ez dakit zeatio, zikiñagok tare. Oiñ, oiñ
ezin leike zea iñ. O eukitzen genduzten
gure tokik, zulo-o, ondigok einda-ta,
arri garbik epinita-ta, eukiko gendun geu-
re zea. Oin beintzet... Or bean berriz zan,
labaderoa zan, oiñ daukie zea inda, ga-
rajea, Igaldekok. Igalde... garaje bat
badao ba an inda, ba antxe zan labade-
roa. Eta ara juten tzien ba, gu Patxiñe-
ti’re ara juten giñen erropak jotzea. Eta,

eta beste asko’re bai. Errotakok ez dait,
Klaudia-ta, Joxemaingok... Joxemaingok
ez dait aik igual eukiko zuen, errotako ka-
nalen igual eukiko zuen, baiño ara jen-
de asko juten tzan... Zeren lau, lau jotzeko
toki. Labadero aundie zan eta lau jotze-
ko, lau árri zeren. Arri aundik, eindakok.
Ez tait ikusi zun beiñe’e... Bai, ikusiko zen-
dun, Arrezalen, “por ejenplo”, estilo
ura” (JBA, 2003-03-21)

➤ Grab. Istorioa: “Ba labaderoko kontue, gu
ara erropak aklaratzea jute giñen, or nes-
kame eon nitzenen tabernati. Askotan ne-
gun ba, izotza einda oten tzan gaiñen, da
ura ausi ta kristal ura o zee ura ausita
aklarau bear izaten gendun erropea.
Da beiñ baiño geiaotan tokau zikun, bue-
no, negun da udaan’e bai, ba eskeko ba-
tzuk, pobre batzuk, andra gizon batzuk
zien da an lo itten tzuen-da, zirriztun ba-
ten da goizen, esnatzen tzienen, antxe, ud
otz arekin garbitzen tzuen, musuuk-eta...
Da gizonai, andra orrek garbitzen tzion.

l

› LABEA. Olazar baserriko labea. (AA, 2007-09-29)
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Bótatzen tzion goiti bera ud otza, da ja-
bon-jabon itten tzien burue, lepoa ta da-
nak, eta geo berriz’e ud otzakin aklarau
ta olaxe. Da, “jo”-guk esan eitten gen-
dun-“jope! A ze zea daukien”, resisten-
tzie o zea daukien. Negu-negun’e olaxe.
Udan ba, bueno, urten iru bat aldiz ola
igual etortzen tzien emen, buelta ittea es-
ken da geo or izaten tzuen retiradea. Ba
erropak jotzeko an baxtarren o nunbai-
tten... Izaten tzan ura, ura ikusita!” (JBA,
2003-04-04)

Labainka: adb. Labainka, irristaka./ La-
bainka. Labainka. (JBA, 2002-02-24)

Labainkara, labainkarea: iz. Labain-
kada, irristada./ Labainkarea. Labainka-
da. (Sail maldatsu batean lurrean beho-
rren irristaden aztarnak ikustean) (JBA,
2001-04-14)

Labaiñ, labaiñe: izond. Labaina, irrista-
korra./ Labaiñek. Labainak. (JBA, 1998-
09-12)/ Labaiñe oiñ. Labaina orain. (Eu-
riak bustitako harri zoruaren gainean)
(JBA, 2005-12-17)/ Labaiñ eongo a. Labain
egongo da. (Lur zorua) (JBA, 2008-03-01)
Labaiñ. Labain. (ik. Lizar) (MUA, 1998-05-
23)

Labaiñ ein: ad. Labain egin./ Labaiñ ein-
da. Labain eginda. (JBA, 2003-02-01)/ 

Lábe, labéa: iz. Labea./ Labea sartu aurreti.
Labera sartu aurretik. (JBA, 1998-08-01)/
Laba. Labe. (JBA, 1998-08-12)/ Labea’re
oso ederra daukiñ. Labea ere oso ederra
zaukan. (JBA, 2004-01-17)/ Laben einda
dare-ta. Labean eginda daude-eta. (JBA,
2006-01-22)/ (aldaerak Laa; Laba)

� Etnog. Aketegiko Dama: Aketegiko Dama-
ren gainean galdetzean erantzuten du, be-
rari ere txikitan esaten ziotela Señorak laá
sue in tzola103. Sue dariola egiten omen

zituen bere ibilerak zeruan eta Aloña al-
detik Zeama joaten zen. Kontu hauek ni
mutikoa nintzela garaikoak dira. (JUA,
1998-07-16)/ (ik. Anbotoko seiñorea) (ik. Ake-
tegiko seiñorea)

� Etnog. Ogi labeak eta bestelakoak: Agirre-
zabal baserrian, etxebizitza bakoitzak
bere labea zeukan ogia egiteko. Ogia ze
egunetan egiten zen gogoan ez badu ere
(beharbada zapatuan), zortzi egunetarako
egiten zela adierazten du. Horretaz gain,
arto irinarekin ogi erako batzuk ere

egiten ziren, hauek ere aste osorako.
Hauei, artoa deitzen zitzaien eta labe-
suko iru bat egiten ziren. Artoa egiteko
irina, taloak egiteko erabilitako irin
berdina izaten zen. Irin hau bahean era-
gin egiten zen, eta iragazten ez zuena, ba-
hean geratzen zena, zaie zen./ Zizina ere
labean egiten zen, sesiñea laben. (JBA,
2003-02-01)/ Bi ogi labe dira Olazarren,
bata Etxokane atalari erantsia eta bestea
egilehor baten barnean, bata bestearen
ondoan. Zaharra Etxokanekoa da. Hura
erabiltzetik utzi eta berria egin zen.
Hala ere berri hau nahiko sinplea da, ez
omen da egokia berotasuna gordetzeko,
horma meheak ditu-eta. (JBA, 2004-08-
14)/ Joxemari berak ere urte batzuetan
ezagutu zuen lanean labe zaharra. (Jo-
xemari UB, 2004-08-14)/ Ogiak egiteko
labe surik onena prinka egurrekiñ...
pagokiñ egiten zen. (JBA, 2005-01-14)

� Etnog. Iraulika labeak: Iraulika lantegian, ha-
rria erretzeko labe bereziak egoten ziren.
Brinkolako gaztedia neguko igandeetan
bertara joaten zen berotzera./ Labetan eo-
ten giñen. Labeetan egoten ginen. (JUA,
2001-12-31)/ Garai batean Brinkolako
zubiaz bestaldean ez zen etxerik. Hauen
ordez lehenagoko iraulikaren labe zulo-
ak zeuden bertan. (JBA, 2001-12-31)

Labé-su, labé-sue: iz. Labe sua. / Labe-
sue. Labe sua. (Ogia egiteko prozesuan)
(JBA, 1999-08-23)/ Laasue... laesue. Labe
sua... labe sua. (JUA, 2003-03-01)/ (aldae-
ra Laasu, Laesu)

Labékara, labékarea: iz. Labekada./ La-
bekara ogie, zortzi-amar eunen. Labekada
ogia, zortzi-hamar egunean. (JUA, 2000-
12-02)

Labóre, labórea: 1. iz. Bot. Laborea./
Laborea. Laborea. (JBA, 1998-07-06)/ Ga-
ria eta artoa laboreak dira. (JUA, 2001-12-
01)/ 2. iz. Laborea, eskolako eskulana./ La-
bórek itten genduztenan guk. Laboreak

› LABADEROA. Agirrezabal baserriko garbilekua. (AA, 2009-01-31)

103 JUA-k laá hitza aipatzen du, gaur egun Brinkolan erabiltzen den labe hitzaren ordez. (Laá horrek bizkaierazko laba hitzarekin lotura izan dezake).

› LABOREA. Artoa eta garia bezalaxe, zikirioa ere laborea da. (AA, 2008-06-21)
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egiten genitinan guk. (Labore hauek es-
kolako zenbait eskulan dira, artean, jos-
te lanak) (JBA, 2006-12-25)

Labrádore, labrádorea: iz. Nekazaria./
Labradore. Nekazari. (JUA, 2004-08-14)

Labrántza, labrántzea: iz. Nekazaritza./
Labrantzea. Nekazaritza. ((JUA, 2004-02-
15)/ Ordun dedikatzen giñean labrantza.
Orduan jarduten gintuan nekazaritzara.
(JUA, 2003-03-01)/ Labrantzea. Nekaza-
ritza. (Nekazal lanak era orokorrean
izendatzeko) (MUA, 2003-10-10)

Lábrau: ad. Nekaz. Goldatu./ Labrau. Goldatu.
(JBA, 1998-08-29)/ Labratzen. Goldatzen.
(Lurra lantzeaz) (JBA, 2003-02-15)

Ladríllu, ladríllue: iz. Adreilua./ Ladri-
lluzko. Adreiluzko. (JBA, 1999-08-23)

Laésu, laésue: (ik. Labe-su)

Laia, laia: iz. Tre. Laia, nekazal tresna./ Laia.
Laia. (JBA, 1998-12-05)/ Laiea. Laia.
(JUA, 2002-09-14)/ (aldaera Laia, laiea)

� Etnog. Laia Olazar eta Agerrezabalen: Laiak
binaka hartu eta lurrean sartuz erabiltzen
ziren, horrela zoie atereaz./ JUA berak,
behin edo behin egingo zuen laiaz bara-
tza osoa, oso txikitan. Lenao beti orikiñ...
laiekin. Gerora, golde handia pasatzen ze-
nean, hura irits ezin zitekeen baratza edo
soro ertzak bakarrik iraultzeko erabiltzen
zuten. (JUA, 1999-06-26)/ JBA berak ez
zuen laia lanik ezagutu bere haurtzaroan.
(JBA, 1999-06-26)/ JBA-k ez du laiarik eza-
gutu Agirrezabalen eta Olazarren berriz,
bera etorri zen urtean-edo zerbait egina
omen zutela, baina ezer handirik ez.
(JBA, 2003-03-21)

➤ Grab. Laia (1): “Laiakin... neu’re inda nau
laian gooti, neu’re. Geuk urte baten, gure
aittek’e arten sasoia zeoan-da, kanteran
beintzet geldi, kanteran ibiltzen zian ua.
Or, or biarren kantera ortan-eta, nik etze-
kiat pa zer kanteran ein bearra-ero zan-

da... Ni jun natuan, amasei urten bat ero
ola, ta urtero ibili so baztarrak laiakin
itten genduztean. Laia ba al dakik zer
dan? Or, bat badao or. Ganbaran eongo
ttuk ondio laia-ta, oik ooto kasu inda, pi-
lla baten balere danak! Beti, leenauko
gauzea dala. Laian, or, Euzkitza azpi daun
soro ura, ura dana laiakiñ in genduan urte
baten. Aitte ze antxen-da, aitte beetik, iru
laun, jenealen, jenealen laian, bi, bi’e
igual. Bik’e bai. Da aitte geldi, fabrika eo
zeaik ez, etxeen, da laiakin soro zee ura
dana laiakin eiñ genduan. Laiea, leenau
laiea... Da geo golda aundie, asi zian.
Geo, baiño golda txikie lenaukok or
daek”. Goldeak lurrari bira ematen dio,
laiak berriz ez: “Laiak ezer, tronko ga-
antak etaa igual, tronko aantak! Bai, laia,
iru launen, leenau, garai baten’e, iru lau-
nek rast!, da gari itten-da, saillek aundiik
itten men zatuen, iru launek, zea, rast! jo
ta zuzen oittutakok’e. Bi laiak zuzen jo
bear diek, ta geo emen beste bi, ta geo
emen beste bi. Da ra! ta raa!”. Laia lana
gogorra zen: “Bai... Beno, goorra, motela,
(...)... Leenao, garikiñ-da eitten tzuela, le-
enauko zarrak, laddakin da zeakiñ, gol-
da aundik asi zienen geo laiak-eta, emen
laiak baztartu zittuan-da, astiik ez, laia-
kin da lana itteko-ta, astiik ez”. Emaku-
meek ere laian egiten zuten: “Laian?...
Bear bai. Nee amak’e, an ibiltzen zian
ua’re erdiñ, oixe, ua erdiñ da personaik
fuertena azpiñ, beno, illaran azpiñ”,
bazterrean: “Beno, bai, aldapea eon ez-
keo, ba arek nekeik aundiena-eo, buelta
bear tzola zea, ola bueltau, goikoa arin-
txeo, baiño erdiñ, ia erdikok eze asko in
baik, irtetzen tzon tronko ura, eze asko in
baik. Bai. Or badaok ba, laia bat bada-
ok ba atariñ, geo sartuko det nik ori ba-
atzan, ikusko ek nola itten tzan. Aldiko bi,
bi laia, bakoitzek e!, bi eskutan bi laia, ta
itten men tzuela leenau. Beno, oiñ’e ein
tzeikean, aguro itteko gutxixo sartukiñ.
Garii itteko ta gutxixo sartukiñ. Rast! da
ra!, rast! da ra! Da urrengo illarea, rast!,
baiño artoa-ta itteko beti barruragoti bai-
ño. Guk urte baten-o ibili genduan, baz-
tarretan ebaltzen genduztean, guk beze-
la besta batzuk’e bai. Laia motela zian.
Bai”. Laian aritu eta gero area pasatzen
zen soroan: “Area. Area ez al dakik zer
dan? Arek, ze asko dauzkena, ortz asko
daukena. Arek, bi... Arek, lau, lau zea, or
dau atarin, bodegan-da, or dae oik,
erreminta guztik. Geo sardea zian, sar-
dea zian berriz, aek’e, arek’e, aurren bat,
atzen bi illara, bost o zazpi-o. Aekiñ’e, nai
aiñpe barrua sartzen zian, lurre nai ba-
lin bazon, bai. Oik motelak ittuan, artoa-
ta zee itteko, ba sardeekiñ eitten zian. Geo
azaldu zian beste zea ori, tratorran zea
ori, karramarroa o zea ori, geo orrekiñ
itten tzittuan lan danak-eta. Orrek ez zeu-
kian beiik lotu bearrik eta zean, ez. Ola,
oin berriz batez. Oin batez” (JUA, 2002-
09-14)

➤ Grab. Laia (2): “Bai, nik es non eingo laian.
Bai, ume bezela, ume bezela, ba olaxe,
probatzen, eingo ote non-eo, baiño bai.
Baiño asko etzan iñ, baztarrak. “Por ejen-
plo”, beiekin da erremientea (...) dezu
baztarra. Ta an berriz ez zatzu, erra-
mientea ez badezu ura itten’e ba bazta-
rra zeatzen zako, aik laiakin itten tzien je-
neralmente. Zeatik ordun etzeon pa-

laik’e. Pala ta ola, lau ortzeko zea, oin da-
ren bezela-o, oiñ ain bearrik ez dau bai-
ño, “en fin”, laiekin itten tzan ura. Bai,
bai, oixe” (MUA, 2003-10-10)

Laia, laiea: (ik. Laia, laia)

Lain: (ik. Laiñ)

Laiñ: partik. Adina./ Laiñ. Adina. (JBA, 1998-
04-11)/ Ogi batendako lain gatz. Ogi ba-
tentzako adina gatz. (JBA, 1998-08-04)/
Oietako lain lurre badao. Horientzako
adina lurra badago. (Oso lur geruza me-
hean sortu diren laharren gainean) (JBA,
2002-01-19)/ Danandako laiñ zeon, arten
bazeon ugari. Denentzako adina zegoen,
artean bazegoen ugari. (JBA, 2008-08-23)/
(aldaera Lain) (sinonimoak Aime; Aiñe)

Laiñátu: ad. Meteorol. Lainatu./ Aizkorri
dana laiñatuta zeon. Aizkorri dena lai-
natuta zegoen. (Aizkorri lainatuta ikus-
tean usoek kontramartxea egin zuten, hau
da, atzera jo zuten, beste toki batetik au-
rrera egiteko asmoz) (JBA, 2000-10-28)/
Laiñatu. Lainatu. (JBA, 2004-05-29)

Laiño, laiñoa: iz. Meteorol. Lainoa./ Lanbro
laiñok. Lanbro lainoak. (JBA, 2001-11-02)

Laiñó-sare, laiñó-sarea: iz. Meteorol.

Laino sarea, jarraia izan beharrean sare-
tua den lainoa./ Laiño-sarek. Laino sarea.
(JBA)

Laiste: (ik. Laister)

Laister: adb. Laster./ Laister ingo due.
Laster egingo dute. (JUA, 2000-06-17)/
Laiste. Laster. (JUA, 2004-03-13)/ (aldae-
ra Laiste)

Laizio, laizioa: iz. Bot. Larizioa, zuhaitz
mota./ Laizioa. Larizioa. (JUA, 1998-11-07)

Láka, lákea: iz. Laka, errotariak bere la-
naren ordainean jasotzen duen hainbes-
teko irin kopurua./ Moturea... lakea.
Motura... Laka. (JUA, 2003-03-01)/ (sino-
nimoa Motura)

› LAIZIOA. Larizio basoa Legazpin. (AA, 2005-07-02)

› LAIA. Laia baratzan. (AA, 2007-03-03)
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Lákar, lakárra: izond. Lakarra./ JBA-k, ta-
loa egiteko arto irin baten gainean laka-
rra dagoela dio. Hau da, pasau baik
baian. Hori ezaun do, irin masatuan
agertzen diren beltxunek direlako. (JBA,
1999-06-05)

Lákar, lakárra: iz. Lakarra./ Eztarriko la-
karra. Eztarriko lakarra. (JBA, 1999-10-09)/
Eztarriko lotutasune-o. Gaixo denean izan
ohi da, baina gaixo ez daonen’e bai... Asko
itz eindakon, otzakin’e bai, “carraspera”.
(JBA, 2009-01-21)

Lákatz, lakátza: 1. iz. Bot. Lakatza./ Ada-
rretan, zarbak egurraren puntakoak diren
bezala, lakatzak zarbei lotzen zaien zati
lodiagoak dira./ Lakatza lodixoa. Laka-
tza lodixeagoa./ Lakatza sartu. Lakatzak
sartu. (JUA, 1999-04-24)/ Lakatzik ondoti
irtetzen dion. Lakatzik ondotik irteten
dion. (JBA, 2005-03-26)/ Lora lakatzai
epurdiñ. Lora lakatzari ipurdian. (JBA,
2006-06-09)/ 2. iz. Bot. Lakatza, pinu hos-
toa./ Piñui kentzen tzaten ostok ere laka-
tzak dira. (Pinuei kentzen zaizkien hos-
toak) (JBA, 1998-12-01)

➤ Grab. Lakatza: “Lakatza esaten tzako ba, eo-
zeiñ arbolan pusketa bati. Da lakatza
ebaltzen da ba, “lakatzak soildu”-o, pi-
ñuk barreneti dauzkien adarrak, lakatza,
lakatza. Eta geo gauza askoi lakatza. “La-
katza sartuta’re irtetzen do”, ze bat,
“arbusto” bat-o, o eozein gauza. Laka-
tza sartu ta irtetzen do. Lakatza da or...”.
Ze sastraka irteten diren lakatza sartuta:
“A, ba asko, asko, irtetzen due, pixkat kaso
iñ ezkeo. “Arbusto” geianak izango die,
lakatzeti irtetzen duenak. Bai, arbusto
geianak. Eta ze esango izut... larrosak’e
bai, da gauza asko, lakatzeti zea itten die-
nak, irtetzen dienak. Lakatza ba gauza as-
koi esaten tzate, ikuste zu, oiei danai. Eta
geo berriz’e, “lakatzak, piñu lakatzak”,
“piñu lakatzak kendu bea ttu” esaten tzan,
piñu barreneko zeak, adarrak” (JBA,
2003-03-21)

Lakiola: Lakidiola, Legazpiko baserri ba-
tzuen izena./ Lakiola. Lakidiola. (JBA,
1999-08-14)/ Lákiolako. Lakidiolako.
(JBA, 2005-08-18)

Lan, lána: 1. iz. Lana./ Lan earrak ipiñi ttu
baztarretan. Lan ederrak ipini ditu baz-
terretan. (Haizeak eragindako txikizioen
gainean) (JBA, 1999-08-08)/ Lan zákarra.
Lan zakarra. (Lan astuna, neke handikoa)
(JBA, 1999-07-10)/ Lana segi-segi-segi

in bearko diela. Lana segi-segi-segi egin
beharko diteala. (Lana segi-segi-segi,
hau da, etengabeko lanaren adiera ema-
nez) (JUA, 2003-06-28)/ Kanpo-lanen or-
txe ibili gea. Kanpo-lanean hortxe ibili
gara. (JBA, 2004-07-10)/ Etxeko lanak
itteko. Etxeko lanak egiteko. (JBA, 2004-
09-18)/ 2. iz. Lana, ogibidea./ Lanai utzi.
Lanari utzi. (JBA, 2000-06-06)/ Lanen
izan da. Lanean izan da. (JBA, 2004-03-01)

LANA AGINDU: ad. Lana agindu, lana egi-
teko esan./ Nik neuk aginduko diot lana.
Nik neuk aginduko diot lana. (JBA, 1999-
08-08)

LANA IKUSI: ad. Lana ikusi, hau da, baserrian
eta etxean ze lan sortzen den sumatu eta
horren arabera lan egitea./ Lana ikusi.
Lana ikusi. (Elena UB, 2000-08-26)

LANA IZAN: ad. Lana izan, lanpostuan lana
eduki./ Lana izateko. Lana izateko. (JBA,
2008-01-01)

Lanáldi, lanáldie: iz. Lanaldia./ Lanaldie.
Lanaldia. (JBA, 1999-09-18)

Lanbíde, lanbídea: iz. Lanbidea, lana./
Lanbidea ebali zue. Lana ibili duzue. (Lan
asko kostatu den gauza baten gainean)
(JBA, 2000-12-24)/ (sinonimo Lantegi, biga-
rren adiera)

Lánbro, lanbróa: iz. Meteorol. Lanbroa./
Lanbro antza. Lanbro antza. (Lanbro
pixka batekin txapelak busti eta txikitu
egiten direla esanaz) (JBA, 2000-08-27)/
Lanbro laiñok. Lanbro lainoak. (JBA,
2001-11-02)

Landár, landárra: iz. Meteorol. Langarra./
Landárra... landar antza. Langarra...
langar antza. (Hau euri txikie bezala de-
finitzen du) (JBA, 2005-04-23) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2005-04-12)

Landára, landárea: 1. iz. Bot. Landarea./
Landarea. Landarea. (JBA, 1998-08-10)/
Eskura eman landarea. Eskura eman lan-
darea. (JBA, 2004-05-15)/ 2. iz. Bot. Zuhai-
tza txikia denekoa./ Pago landarak. Pago
landareak. (JBA, 2000-02-05)/ Pago lan-
dara. Pago landare. (JBA, 2005-09-09)

Lándu: ad. Landu./ Landu bearra dauke
asko. Landu beharra dauka asko. (Harri
irregular bat mailuz) (JBA, 2006-08-12)/
Landuta. Landuta. (JBA, 2004-05-29)

Landúra, landúrea: iz. Meteorol. Gandua.
Egun beroetan, arrats beherakoan eguz-
kia denean izaten den giroa da landurea.
(JUA, 2002-06-15)/ Landúrea. Landura.
(Urrutiko mendiak ikusten uzten ez duen
ganduaz) (JBA, 2008-08-23)

Laneun, laneune: iz. Laneguna./ La-
neune. Laneguna. (JUA, 2001-05-08)

Lánga, lángea: iz. Tre. Langa.

� Etnog. Langa eta erromarea: Langa eta erro-
marea ezberdinak dira. Erromareak
alde batean finkotutako ardatz baten in-
guruan biratzen du. Langa berriz bi al-
boko hesolatan, aldez alde jarritako
lauzpabost egur zatiz egindako itxitura
da. Bertatik igarotzeko hortaz, egur
zatiak banaka-banaka atera behar dira./
Lángea. Langa. (ik. Erromara) (JBA,

1999-08-19)/ Olazar baserriko Eskorta
izeneko atalean ere, langa zen, behorrak
bertan izaten zirenean. Langa hauen egu-
rrak trabesekok ziren. (JBA, 1999-09-11)/
Langan albokok. Langaren albokoak.
(Langaren egur horizontalak eusten di-
tuzten alboko bi hesolak dira hauek. He-
sola hauek lauzpabost zulo izaten dituzte
eta haietan sartzen dira, langaren itxi-
tura egiten duten egurrak. Langaren al-
boko hauek batzutan pieza bakarreko
egurrak izan daitezke. Bestetan berriz,
batera elkartu eta zulatutako bi egur pie-
zakoa izan liteke) (JBA, 1999-08-19)

Langílle, langíllea: iz./izond. Langilea./ Lan-
gillek. Langileak. (JUA, 1999-05-21)/ Lan-
gilleik onena. Langilerik onena. (JBA,
2000-10-21)

› LANGEA. Egurrezko langaren albokoa. Saloita al-
deko argazkia. (AA, 2004-04-14)

› LANGEA. Egurrezko langaren albokoa. (AA, 2008-
04-04)

› LAKIOLA. Lakidiolaetxeberri baserria. (AA, 2004-
09-12)
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LANPERNA

Lanpérna, lanpérnea: iz. Bot. Lanperna,
perretxiko mota./ Lanpérnea. Lanperna.
(JBA, 1999-08-03)/ Olakok Antxerdiñ eon
oi die. Horrelakoak Antxerdin egon ohi
dira. (Lanpernen gainean esana) (JUA,
2000-10-21)

➤ Grab. Lanpernea: “Lanperna perretxikue,
ezta? Perretxikue, ta gaiñea ori izango da,
ola kirten luxea, eta geo kaperea, eta eraz-
tune’re bai eukiko do orrek. Da ona ja-
teko izango da ori gaiñea. Guk ez deu
asko, ez deu olako estimazio aundik
eman izan baiño. Lanperna, ez dakit bes-
te zei esaten zakon” (JBA, 2003-03-21)

Lantégi, lantégie: 1. iz. Lantegia./ Lan-
tegia. Lantegira. (JBA, 2000-07-01)/ Lan-
tegin. Lantegian. (JBA, 2002-07-26)/ 2. iz.

Lantegia, lana./ Ze mouzko lantegie?
Zer moduzko lantegia? (Lan gogor baten
gainean) (JBA, 1999-08-25)/ Ez dek lantei
earra. Ez duk lantegi ederra. (JUA, 2002-
06-01)/ (aldaera Lantei) (sinonimo Lanbide)

Lantéi, lentéie: (ik. Lantegi)

Lantóki, lantókie: iz. Lantokia./ Lanto-
kie gertun. Lantokia gertuan. (JUA, 2002-
12-25)/ Lantoki. Lantoki. (JUA, 2003-11-25)

Lapátx, lapátxa: iz. Meteorol. Lapatxa./ La-
patxa. Lapatxa. (Elena UB)/ Edur lapatxa.
Elur lapatxa. (JUA, 1999-12-06)/ Lapatxa
bakarrik zeon einda. Lapatxa bakarrik ze-
goen eginda. (JBA, 2007-12-21)

Lápau: ad. Bot. Estali./ Dana lapauta. Dena
estalita. (Kasu honetan zera adierazi
nahi du: ahienaz estalirik dauden pinu ba-
tzuen egoera.) (JBA, 1999-07-10)

Lapíko, lapíkoa: iz. Tre. Lapikoa./ Lurrezko
lapikoa. Lurrezko lapikoa. (Buztinez
egina) (JBA, 1998-09-10)/ Lapikoa babe-
kiñ. Lapikoa babarekin. (JUA, 2000-12-02)/
Bi lapiko neuzken eosteko. Bi lapiko neuz-
kan egosteko. (JBA, 2005-07-02)

Lapíkoi eusteko, lapíkoi eustekoa: iz.
Tre. Lapikoari eustekoa, ontziei sutara bul-
tza egiteko sukalde tresna104./ Lapikoi eus-
tekoa. Lapikoari eustekoa. (JBA, 2009-01-21)

Lapikokára, lapikokárea: iz. Lapi-
kokada./ Lapikokara bat. Lapikokada bat.
(JBA, 2004-12-03)

Lapúr, lapúrre: iz. Lapurra./ Lapurre. La-
purra. (JUA, 1998-08-05)/ Lapurren famea.
Lapurraren fama. (Pertsona baten gainean
esana) (JUA, 2000-06-17)

Lapúrreta, lapúrretea: iz. Lapurreta./
Lapurretea. Lapurreta. (JUA, 2000-06-
17)/ Lapurretea in due ba. Lapurreta
egin dute ba. (JBA, 2007-02-17)

Lar, lárra: iz. Bot. Laharra, landare mota./ La-
rra. Laharra. (JUA, 1998-11-07)/ Larrak ebai-
tzen. Laharrak ebakitzen. (JBA, 1998-12-23)/
Lar pilla galantak. Lahar pila galantak. (Ze-
lai baten egoeraren gainean) (JUA, 2000-06-
17)/ Larrik lar, iztingaik iztinga, puntaik

punta. Laharrik lahar, istingarik istinga,
puntarik punta. (Basoko lanean nola aritu
garen adieraziz) (JBA, 2001-04-14)/ Larrak
ebai. Laharrak ebaki. (JBA, 2004-04-03)/ Pi-
nudia bota eta gero, adarrak eta gainerakoak
garbitu behar dira, bestela dana larra ir-
tetzen do. (JBA, 2004-02-07)/ Lárretan. La-
harretan. (JBA, 2004-09-04)/ Lar pusketea.
Lahar pusketa. (Inguru bateko laharraz)
(JBA, 2007-03-03)

LARRAK JAN: ad. Laharrak jan, zerbait la-
harrez betetzea, berau garbitzen ardura
hartu ez delako./ Larrak janda. Laharrak
janda. (JBA, 2004-12-18)

› LAPIKOA. Marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2009)

104 Baliteke tresna honek izen arrunta izatea, baina JBA-k ez du ezagutzen eta honela deitzen dio.

› LANPERNEA. Oamendi barrenean jasotako lanperna handiak. (AA, 2004-09-13)

› LAPIKOI EUSTEKOA. Lapikoak sutara gerturatzeko erabili ohi zen tresna hau. (Maria Jesus Ugalde)
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LARRI

Lardáska, lardáskea: izond. Lardaska, na-
hastua, ordenik gabea./ Lardaska. Lar-
daska. (JBA)

Lardáskau: ad. Lardaskatu, nahastu./ Lar-
daskau. Lardaskatu. (JBA, 1998-05-23)/ (si-
nonimoa Lardau)

Lardáskeri, lardáskerie: iz. Lardaskeria,
nahasmena./ Lardaskerie. Lardaskeria.
(JBA, 2001-11-25)

Lárdatx, lardátxa: iz./izond. Lardatsa,
fundamenturik gabea, utzia; hitz hau
pertsonekin erabiltzen da./ Lardatxa.
Lardatsa. (JBA, 1998-07-15)

Lárdau: ad. Lardatu, nahastu, alferrik gal-
du gaizki erabili delako./ Eun erdie gal-
tzen, eun erdie lardatzen. Egun erdia gal-
tzen, egun erdia lardatzen. (JUA, 1998-07-
10)/ Jana lardau. Jana lardatu. (Ontziko
jana jan gabe nahasten ibili den katuaren
gainean) (JBA, 1999-12-04)/ (sinonimoa
Lardaskau)

Lareun: zenbtz. Lauehun.

Largárate: Largarate, Zumarragako sas-
kigilea.

� Etnog. Largarate saskigilea: Largarate zela-
ko saskigile hau baserri batetik bestera
ibiltzen zen eta ez zuen nahi izaten bera
lanean ari zenean inor begira egotea. Sas-
kigileen artean konpetentzia handia omen
zegoen. (JUA, 2002-01-19)

➤ Grab. Largarate saskigilea: “Da sestok itte-
ko, sesto egurre. Zarek itteko eoten zittuan
tarten, tarten, tarten-da. Jun sesterok eta
onenak apartatzen zatuen eran... geo
oik’e prezio geixon da ola. Guk’e ba-
gendukean ola sailtxo bat, menditxo
bat. Etortze ittuan Zumarrako sestero bat
eta gure etxen lo itten tzian, ara kirtenak
apartatzea. Kirtenak, zeak, laben beotu,
sestok itteko zeak, sesterok. Sestok itte-
ko mee-mee-mee. Apartau ta ara, za-
kienak orik. Nola... Largarate. Largarate
zian izena. Beno apelidue Largarate...
Gue etxen izan zatuan bi ero iru gau, lo
in tzian aek. Da urrengo eunen beste leku

baten-da. Lana nun zeuken... Zumitze dek,
zumitzek dek zea eittekoa, sestok... ezpal
mee-mee ori. Luzek’e, luzen nai izaten
tzien. Egur ona, zarek-eta aundik eitte-
ko. Egur ona luzen ebai, ta ona balin ba-
zan bueno! Oi etatzen tzuen zumitze bue-
no!, momentu baten. Gero lodi aik pix-
kat goraxeon, aik peazarek itteko-ta, ez-
pal meegoa bear, ezpal motzagoa bear
zanen. Ta aprotxatzen tzien dana. Baze-
kien ba nola aprotxatzen tzien. Zuma-
rrako bat gure etxen eon tzana, Larga-
rate, apelidue-ero, eta gure etxen ein za-
tuan bi ero iru gau-o lo in zatuan . Goi-
zen goizao juten tzian ua mendira. Ta ne-
gurako nai izaten tzien pixkat, egur pix-
kat. Gero negun bear tzuenen laben
sue iñ ta eta zumitzek ta geo sestok itte-
ko... Bai. Udetan-da gero pixka bat be-
rotu zumitzek ta sestoa eitten. Aguro ei-
tten tzien sestoa! Eunen zerok bi sesto
aundin ero iru eitten zatuen. Aek baze-
kien danak nolakoa bear tzuen. Da egur
bati, zea bati, olako lodiko egur bati, ola-
koi o lodigo bati,  bazekien aek aiekin
zenbait eta zeizkien. Dana bazekien.
Sestogillek lan asko itten tzien. Gizon altu
bat, gure ganbaran lo itten tzian. Aek
etzian obeik nai izaten, ganbaran. Gan-
baran, lasto arten. Antxe lo itten tzian
arek, ua oittuta zeon. “Emango izuu,
oean jarri zaiz”, nee amonak. “ Ez, ez,
nik lasto arten ”. Lasto arten nai izaten
zian aek. Nai dianen jaiki eta mendia ju-
ten tzian ua. (Beittu ola in in bear dik, ta
peazarek ta  zare aundik ). Geo bazekian,
aik bazekien mea bear zanen, dana
aprotxau itten tzien aik, dana aprotxau.
Da aundiri kendutako mee-meeak igual.
Beittu emen zabalak, au’re beittu-ta. Ok’e
gaztaiñak bitzeko-ta, alea ta saarrak bi-
tzeko’re bai. Batzuk aundixeok bestek txi-
kixeok. Ariñ-ariñek. Ok’e plazan (...) men
tzien , goxok ta fuerte. Karga aundiatio,
onek eusten tzaen. Aik alakoa aguro ei-
tten tzien. Zumitzek, zumitzek eta mee-me-

eak, ra! kutxillokiñ, aproposeko zeakin...
Gozatzen tzien pixkat. Aitxek eiñ. Seste-
roa Largarate, guren, etzekiat, iru lo-ero,
amanrek, nee amanrek’e, “oia baukeu,
oian eizu, oian, ondo eongo za”. “Ez, ez,
ni lasto pilla”. Ganbaran lasto pilla.
“Largarate, Largarate etortekoa men da.
Largarate or, Zelanda alden men daill,
Zatui alden men daill, ona etortekoa men
da”. Egurrek’e urtek bear izaten zatuan
azitzeko, eun bateti bestea etzien... Ola
egurre azitzeko, ola azitzeko, amar bat
urte eo amabost, ze lekutan tzeon-da, ze
egur klase-ta. Bai” (JUA, 2002-01-19)

Laroetamar: zenbtz. Laurogeita hamar.

Lároi: zenbtz. Laurogei./ Laroitasei urte.
Laurogeita sei urte. (JUA, 2000-10-21)/ Lá-
rogei. Laurogei. (JBA, 2004-11-06)

Larrárte, larrártea: iz. Bot. Laharrartea./
Eskubiko larrarte au. Eskuineko laharrarte
hau. (JUA, 1999-05-08)/ Larrartea. Laha-
rrartera. (JBA, 1999-08-14)/ (sinonimoa Lar-
tegi)

Lárre, larréa: iz. Bot. Larrea, zelaia./ La-
rreik. Larrerik. (Zelairik) (JBA, 1999-08-
23)/ Larreen, kanpon larren. Larrean, kan-
poan larrean. (Ardien gainean esana)
(JBA, 2004-12-03)/ (sinonimoa Zelai)

Lárri: 1. adb. Larri./ Larri ibili izan bear do.
Larri ibili izan behar du. (JUA, 1999-09-12)/
Baten bat bazeonan larri. Baten bat ba-
zagonan larri. (JBA, 2000-12-24)/ Ama
larri zeon. Ama larri zegoen. (JUA, 2004-
05-29)/ Urdun zebiltzen larri. Orduan ze-
biltzan larri. (JUA, 2004-08-29)/ 2. adb. La-
rri, gogor./ Lanen larri. Lanean larri. (La-
nean gogor jardutea) (JUA, 1998-02-11)

Lárri, larríe: iz. Larria, larritasuna./ Larrie
bezela ematen dio. Larria bezala ematen
dio. (Eztulka hasten denean) (JBA, 2002-
07-21)/ (sinonimoa Larritasun)› LARGARATE. Zareak egiten jarduten zuen Larga-

ratek. (Maria Jesus Ugalde)

› LARREA. Ardiak larrean. (AA, 2008-06-21)
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Larrí, larríe: izond. Larria, lodia./ Gatz la-
rrie. Gatz larria. (Ale lodiko gatza) (JBA,
1998-02-11)

Larrítasun, larrítasune: iz. Larritasu-
na./ Larritasunekin. Larritasunarekin.
(JBA, 2002-03-02)/ Larritasun bat pasa
iñat! Larritasun bat pasa dinat! (Uneko on-
doezaren erruz) (JBA, 2004-11-14)/ Alako
larritasunek. Halako larritasunak. (JBA,
2005-07-09)/ (sinonimoa Larri izena)

Larríttu: ad. Larritu./ Larrittu. Larritu.
(Katuaren gainean esanda) (JBA, 2003-
12-06)

Larrósa, larrósea: iz. Bot. Arrosa, landa-
re mota./ Osto asko larrosek. Hosto asko
arrosak. (JBA, 2004-05-29)

Larrósain: Topo. Larrasorain, Brinkolako pa-
rajea./ Larrosain. Larrasorain. (JBA)

Lartégi, lartégie: iz. Bot. Lahartegia, lahar
asko den lekua./ Lartegia. Lahartegira.
(Ahuntza nora daraman) (JBA, 2005-05-14)/
(sinonimoa Larrarte)

Lásai: adb. Lasai./ Lasaigo. Lasaiago. (JBA,
1999-02-12)/ Lasai antzen ibilita. Lasai an-
tzean ibilita. (Basomutil batzuen lanaren
gainean) (JBA, 2002-12-25)/ Lenau lasai-
go. Lehenago lasaiago. (Garai bateko eta
gaurko bizimodua alderatuz) (JBA, 2005-
02-19)

Lásai, lasaie: 1. iz./izond. Lasaia./ Lasai uts
bat, besteik ez. Lasai huts  bat, besterik
ez. (Pertsona baten gainean) (JBA, 1998-
09-19)/ 2. izond. Lasai, nasai./ Oso lasaie
dau ori. Oso lasaia dago hori. (Arropa bat
estuasun gabe geratzen dela soinean) (JBA,
2005-10-14)

Lasaittu: ad. Lasaitu./ Lasaittu. Lasaitu. (JBA,
1999-05-29)/ (sinonimoa Trankildu)

Lástima, lástimea: iz. Lastima./ Lastima
dala geiao botatzea. Lastima dela gehia-
go botatzea. (JBA, 1999-08-19)

Lásto, lastóa: iz. Bot. Lastoa./ Lastoa. Las-
toa. (Elizako aulkiaren lastoaren gaine-
an) (JBA, 2000-08-09)/ Lasta zea. Lasto xe-
hea, lasto xehatua. (Garia jotzeko maki-
natik ateratzen zen lasto txikitua, xeha-
tua. Lasto hau zapal-zapal egin eta ga-
naduak gustura jaten omen zuen) (JBA,
1998-02-12)/ Bere aitonari ikusi izan zion
aulkietan lastoa ezartzen. Ez daki ordea

zikirio lastoa izan ote zitekeen. (JBA, 2006-
05-27)

� Etnog. Lasta xehea: Lasta sea, lasta xea. Las-
to xehea. (Hau lastoa txikituta makinek,
izaten zen. Hau da, garia jotzeko maki-
nan, galburuarekin batera, lasto muturra
ere sartzen zen, eta hau erabat xehetua bo-
tatzen zuen makinak)/ Lasta seatzea.
Lasta xehatzea. (JBA, 2007-01-05)

Lastó-argi, lastó-argie: iz. Lastargia./
Lasto-argie. Lastargia. (JBA, 2000-11-
01)/ Aizea zeonen ez zuen balio. (JUA,
2000-11-01)

➤ Grab. Lasto-argie: “Ba, lasto-argie, lasta
azaroa izaten tzan lenau, artu ola lasto
pillatxo bat eta lotu itten tzan, enda, ba
geo, ura puntan garik eukitzen tzittun, eta
ura, ba jo eitten tzan, o makinaz-o, bes-
tela arriñ, joka-joka, etatzen tzikon alek,
eta geo, lasta azaroa ura izaten tzan. Ura
izaten tzan, gu Arrezaleti, Zatuiko bide-
ti bera, igual bi argi105. Lasto azarok iza-
ten tzien ba mezata, illune, illunetan, goi-
zen, goizen goizao, eta Leazpia juten tzien,
eta ura piztu, lasto azaroa, da ba su argi
artantxe, biden. Geo, zee ura, lotuura ura,
ola beeratu itten tzikon pixkat, ta ia ba-
rreneaiño erretzen tzan”. Iraupena: “Bai,
“bastante”, “bastante”, bai. Kaso in bear
pixkat, kao ura, lotura ura, poliki-poliki
bajauz...”. Arriskua ere bazuen: “Peli-
groa’re bai, aize, aize eunetan ura, sue
ematekoa’re baztarrai, peligroa’re bai”
(JBA, 2002-08-24)

Láta, látea: iz. Látea.Astunkeria, gogaikarria
izatea. (Erderakada) (JBA, 2006-12-23)

Látea eman: ad. Gogaitua eman, nekaga-
rria izan./ Lata aundie eman due. Gogaitu
handia eman dute. (Hegaztiek soroetan)
(JBA, 2004-05-29)

Latíñ, latíñe: iz. Latina, hizkuntza./ 

� Etnog. Meza latinez: Garai bateko mezak la-
tinez izaten ziren, latiñ mezea, meza la-
tiñ. Oraindik ere latinezko kredoaren
zati batzuk gogoratzen ditu. (JUA, 2003-
05-10)

Latóso, latósoa: izond. Gogaikarria./ La-
toso utse izaten da. Gogaikarri hutsa iza-
ten da. (Katarroa gaixoarentzako) (JBA,
2009-01-04)

Latróstei: Datustegi, Oñatiko baserria./ La-
trostei. Datustegi. (Bertatik etorri ziren Be-
ain sendikoak Agirrezabalera) (JBA, 2008-
09-26)/ (�)

Latz: adb. Latz./ Latz ibilitako senidek. Latz
ibilitako senideak. (JBA, 2003-04-04)

Latz, látza: izond. Latza./ Latza. Latza. (Ba-
soko lanen gogortasunaz) (JUA, 1999-12-
07)/ Latzak izotzak. Latzak izotzak. (Due-
la 40-50 urteko neguez ari da) (JUA, 2001-
01-27)/ Lazxeo da bizimodue, ez oixe! Laz-
xeagoa da bizimodua, ez horixe! (JBA,
2006-05-29)

Lau: zenbtz. Lau./ Lauretan. Lauetan. (Orduaz)
(JBA, 2001-11-25)/ Laurek. Lauak. (JBA,
2002-08-24)/ Laun bat. Lauren bat. (JBA,
2004-05-15)

Lau, laue: iz. Laua, laugunea./ Lau baten.
Lau batean. (Eremu laua adierazteko)
(JBA, 2004-02-29)

Lau, laue: izond. Laua./ Soro laue. Soro laua.
(JBA, 2004-01-04)

Laubíde: Laubide, Legazpiko baserria./
Laubideko Joxe. Laubideko Joxe. (JUA,
2004-08-29)

Laun: adb. Lagun./ Laun zendun. Lagun ze-
nuen. (JUA, 2000-10-14)/ Ta ori láun etor-
tzen zan. Eta hori lagun etortzen zen. (Eu-
ren artean inolako haserrerik ez zela
adieraziz) (JBA, 2004-02-15)

105 Honekin adierazi nahi du Agirrezabal baserri bertatik, Zatui baserriko jendea ikusten zutela lastargiak hartuta behera egiten, Legazpira mezetara joateko.

› LARROSEA. Astalarrosa motako arrosa. (AA, 2006-05-27)

› LASTOA. Jotako zikirioaren lastoa. (AA, 2008-09-26)
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Laun, laune: iz. Laguna./ Laun bazkarie.
Lagun bazkaria. (JBA, 2001-11-17)

Launárte, launártea: iz. Lagunartea./
Launartea. Lagunartea. (JUA, 2004-06-05)

Laundu: ad. Lagundu./ Launduz. Lagunduz.
(JBA, 2002-08-25)/ Da gaiñea laundu ez ei-
tten. Eta gainera lagundu ez egiten. (JBA,
2005-05-07)/ Laundu. Lagundu. (JUA,
1999-07-03)

Laungarri, laungarrie: izond. Lagun-
garria, laguntzen duena./ Laungarrie.
Lagungarria. (JBA, 2004-02-01)

Launtasun, launtasune: iz. Lagunta-
suna./ Iñon launtasunik ez. Inoren la-
guntasunik ez. (JBA, 2001-11-02)/ Laun-
tasune. Laguntasuna. (JUA, 2003-03-01)

Launtza, launtzea: iz. Laguntza./ Laun-
tzea artu. Laguntza hartu. (JBA, 1999-07-
04)/ Launtza bat. Laguntza bat. (JBA, 2002-
06-22)

Launtzaille, launtzaillea: iz. Lagun-
tzailea./ Launtzaille. Laguntzaile. (JBA,
1999-05-15)

Laurden, laurdena: iz. Laurdena./ Mi-
lloi laurden bat. Miloi laurden bat. (Sal-
neurri baten gainean) (JBA, 2006-09-09)

Laurkittu: ad. Laurkitu, lau puskatan ba-
natu./ Laurkittuta. Laurkituta./ Batzurie
laurkittuta jarri det. Baratxuria laurkituta
jarri dut. (Baratxuria zuritu eta kutxillo-
kin nola moztu duen adieraziz) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2005-01-15)

Lazkáo: Topo. Lazkao, Gipuzkoako herria./
Lazkaon. Lazkaon. (JBA, 2004-08-23)

Lazkaotar, lazkaotarra: iz./adj. Lazka-
otarra, Lazkao herrikoa./ Lazkaotarrak.
Lazkaotarrak. (JBA, 2001-12-15)

Laztásun, laztásune: iz. Laztasuna./

Laztasune. Laztasuna. (Giza azalak zati
batzuetan duenaren gainean) (Elena UB,
2004-02-07)

Láztu: ad. Laztu./ Lazten. Lazten./ Lazten asi
die. Lazten hasi dira. (Lanean zailtzen ari
direla) (JBA, 2001-12-29)

Léako, léakoa: iz. Tre. Leakoa./ Leakoa. Le-
akoa. (JBA, 1998-03-21)/ Uztarria eta gur-
dia lotzen dituen egurrezko pieza zilin-
drikoa. Pieza hau uztarriaren eta gurdia-
ren zulo batzuetatik pasatzen da, biak bat
eginak geratuz. (JBA, 1999-02-10)/ Leakoa.
Leakoa. (JBA, 1999-05-15)/ (sinonimoa Ma-
kulu, bigarren adiera)

Leatz, leatza: iz. Zool. Legatza, arrain
mota./ Leatza. Legatza. (JBA, 2000-08-27)/
Leaz pillak. Legatz piloak. (JBA, 2005-12-
03)/ (aldaera Leaz)

Leaz, leatza: (ik. Leatz)

Leazpi: Topo. Legazpi, Gipuzkoako herria./
Leazpiñ. Legazpin. (JBA, 2004-04-10)/
Legazpiarra ilintxea da. (JBA, 2004-08-10)/
Leazpin baleo jun ingo nitzeke. Legazpin
balego joan egingo nintzateke. (JBA,
2008-03-13)

Leér in: ad. Leher egin./ Leer inda. Leher
eginda. (Barrez) (JUA, 2000-09-16)/ Leer
inda utzi. Leher eginda utzi. (JUA, 2002-
06-15)/ (sinonimoa Lertu)

Lége, légea: iz. Legea./ Legea... lege be-
rrie. Legea... lege berria. (JUA, 2002-12-
25)

LEGEN EON: ad. Legean egon, legezkoa izan,
bidezkoa izan./ Legen dao. Legean dago.
(Egin duen galdera bat egitea bidezkoa
dela) (JUA, 2002-01-03)

› LATROSTEI. Oñatiko Datrustegi baserria, Uribarri auzoan. Hemendik joan zen Brinkolara Beain sendia.
(AA, 2008-05-31)

› LEAZPI. Legazpi herria Trapalata ingurutik. (AA, 2004-09-05)
› LEAKOA. Artoak sartzeko leakoak. (AA, 2007-05-
12)
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Legén: adb. Legean, moduan./ Oiñez lenauko
legen, erruedan gaiñen eozeiñ. Oinez le-
henagoko legean, gurpilen gainean edo-
zein. (Leku batera nola joan adieraziz)
(JUA, 2004-05-08)

Légo, légoa: iz. Erl. Legoa./ Lego lelo.
Lego lelo./ (JUA-k dio fraide izateko ez
lukeelako gehiegi ikasiko, orduan JBA-
k erantzuten dio lego lelo izango litzate-
keela) (JBA, 2003-07-12)

Legorréta: Topo. Legorreta, Gipuzkoako
herria./ Legorreta. Legorreta. (JBA,
2003-08-16)

Leial, leiala: izond. Leiala./ Oso leiala. Oso
leiala. (Txakur baten gainean) (JBA,
2000-02-05)

Leittu: ad. Irakurri./ Leittuta. Irakurrita.
(JBA, 2004-02-07)/ Leittu non zea. Iraku-
rri nuen zera. (JBA, 2004-03-21)

Leitza: Topo. Leitza, Nafarroako herria./
Leitza. Leitza. (JBA, 2003-08-16)

Léka, lékea: iz. Bot. Leka./ Lekak. Lekak. (In-
diaba leken gainean) (JUA, 2000-10-28)/
Baba lekea, baba berrie. Baba leka,
baba berria. (JUA, 1999-10-30)/ Leka... le-
kea. Leka... leka. (JBA, 2003-04-26)

➤ Grab. Lekea: “Leka da barrun alea eukitzen
don ze bat, lekea esaten tzakona. Bai in-
duabena, bai idarrana, bai babana eta
beste gauza askona’re bai. Gaiñeti eu-
kitzen don estalgarrie, lekea. Gauza
asko izango die, nik ez dakit geiao, bai-
ño beste... Arrozak beak’e, ta bueno, bes-
te izen bat izango do. Garik, gariik’e zea
eukitzen do, lekea orri etzako esango bai-
ño... Beintzet induabak, idarrak, babak,
eukitzen duen, oik danak bai” (JBA,
2003-04-26)

Lekaiu, lekaiue: iz. Lekaioa./ Lekaiue. Le-
kaioa. (JBA)/ (sinonimoa Eupara)

➤ Grab. Lekaiue: “Lekaiue, persona batzuk iza-
ten due eztarri ona, lekaiue, soiñu ori, zea
itteko eta adierazitzeko baita, mendi ba-
teti bestea’re bai, lekaiue einda. Oixe ez-
tarriko soiñu, eztarri ona. Soiñu ona, soi-
ñu ori etatzeko” (JBA, 2003-04-26)

Léku, lékue: iz. Lekua./ Brinkolan lekue
edo leku elementua, toki elementua
baino askoz erabiliagoa da. Hona hemen

-leku atzizkia darabilten hitzak: festa-
lekue, ezelekue, sugalekue./ Leku txa-
rrak. Leku txarrak. (Sasi leku baten gai-
nean) (JBA, 1999-08-14)/ Loleku ori. Lo
leku hori. (Katuak lo egiten duten le-
kuaz) (JBA, 1999-12-25)/ Leku maten uni-
ttu. Leku batean batu. (JBA, 2004-03-21)/
Leku azalen. Leku azalean. (Erreka
bat lurrazalean agertzen den lekuaz)
(JBA, 2003-03-21)/ Etxokaneko atariaren
gainean dio, leku ona dala, freskurea eta
euzkik ez. Hala beste atariarekin alde-
ratzen du. (JBA, 2004-07-24)/ Oik etzeu-
kien lekuik. Horiek ez zeukaten lekurik.
(JUA, 2004-08-29)

Lekúko, lekúkoa: iz. Lekukoa, ordekoa./
Sendi batean ordekoa, berez ez dagokion
lekua betetzen duena./ Ama lekukon bat.
Ama lekukoren bat. (Amaren lekuan
dagoen, ama ordekoa) (ik. Ordeko) (JBA,
2002-12-27)

Lélo, lelóa: ad. Leloa./ Leloa. Leloa. (Egu-
raldiaren gainean esana) (JBA, 2000-08-12)/
Lelo oi. Lelo hori. (Katuaren gainean)
(JBA, 2004-11-06)

Len: adb. Lehen./ Len ala non. Lehen hala
nuen. (JBA, 1998-07-10)/ Len gaztaiñak jan
men ttue. Lehen gaztainak jan omen di-
tuzte.106 (JBA, 2001-12-24)/ Leentxo. Le-
henxeago./ Urritzaren egurra erabiltzeko,
orain baino leentxo bota behar omen da.
(JUA, 1999-11-27)/ Leenxeo. Lehentxeago.
(JBA, 1996-09-07)/ Lenao. Lehenago.
(JBA, 1998-07-10)/ Lenao. Lehenago.
(JUA, 1999-05-21)/ Zenbait ta lenao obe!
Zenbat eta lehenago hobe! (Baso batetan
bakantzea azkar egin behar dela adiera-
ziz) (JUA, 2001-09-08)/ Lenautik zeukien
aik. Lehenagotik zeukaten haiek. (JUA,
2001-11-17)/ Leenauko traizioa. Lehena-
goko tradizioa. (San Juan lorearen gai-
nean) (JUA, 1998-10-24)/ Lenaokoa. Le-
henagokoa. (JBA, 1998-08-01)/ Lengo eun
baten. Lehengo egunen batean. (Aurre-
ko egunen batean) (JBA, 1998-11-07)/ Len
ez da ba etorri, induabea jaten ai geanen.
Lehen ez da ba etorri, indaba jaten ari ga-
renean.107 (JBA, 2005-08-16)/ Ok lenautik
zerenan! Hauek lehenagotik zeudenan!
(JBA, 2007-12-25)/ Lenoo. Lehenago. (JBA,
2004-02-01)

Léna, léna: iz. Legena. Azala joatea, la-
rruazaleko tarte txikitan: Azala arro-
tzea, lena… azala arrotzea-o, ximur-
tzea-o, zatartzea./ Azal joate hau ez
dugu nahastu behar eguzkiak erretzean
izaten den azal joatearekin./ Giza azala-
ren harrotzea bakarrik adieraz liteke
aditz honekin, eta hortaz lena bakarrik gi-
zakiengan ematen da. (JBA, 1999-08-08)/
Lena… lena. Legen... legena. (Mugatu eta
mugagabea) (JBA, 2006-12-16)

➤ Grab. Lena: “Lena izaten da zea arrotu, aza-
la arrotzea, lena, azala arrotzea”. Ani-
maliekin ez da esaten hitz hau: “Eeez, ani-
malikin ez, personakin. Personakiñ, e! Le-
ena musun da eozeiñ lekutan. Oaiñ igual
ez dakit lena ba gauza xinple bat izaten
tzan. Oaiñ badare beste gauza oik’e, nola
esango izut, zean eoten die ba, ongok.
Igual, lenau etzan olakoik-eta, igual ba

oikatio. Lenau’re izango zien olakok be-
rriz, eta oiei’re igual esango ziten. Bein-
tzet zan lena azala arrotzea-o, ximurtzea
o zatartzea-o, beintzet ola”. Eguzkiaren
erreaz ez da nahastu behar: “Ez. Ez, ura
errea. Euzkiñ errea ura. Ez, ez, ez. Eta le-
nau igual, esate izut, lenau etzan esaten
ongoik eta olako gauzaik. Beste gauza ba-
tzuk badare, oiñ izaten dienak, ola aza-
leko gauzak... Baiño gauza xinple bat zan
ori, lena. Gauza xinple bat” (JBA, 1999-
08-08)

Lenbailen: adb. Lehenbailen./ Lenbailen iñ.
Lehenbailen egin. (JUA, 2000-05-20)/ Len-
bailen ingo bagenduke. Lehenbailehen
egingo bagenuke. (JBA, 1998-07-16)

Lénengo, lénengoa: iz. Lehenengoa./ Le-
nengon eitte iñ. Lehenengoan egiten
din. (JBA, 1999-06-05)/ Lenengoti. Lehe-
nengotik. (JBA, 2002-12-27)/ Lenengo-
lenengoti. Lehenengo-lehenengotik. (JBA,
2003-08-31)

Léngusu, léngusue: iz. Lehengusua./
Léngusuk. Lehengusuak. (JBA, 1999-12-
24)/ Okin bigarren lengusu itten dola.
Hauekin bigarren lehengusu egiten due-
la. (Bigarren lehengusu, lehengusu txikia)
(JBA, 2002-08-24)/ Lengusue. Lehengusua.
(JBA, 2002-08-25)/ Lehengusuen artean ez-
kondu ezkero, jaiotako umeak hil egiten
zirela esan ohi zen lehen. (JUA, 2004-08-
14)/ Lengusu bazkaritan. Lehengusu
bazkarietan. (JBA, 2005-04-30)/ (sinoni-
moa Primo)

Lenkáan: Lenkaran, Mutiloako baserria.
Bertakoa zen JUA-ren ama./ Lenkaán.
Lenkaran. (JUA, 1999-12-18)/ Lenkáan.
Lenkaran. (JBA, 2002-10-19)/ Lenkaran Za-
harra baserria erre egin zen eta Lenkán-
berri egin zuten. (JUA, 2004-08-12)/ (aldaera
Lenkán)

Lenkán: (ik. Lenkaán)

Lentéja, lentéjea: iz. Bot. Dilista./ Lente-
jea. Dilista. (JBA, 2007-11-17)

Leór: adb. Lehor./ Leor. Lehor. (Eguraldiaz
ari da) (JUA, 2000-02-16)/ Oso leor zeonan.
Oso lehor zagonan. (Baratzako lurraz esa-
na) (JBA, 2000-10-14)

Leór, leórra: izond. Lehorra./ Leorra. Lehorra.
(Eguraldiaren gainean) (JUA, 2004-08-10)

Leorbúru: Legorburu, Aztiriako base-
rria./ Leorburukok. Legorburukoak. (JBA,
2002-08-03)

106 Lehendik gertatutako gauza baten gainean ari bada ere, aditzak orainaldia azaltzen du.
107 Idem.

› LEKUE. Etxokaneko ataria leku freskotzat jotzen
da. (AA, 2008-12-07) › LEORBURU. Aztiriako Legorburu baserria. (AA,

2009-02-01)
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� Etnog. Batista Deba: Legorburu baserriko Ba-
tista Debak apustua egin zuen hortz ba-
tekin larogei kiloko zaku-babea baietz
jaso. Hortzari soka bat lotu, eta honi za-
kua. Itxuraz, apustua irabazi egin omen
zuen. (JBA, 2005-03-26)

Leórpe, leórpea: iz. Lehorpea, aterpea./
Leorpek. Lehorpeak. (JUA, 1999-09-18)

Leórte, leórtea: iz. Meteorol. Lehortea, si-
katea./ Leortea. Lehortea. (Uda garaian
errekaren beheraldiaren gainean) (ik.
Amorrai) (JUA, 1999-04-24)/ Leorteekin.
Lehortearekin. (JUA, 1999-07-10)/ Leortek.
Lehorteak. (JUA, 2000-02-16)/ Au dek le-
ortea, au! Hau duk lehortea, hau! (JUA,
2003-07-26)/ Aurtengo udako lehortea
eta lehen izaten ziren lehorteen artean alde
bat ikusten du JBA-k. Lehengo lehorte-
etan zaparrára bat tarten einda-eta iza-
ten zela, eta tarten euri batzuk eingo za-
tunan. Oraingoan egun guztiak erabat le-
hor eta beroak dira. (JBA, 2003-08-09)/ (si-
nonimoa Sekote)

� Etnog. Meza atera: Lehenago lehortea ze-
goenean andreek meza ateratzen zuten.
JBA-ren esanetan, lehenengo auzo ba-
tekoak ateratzen zuten eta gero beste-
koek: Leortea bazeon mezea etatzea. Le-
hortea bazegoen meza ateratzera. (JBA,
2001-11-17)

Leortu: ad. Lehortu./ Leortuta, leortzen.
Lehortuta, lehortzen. (JBA, 1998-08-01)/
Leortu. Lehortu. (JBA, 2004-12-04)/ Ori
leortuta dau... Leortu. Hori lehortuta
dago... Lehortu. (JBA, 2006-02-11)/ (si-
nonimoa Sekau)

Lépo, lepóa: iz. Lepoa./ Lepoa. Lepoa. (JBA,
2003-08-23)/ Bere Agirrezabalgo amonak,
oñatiarra izatez, zaméa esaten zion lepoari.
(JBA, 2004-07-24)

Lepóko, lepókoa: iz. Tre. Lepokoa, beho-
rrei-eta lepoan jarritako uztaia, txintxa-
rria esegitzeko bertatik./ Lepokok. Le-
pokoak. (JBA)/ (sinonimoa Uztai)

Lepóezur, lepóezurre: iz. Lepo-hezurra./
Lepoezurre puskauta. Lepo-hezurra pus-
katuta. (Pertsona baten gainean) (JBA,
2004-05-01)

Léra, lérea: iz. Tre. Lera./ Lera. Lera. (JBA,
1998-03-20)

➤ Grab. Lera eta gurdia: “Lerea?... Lerak or
ibilte ittuan, arbik ekartzeko, eo bedarra

ekartzeko leran. Leran, guk soron, aun-
diko baztarretik, beno, bedarra-eta, be-
darra-o, lerea... Lerea, gurdin zea, gur-
din zea dek ori, lerea, gurdin, zea, txapela,
gurdiñ epintzen dan, kentzen tzakon zea
ura, lerea. Gurdiri kentzen tzakok pa, mai-
lla, mailla zee ori, moztu aurreko zea,
moztuta, zulok eiñ lerei, ta sartuta, ra!,
gurdin zee bat dek lerea. Ori gurdiñak, le-
rea. Or darek oik danak baztarren, oiñ
etxaok. Oik’e ia asko ez die ebalten-da”.
Olazarren gurdia garrantzia handiagokoa
izan da: “Gurdie bearrezkoa zian, garoa
menditi ekartzeko-ta, o Aierditi bedarra
ekartzeko-ta, emen Kontzialdik ekartze-
ko gurdie bearrezkoa zian. Gurdie bai. Ta
Olabasotik, an Barrendiola, Armuñotik
aurrea junda’re igual, Olabaso esaten tza-
kona, an aurren. Ba andik erruedak de-
rrigor bear zien, andik’e trangoa igual,
ola trangoa, ta geo lokatzea’e igual, lo-
katzea, ta lokatzatan sartuta erruedea.
Derrigor bear zian”. Trangoa: “Bueno,
trangoa arrie arrapatzen bazon, trangoa”
(JUA, 2002-09-14)

Lérdo, lerdóa: izond. Lerdoa./ Lerdo ori!
Lerdo hori! (JBA, 2009-01-31)

Lértu: ad. Lehertu./ Beiñ lertu ezkeo. Behin
lehertu ezkero. (Erratzaren pipitei buruz)
(JBA, 1998-12-19)/ Lertzen. Lehertzen.
(JUA, 1998-12-19)/ Lertu in men tzikon. Le-
hertu egin omen zitzaion. (Gorputz bar-
neko organoren bat) (JBA, 2003-10-11)/
Zuldarra izeneko harra heltzean atera egi-
ten zen; heldu gabe bazegoen, barnean ler-
tu egiten zen. (JBA, 2002-08-24)/ Astapu-
tza perretxikoa ere azkenerako lertzen da.
(JBA, 2003-02-15)/ Lertutzeko. Lehertze-
ko. (Ardiak gaztaina gehiegi janda) (JBA,
2007-12-21)/ (sinonimoa Leer in)

Lertxún, lertxúne: iz. Bot. Lertxuna,
zuhaitz mota./ Beste toki batzutan makala
deitzen den zuhaitza adierazteko erabili
da kasu honetan./ Lertxune. Lertxuna.
(JBA, 2005-09-09)

Létra, létrea: iz. Hizkia, kaligrafia./ Orrek
itten tzon letrea. Horrek egiten zuen
hizkia. (Kaligrafia ona azpimarratuz)
(JUA, 2003-03-01)

Letxúga, letxúgea: iz. Bot. Letxua, landare
mota./ Epini bear al den letxugea? Ipini
behar al dun letxua? (JBA, 2007-07-02)

Leun: adb. Leun./ Izketan leun-leun itten zona.
Hizketan leun-leun egiten zuena. (JBA,
2003-11-25)

Leun, leune: 1. izond. Leuna./ Leune.
Leuna. (Pertsona baten izaeraz ari da)
(JBA, 2001-05-08)/ Leun leune. Leun leu-
na. (JUA, 1998-12-19)/ Leunao. Leunago.

› LEREA. Bi astoei lotutako lera, Lazkaoko Astotxo egunean. (AA, 2009-01-11)

› LEPOKOA. Behorrek erabili ohi dituzten lepokoak.
(AA, 2008-02-16) › LETXUGEA. Baratzako letxua bikaina. (AA, 2005-

06-04)
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(JUA-ren ustez gaurko gaztek bere ga-
raikoak baino bizimodu leunagora ohi-
tuta daude) (JUA, 2000-12-02)/ 2. izond.

Leuna, lodia, haragitsua./ Leun-leune.
Leun-leuna. (Etxez kanpo ibili den katu
baten gainean esan du, leun-leuna ikusi
duela, hau da itxura onean, eta ez pen-
tsa zitekeen bezala, asko argalduta)
(JBA, 2002-10-26)

Lezío, lezíoa: iz. Ikasgaia./ Leziok. Ikas-
gaiak. (Eskolako ikasgaiak) (JBA, 2004-
12-03)

Líbra, líbrea: iz. Libra, pisu neurria. Libra
bat kilo erdiaren baliokidea da./ Libra. Li-
bra. (JUA, 2001-12-01)

Líbre: adb. Libre./ Libre utzi zien. Libre utzi
zitean. (Ondoko ohe kideari alta eman zie-
la esateko) (Jon AU-k entzuna: JUA, 2002-
02-14)

LIBRE EUKI: ad. Libre eduki, baimendua
izan./ Libre gendukela pelotan ittea. Li-
bre geneukala pilotan egitea. (JUA, 2004-
08-13)

Líburu, líburue: iz. Liburua./ Liburuk. Li-
buruak. (JBA, 2003-03-01)

Lierni: Topo. Liernia, Mutiloako auzoa./
Lierni. Liernia. (JUA, 2003-11-21)/ Kata-
linak Alustizak, Olazar baserriko azken
liho harizko pilotak Liernira eraman zi-
tuen ehuna egiteko. (JBA, 2006-09-09)

� Etnog. Lierniara: Erl. Bertako egunean joera
izaten zen Lierniara, baina ez zen Aran-
tzazurakoa adinakoa. (JUA, 2003-11-21)/
JBA-k-eta urtero egiten zuten Agirreza-
baldik Liernirainoko bidea, Aztiria eta Ko-
ortzu baserrietatik barrena, oinez. Igan-
de normal batean joaten ziren, ez Lierniko
egunean. Bertan dirua ematen zuten,
harekin serorak-eta Lierniko Ama Birji-
narentzako izango ziren oillandak hazi zi-
tzaten. Argizáie ere eramaten zuten.
(JBA, 2003-11-21)/ Hasiera batean, Aztiri
eta Kortzu baserrietatik barrena joaten zi-

ren Liernira, oinez. Gerora, Ormaiztegi-
raino trenez joan eta handik mendi bide
bat hartzen zuten, karril-bidea ondoan
zuena. (JBA, 2003-12-06)

Líja, líjea: iz. Tre. Lixa./ Lijakin pasau. Li-
xarekin pasatu. (JBA, 2005-08-14)

Líka, líkea: iz. Lika./ Likea. Lika. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2000-01-24)/ Likéa be-
zela. Lika bezala. (JBA, 2005-08-14)/ Lika
ori’re kendu. Lika hori ere kendu. (JBA,
2000-10-14)

� Etnog. Jaiotzean: Abere bat jaiotzean, lika orik
izaten dituzte, hau da, amaren sabelean
egon diren likido likatsua. Abere jaio be-
rriari amak jaiotakon miaztu itten dio
dana, umea titi bila dabilen bitartean.
(Ahuntz baten kasua ari da azaltzen,
baina behi eta beste abere batzuetan ere
gertatzen dela dio) (JBA, 2005-04-30)

Líla, líla: iz./izond. Lila./ Lora lila batzuk. Lore
lila batzuk. (JBA, 2003-02-15)/ Lilak...
lila antzekoa. Lilak... lila antzekoa. (JBA,
2004-10-02)

Linternéro, linternéroa: iz. Iturgina./
Linternérok. Iturginak. (JBA, 2006-02-11)

Liñápitxi: Topo. Liñapitxi, Brinkolako itu-
rria./ Liñapitxi. Liñapitxi. (JUA)

� Etnog. Etxerako ura: Hasieran Olazarren eda-
teko ura iturri honetatik ekartzen zuten.
JUA bera ere ur bila joan eta pitxarran,
o marmiten ekarri ohi zuen. Inoiz pi-
txarra erori eta hautsi egin zitzaion; mar-
mita eroriagatik, ura gal zitekeen baina
marmita ez zen puskatzen. Beste ur be-
harrak, hauen artean ganaduak edan
beharrekoak, Olazar aurretik pasatzen
zen kanalean asetzen ziren. Geroago, ura
Ontzanzulotik eta Otañerreka aldetik
ekartzeko egiturak jarri ziren baina hau
ez zen ur egokia. Izan ere, mendian hil-
dako ganaduak ur hura kutsa zezakeen.
(JUA, 1999-09-08)/ Liñapitxi bezalako me-
tal iturria, Olabaso aldean  bazen eta gaur

urtegia den Gaztaiñamakúrren ere bai.
(JUA, 1999-09-08)

Líño, líñoa: iz. Bot. Lihoa, landare mota./ Lí-
ñoa. Lihoa. (JBA, 2004-09-18)

� Etnog. Liho kontuak: Gaur egun lihoaren lan-
ketaren arrastoak geratzen dira. Liño be-
darra beratzeko albergan bat eta beste
zenbait traste. JBA-ak ez du, ordea, liho-
aren lanketa ezagutu. JUA-ren amak
eraman zituen Olazarreko azken liho
hariak ehulearengana. Lihoaz egindako
alkandora, izara eta ohe-burkoen gaine-
koak badira Olazarren./ Lihoa erein,
ebaki eta beratzen jartzen zen alberga edo
aska batetan. Honela bereizten zen aza-
la (arropa eta gainerakoak egiteko balio

› LIÑOA. Kortaburu aldean zen liho landarea. (AA,
2005-06-19)

› LIÑAPITXI. Metal ura ematen duen Liñapitxi iturria.
(AA, 2005-06-11)

› LIERNI. Lierniko Andre Mariren baseliza. (AA, 2004-03-14)
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zuena) eta barneko kaiñea. Hala, behin ha-
ria lortuta, ehulearengana eramaten zen./
Landare bezala, gaur egun ere hazten da,
batean eta bestean./ Olagizonek ere lihoz-
ko arropak erabiltzen zituzten. (JBA,
1999-02-10)/ Lihozko izara bat dauka, lau
liho oihal zatiz egina. Lihozko zati ez-
berdinak gero josi egiten ziren, izara ta-
maina eman arte. (JBA, 2003-02-01)

➤ Grab. Lihoa Olazarren: “Landarana, ar-
dazketea da liñuna. Liñona. Emengo
amandrek esaten tzon, ba men tzeren,
“obillo” batzuk eongo zien kao, bakizu
ari me ori, batu ola “obillo”-tan eta az-
kenengo ondarrak, Motilloa jun da an te-
jittu ingo zuen. Makinea eukiko zuen ta
ein tzittula. Eamanda, Motilloa eaman-
da ein tzittula... Ba zean bat ingo zon, o
almoadea itteko tela bat o olako zeak. Le-
naukok einda ondarren batzuk zerela. Bea
etzan ibiliko, bea etzan ibiliko. Oi esan
oi zon” (JBA, 2002-04-13)

Liñosóro, liñosóroa: iz. Nekaz. Liho soroa,
lihoa lantzen zen soroa./ Liñosoroa. Liho
soroa. (JBA, 1999-02-10)/ (�)

Lipítx, lipítxe: iz. Lipitsa, hondarra./ Li-
pitxek... ondarrak. Lipitsak... hondarrak.
(JBA, 2005-07-09)/ Lipitxik. Lipitsik. (Ma-
riaje UB-k entzuna aurretik) (Jesusa BA,
2005-07-09)

Liraiñ, liraiñe: izond. Liraina./ Liraiñ-li-
raiñe. Lirain-liraina. (JBA, 2003-02-15)/ Li-

raiñagok. Lirainagoak. (Igelak zapoen al-
dean) (JBA, 2003-04-26)

Lirdíka, lirdíkea: iz. Lirdinga, lokatza./
Or lirdika ona. Hor lirdinga ona. (Izotza
egin eta hau urtzean, lokatza gehiago na-
baritzen da) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2005-01-15)/ Eoten da lirdika aundie.
Egoten da lirdika handia. (Soroko loka-
tza) (JBA, 2007-12-14)/ Izotzakin-da lirdi-
kea. Izotzarekin-eta lirdika. (Soroan lo-
katza sortzen dela) (JBA, 2007-12-15)

Lírio, lírioa: iz. Bot. Lirioa, landare mota./
Oraingo motarekin batera, lenauko lirio kla-
sea ere badu lorategian. (JBA, 2004-05-29)

Líriun, líriuna: iz. Bot. Lirioa./ Líriunak.
Lirioak. (JBA, 2004-05-15)/ Azalpen berezia
eman digu lirioa eta liriuna bereizteko:
Lórea, kolore askotakok dare oaiñ, len zu-
rie bakarrik. Zuri hauei lirio esaten zi-
tzaien: Lenau lirioa esaten tzikon kolo-
re bakarra zalako. Orain asko dira eta li-
riun esaten zaie. (JBA, 2009-01-21)

Lístu: ad. Listu, lits bihurtu./ Listu. Listu.
(JBA, 1998-04-04)/ Listu in zikun. Listu egin
zitzaigun. (Arropa baten gainean) (Elena
UB, 1999-05-15)/ Liztu. Listu. (Oihal edo
soka bateko hari ezberdinak banatzea edo
desegiteaz) (JBA, 2006-07-15)/ (aldaera
Liztu) (ik. Lix)

➤ Grab. Listu: “Erropa listu ba zartzen danen
erropea, listu itten da, “o sea” meatu-eta,
listu. Oin berriz ba modan dao ta lenen-
goti igual jartze ittue, listuta, praka ba-
rrenak eta gona barrenak eta ola, da ola-
ko gauzak. Lenau listu esaten tzan ba zar-
tzen tzanen-o, “listu in da ta, konpondu
ein bearko a” o ola, olako gauza bat”
(JBA, 2003-04-26)

Lítro, lítroa: iz. Litroa./ Litroa. Litroa. (JBA,
2003-03-21)

Litróardo, litróardoa: iz. Litro ardoa,
ardo litroa./ Litroardoa eunen. Litro ar-
doa egunean. (Edale batek edaten zuena
aipatuz) (JUA, 2001-11-17)/ Litroardoa
gutxigi zala. Ardo litroa gutxiegi zela.
(JUA, 2003-07-16)

Litx, lítxe: (ik. Lix, bi adierak)

Lix, lítxe: 1. iz. Litsa, oihalaren zati saretua./
Litxe. Litsa. (JBA, 1998-04-04)/ Eun orren
litxek. Ehun horren litsak. (JBA, 1999-02-
10)/ (aldaera Litx) (ik. Listu)/ 2. iz. Litsa, ha-
rixka./ Hariak berak ere litxe izan deza-
ke. Josteko erabili behar den haria jos-
torratzetik pasatzeko, lix pixkat bea zu bai-
ño geiei ez. Litsa kasu honetan haritik ate-
ratzen den harixka meheagoa izango li-
tzateke. Beste aukera bat guraizea hartu
eta haria zuzen-zuzen ebakitzea izango li-
tzateke, arrasen moztutakoa. (JBA, 2003-
09-06)/ (aldaera Litx)

Lixíba, lixíbea: iz. Lixiba./ Lixibea. Lixi-
ba. (JBA, 2000-08-09)/ Lixibea eosi. Lixi-
ba egosi. (JBA, 1999-09-08)/ Lixiba egos-
tea, ur beroa zuganera botatzea da. (JBA,
2000-08-09)/ Lixiba ze ugaritasunez egi-
ten zen galdetzean: Illen beiñ lixibea... o
bi aldiz. (JBA, 2000-08-11)

Líxo: adb. Lau./ Lixo-lixo eon ezkeo. Liso-liso
egon ezkero. (Sailaren lautasuna aipatuz)
(JUA, 2004-08-13)

Líxo, líxoa: izond. Laua./ Lixo... altibajuk.
Lau... gorabeherak. (Etxeko teilatuaren
gainean ari da) (JUA, 1999-06-19)

Lixótu: ad. Lisatu./ Lixotu. Lisatu. (Alferra
lurra hala uzteko pasatzen zen) (JBA, 2002-
08-25)

Lízar, lizárra: iz. Bot. Lizarra, zuhaitz
mota./ Lizarra. Lizarra. (Ur Aundiaren on-
doan hiru lizar ziren eta haietara igo
nahian, MUA eta anaiek, labaiñ egiten zu-
ten) (MUA, 1998-05-09)/ Lizar landarak.
Lizar landareak. (JBA, 1998-12-22)/ Lizar
makillea. Lizar makila. (Lizar egurraz
egindako makila) (JUA, 1998-03-14)/ Bei-
ttu zenbait lízar daun. Begiratu zenbat li-
zar dagoen. (JBA, 2004-06-12)

� Etnog. Lizarra eta ganadua: Lizarrak, egile-
hor eta artzain txabola inguruetan egon
ohi dira askotan./ JBA-ren ustez arrazoia
zera da: Lizar adarrak moztuaz eta pilo-
ak eginez gordetzen dira egilehorretako
ganbaretan, besterik ez denean, abereei
artxaran emateko. (JBA)

Lizárdi: Lizardi, Aztiriako bi baserri./ Li-
zardi. Lizardi. (JBA, 2001-12-15)

� Etnog. Lizardiko Fernando: Lizardiko Fer-
nando eta baserri horretako mutilzahar ba-
tek urtero bazkaria egiten zuten tabernan
San Agustin egunean. Gerrako pasarte-
ren batean oso estu izan omen ziren, eta
handik atera izana hala ospatu ohi zuten.
(JBA, 2004-11-06)

› LIZARDI. Aztiriako Lizardigoikoa  baserria. (AA,
2005-07-17)

› LIÑOA. Lihoaren lorea. Brinkolan ateratako argaz-
kia. (AA, 2006-05-27)

› LIRIOA. Lorategiko lirioa. (AA, 2006-06-27)

› LIZARRA. Arriurdin aldeko lizar zuhaitz bikainak.
(AA, 2006-04-14)
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Lizéntziau: ad. Lizentziatu, jubilatu./ Li-
zentziau. Jubilatu. (JUA, 2002-03-02)/ (si-
nonimoa Jubilau)

Lízta, líztea: iz. Lizta, amuari lotzeko
soka./ Liztei. Liztari. (JBA, 2002-03-21)

Líztu: (ik. Listu)

Lizún, lizúne: izond. Lizuna./ Lizune. Lizuna.
(JBA, 1998-08-06)/ Lizun antxa. Lizun antza.
(Gaztaren gainean) (JBA, 2004-03-27)/ Lizun-
antza. Lizun-antza. (Menbriloaren gaineko
lizun gunetxoaz) (JBA, 2005-01-15)

Lizúndu: ad. Lizundu./ Lizunduta. Lizun-
duta. (Lizundu aditza landareez mintza-
tzeko ere erabili ohi da. Kasu honetan, ti-
pulekin darabil) (JBA, 1999-06-26)

Llágau: ad. Zauritu./ Ankak llagauta. Han-
kak zaurituta. (Pertsona baten gainean)
(JBA, 2005-06-18)

Lo: adb. Lo./ Lo eon da. Lo egon da. (JBA,
2002-08-24)

Lo, lóa: 1. iz. Loa./ Ikaragarri lo txarra. Ika-
ragarri lo txarra. (Gaizki lo egin duela
adieraziz) (JBA, 2007-12-21)/ 2. iz. Loa, lo-
aldia./ Emen lo bat ein tzon. Hemen lo bat
egin zuen. (Gau batez lo egin zuela
adierazteko) (JBA, 2002-12-27)/ (sinoni-
moa Loaldi)

LO ARTU: ad. Lo hartu./ Aitte igual lo artu-
ta eongo a. Aita igual lo hartuta egongo
da. (JBA, 2004-02-15)/ Lo artuta’re miñez.
Lo hartuta ere minez. (JBA, 2003-11-15)

LOTA JUN: ad. Lotara joan, lo egitera joan./
Lota jun. Lotara joan. (JBA, 2003-12-31)

LOTAN IZAN: ad. Lotan izan, lo izan./ Lotan
izango da. Lotan izango da. (JBA, 2007-
07-19)

Lo in: ad. Lo egin./ Ein lo. Egin lo. (JBA, 2001-
11-25)/ Nik enuke ingo loik. Nik ez nuke
egingo lorik. (JUA, 1998-11-07)/ An ber-
tan lo itteko. Han bertan lo egiteko.
(JUA, 1999-07-26)/ Lo, datorkionen ein eta
kito. Lo, datorkionean egin eta kito.
(JBA, 2002-02-09)/ Lo pixkat eitteatio jun
naiz. Lo pixka bat egiteagatik joan naiz.
(JBA, 2007-12-21)

Loáldi, loáldie: iz. Loaldia./ Loaldie. Lo-
aldia. (JBA, 2003-07-13)/ (sinonimoa Lo, bi-
garren adiera)

Loále, loálea: iz. Logalea./ Ez dauke loa-
le makala! Ez dauka logale makala!
(JBA, 1998-08-01)/ Oin loalea. Orain lo-
galea. (JBA, 2004-01-01)/ (sinonimoa Logure)

Lódi, lodíe: izond. Lodia./ Lodie. Lodia. (JUA,
1998-123-19)/ Guante lodik. Eskularru
lodiak. (JBA, 1999-10-23)/ Lodigok. Lo-
diagoak. (Tomatearentzako parretarako
egur lodiagoak behar direla adieraziz)
(JUA, 2000-06-06)/ Lodie da. Lodia da.
(JUA, 2000-10-21)/ Lodigi. Lodiegi. (JBA,
2004-02-07)/ Lodi-lodik zeren. Lodi-lodiak
zeuden. (JBA, 2004-08-13)/ Ankak’e lodik.
Hankak ere lodiak. (JBA, 2005-03-26)

Lodíera, lodíerea: iz. Lodiera./ Lodiera
aundiko kirtenak. Lodiera handiko kir-
tenak. (Huntzari egiten zaizkionak) (JBA,
2003-08-24)

Lodítasun, lodítasune: iz. Loditasuna./
Loditasune. Loditasuna. (JBA, 2004-01-01)

Lodíttu: ad. Loditu./ Lodittu. Loditu. (Pinuen
enborrak loditu) (JUA, 2001-09-08)

Loérre: 1. adb. Loerre, logure handia izan
eta esnatuta eustea, umeetan batez ere./
Loerre zeonan. Loerre zagonan. (Maria-
je UB-k entzuna: JBA, 2009-01-09)/ 2. adb.

Loerre, esnatu ondorengo egoera dese-
rosoa adierazteko: lo einda gero’re bai...
(JBA, 2009-01-31)

Logúre, logúrea: iz. Logura./ Logurea. Lo-
gura. (JBA, 1999-08-08)/ Logurea. Logu-
ra. (JBA, 1999-11-01)/ Gero logurea euki
bear. Gero logura eduki behar. (JBA, 2004-
02-28)/ (sinonimoa Loale)

Logúrek: adb. Logura./ Logurek zare? Lo-
gura zaude? (JBA, 2001-01-20)

Loi, loie: iz. Lohia, lokatza./ Loi. Lohi. (ik.
Aitzeiko itturrie) (JBA, 2001-12-29)

Lóka, lókea: 1. iz. Zool. Loka, hegaztiek iza-
ten duten loka egoera./ Loka. Loka. (Oi-
loen loka aldiaz)/ 2. izond. Loka. Oreka be-
har duten bezala gordetzen ez duten
tresnen gainean./ Loka. Loka. (Egurrak
aizkoraz ebakitzerakoan, azpian jartzen
den enborra ongi asentatu gabe dagoela
adieraziz) (JBA, 1999-12-30)

� Etnog. Oila loka: Oilarrarekin batera ibiltze-
an, oilo batzuk lokatu egiten dira, hau da,
habian luzaro egoteko gogoa izaten dute.
Orduan, arrautza lokaren froga egiten zaie,
ea txitak aterako diren arrautzak behar be-
zala berotzeko gai diren. Baiezkoa ger-
tatu ezkero, oilarra dabilen oilategiko oi-
loen arrautzak jarriko zaizkio oilalokari,
isilpean eta gauez, hauek berotu eta 21
egunetara txitak jaio daitezen. Batzuk lo-
katzea oiloaren gaixotasun moduko bat
bezala ikusten dute. (JBA, 1998-02-11)

Lokábera, lokáberea: izond. Zool. Loka-
bera, loka erraz jartzen den hegaztia./ Oso
lokabera men die ba. Oso lokabera omen
dira ba. (Oilo txiki mota baten gainean)
(JBA, 2004-02-15)

Lokainka: adb. Loguraz ahoa zabaltzen./ Lo-
kainka. Aho zabalka. (MUA, 2003-04-11)

Lokámux, lokámuxe: iz. Lokamutsa, lo
txikia, adibidez, loguraz mahaian bertan
egiten den loaldi txikia./ Lokamuxen
bat. Lokamutsen bat. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2005-01-24)

Lokárri, lokárrie: iz. Lokarria./ Lokárri
orik. Lokarri horiek. (JBA, 2005-02-04)

Lokátza, lokátzea: iz. Lokatza./ Lokatza.
Lokatza. (JBA, 1998-12-23)/ Lokatzea.
Lokatza. (JUA, 1999-12-24)/ Lokatzaik ez
dau. Lokatzik ez dago. (JBA, 2006-08-17)

Lokátzari, lokátzarie: iz. Lokatzadia./
Lokatzari. Lokatzadi. (JUA, 1999-08-29)

Lokátzau: ad. Lokaztu./ Lokatzau. Lokaz-
tu. (Oinetakoak lokatzez zikindu) (JBA,
2000-02-24)/ Lokatzauta. Lokaztuta. (JBA,
2002-01-12)/ Etorri zan dana lokatzauta,
zikiñ ori. Etorri zen dena lokaztuta, zikin
hori. (Txakurraren gainean) (JBA, 2004-
01-04)/ Lokatzauta dare. Lokaztuta dau-
de. (Oinetakoen gainean) (JBA, 2004-09-
25)

Lókau: ad. Lokatu, hegaztia loka bihurtu./
Lokau. Lokatu. (Loka bihurtu hegaztia)
(JBA, 1998-02-11)

Lóra, lórea: 1. iz. Bot. Lorea./ Lora lan-
dara bat. Lore landara bat. (JBA, 1998-
08-10)/ Lora garaie. Lore garaia. (Sa-
garrondoaren lore garaia) (JUA, 1998-10-
31)/ Lora garaie. Lore garaia. (Saga-
rrondoaren lore garaia) (JUA, 1998-10-
31)/ Lórea. Lorea. (JBA, 2004-10-23)/ 2.
iz. Bot. Landarea./ Batzuetan lora hitzak
landare adiera ere hartzen du: Lora bat
ud arten eon bear men tzona. Lore bat
ur artean egon behar zuena. (Zuztarrak
urpean dituzten landare mota baten
gainean) (JBA, 202-12-27)/ Lora azie.
Lore hazia. (JBA, 2002-09-14)/ Lora azik
batzea. Lore haziak biltzera. (JBA, 2004-
07-24)/ Lore mota bat txart eitteko,
ebaltzen genduzten guk umetan-da.
Hau da, lore horren puska bat eskuan
hartu eta beste eskuan lehertzen zuten,
hots hori ateraz. (JBA, 2005-05-14)/ Lora
etxetan. Lora etxeetan. (Lora dendez)
(JBA, 2002-01-12)/ Lora-azik. Lore ha-
ziak. (JBA, 2003-07-12)

LORAN EON: ad. Bot. Lorean egon./ Loran
dao. Lorean dago. (Gariaren gainean)
(JBA, 2003-06-01)

› LOREA. Lore mota hau lehertzen jolas egin ohi
zuten. (AA, 2005-05-14)

› LOKATZEA. Aierdi aldeko lokatza. (AA, 2008-03-08)
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LOREA ARTU: ad. Bot. Lorea hartu./ Lorea
artu zuen. Lorea hartu zuten. (Fruitu ar-
bolak lorez bete zirela adierazteko) (JUA,
2002-08-03)

LOREA GALDU: ad. Bot. Lorea galdu, landare
batek daukan lorea zapuztea, batez ere
eguraldia edo gaitz batengatik./ Lorea gal-
du. Lorea galdu. (JUA, 1998-10-31)/ Izotz
koxkor bat bakarrik in tzon da etzon lo-
rea ondau. Izotz koskor bat bakarrik egin
zuen eta ez zuen lorea hondatu. (JUA,
2002-08-03)

� Etnog. Fruitu arbolen loreak: Fruitu arbolek
ere lorea izaten dute. Etxaburuko ara-
nondoak aurten izan duen uzta ikaraga-
rriaren gainean hau dio, lorea, girok
onak ta danak azi, hau da, fruitu arbolan
ziren lore ia denetatik fruituak hazi dire-
la giro onaren eraginez, eta aurtengo uzta
oso handia izan dela, sekula ezagutu duen
handiena. (JUA, 2001-07-28)

➤ Grab. Lore bilketa: “Ori izaten da lora,
lorak zea iñ, bildu, lenau kanpo-lorak
ebaltzen tzien, oiñ etxetan eoten da nai-
koa lora. Ta lenau lora batzen ibiltze gi-
ñen San Juan bezperan ba bedeinka-
tzeko. Enda etxeik-etxe lora batzen. Ni
junda nao Saletxeaiño’re bai. Ta besta
batzuk’e bai, ta igual emango zizuen es-
patíña bat, uaxe ipiñi erramolleta-o
zean, zeuzkezun, batutako lora oitan, da
geo etxea amaten tzien, eta geo, urren-
go eunen, ba bedeinkatzea, erromille-
ta politte einda. Larrosa mat-o ematen
balin bazizuen gustoa. Baiño zinta-be-
darre mat o lora txiki mat igual eman-
go zizuen, o ezpatiñe mat igual”. Zein
ziren kanpo loreak: “Kanpo lorak?
Margarita, eta geo kukufrakak’e, ba-
son’e, asko irtetzen due, oitakok’e bai,
bueno, kanpo lora danak, danak. Oin-
txe daen danak. Len pensau’re itten,
“ortxe badare margarita pilla bat ta jun
goraizekin da moztu ta ipiñi bea ittua-

la ementxe”. Ikaragarri polittek. Len ai-
ttekiñ paseon ibili naizenen. Oso poli-
ttek dare, ointxe batzuk irtenda, besta
atzuk irten baik, geo ekarri bea ittut.
Kanpo lora danak. Daen danak, baki-
zu zenbait daon kanpo-lorak oiñ, ta ir-
ten bear duenak eta danak, kanpo lorak”
(JBA, 2004-05-29)

Lorá-txiki, lorá-txikie: iz. Bot. Lore txi-
kia, lore mota./ Lorá-txikie. Lore txikia.
(JBA, 2004-05-29)

Lorádun, lorádune: adj. Bot. Loreduna./
Loradune. Loreduna. (Erramu landarea-
ren gainean) (JUA, 2004-04-03)

Lorátu: ad. Bot. Loratu./ Loratu. Loratu. (Arto
gararen gainean esana.) (JBA, 2002-01-20)

Lorázaiñ, lorázaiñe: iz. Lorezaina, lo-
rategi arduraduna./ Lorazaiñe. Lorezai-
na. (JBA, 2006-05-29)

Lósa, lósea: iz. Losa, harri losa./ Arri losak.
Harri losak. (ik. Arri-zabal) (JBA, 1998-02-
12)/ Bada hauetako harri losa bat Olazar
baserriko ukuilu aldean ere. (JBA, 1999-
04-17)/ Arri losea. Harri losa. (Etxokan su-
kalde aldeko harriez) (JUA, 2000-03-04)

Lótsa, lótsa: iz. Lotsa./ Ez daukela sukalde
onek lotsaik. Ez daukala sukalde honek lo-
tsarik. (Edonori sukaldea erakusteko) (JUA,
2002-06-08)/ Beiñ amasei iñ ezkeo ez daok
lotsaik. Behin hamasei egin ezkero ez za-
gok lotsarik. (Pilota partidua hogeita bira
denean galtzaileak zenbait egin behar
duen azalduz) (JUA, 2002-10-05)

Lotsábaetu: ad. Lotsagabetu./ Lotsabaetuta.
Lotsagabetuta. (Azerien jarreren gaine-
an) (JBA, 2005-04-16)

Lotsáti, lotsátie: izond. Lotsatia./ Lotsati.
Lotsati. (JBA, 2000-06-17)

Lótsau: ad. Lotsatu./ Lotsatzen. Lotsatzen.
(JBA, 2000-01-06)/ Lotsauta bezela. Lo-

tsatuta bezala. (JBA, 2004-05-22)/ Lotsau-
ta. Lotsatuta. (JBA, 2008-01-12)

Lótu: ad. Lotu./ Lotu. Lotu. (JBA, 2004-03-
21)/ Lotzéko’re ez dek eongo zeaik.
Lotzeko ere ez duk egongo zerarik. (JBA,
2004-06-12)

Lotúaldi, lotúaldie: iz. Lotualdia./ Lo-
tualdi batzuk. Lotualdi batzuk. (Txaku-
rrari katean) (JBA, 1999-08-08)

Lotúra, lotúrea: iz. Lotura./ Lotura. Lo-
tura. (JBA, 2002-08-24)

Lubérri, lubérrie: iz. Nekaz. Luberria, le-
hen aldiz erein edo zelai moduan jarri-
tako lurra./ Luberrie. Luberria. (JBA,
2003-11-15)

� Etnog. Luberria egin: Lehen basoa zen lurra,
moldatu egiten dena beste erabilpen be-
rri bat izan dezan. Arrezalen piñu azik
ereitteko, gaztainadi bat luberria bilaka-
tu zen. Horretarako, bertan ziren harriak
atera eta lurra aitzurtu egin zuten. Ez du
uste gaztainondoen zuztarrak atera zi-
tuztenik moldaketa lan honetan. (JBA,
2003-11-15)

Luizi, luizie: iz. Luizia./ Luizie... goiti. Lui-
zia... goitik. (JBA, 1998-08-29)

� Etnog. Luizi handia: Zerain bidea eta Agi-
rrizebal baserriko bideak elkartzen diren
inguruan aspaldiko luizi handi bat koka-
tzen da. JBA-ren aita zen Tiburtzio Be-
ainek ere beti bertan ezagutu zuen. (An-
jel BA, 2005-09-09)

Lukainka, lukainkea: iz. Lukainka./
Lukainka. Lukainka. (Santa Ageda es-
kean lukainkak ere eman izaten ziren)
(JBA, 1999-02-04)

➤ Grab. Lukainka: “Txoixoa izango da,
ezta? Lukainka, lukainka. Lenao kos-
tunbrea izango zan igual esateko lu-
kainkak, o, ola basarritan txoixoi lu-

› LORA-TXIKIE. Lorategiko lore-txikia. (AA, 2004-06-12)

› LUIZIE. Katabera aldeko luizi luzea. (AA, 2008-10-12)
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kainkak esango ziten oiñ baiño geiao.
Oaiñ txoixoa esaten da baiño. Lenau
nunbaitt, o oiñ’e izango da paraje ba-
tzutan, lukainkak esaten diena. Amen
gutxi ebali izan tzan ori. Baiño lukain-
ka jakin bai zei esaten tzakon-da, bai”
(JBA, 2003-03-21)

Lúma, lúmea: iz. Zool. Luma./ Lumea.
Luma. (JBA, 1998-08-14)/ Luma. Luma.
(MUA, 2003-04-11)/ Oillo-lumea. Oilo
luma. (JBA, 2005-05-29)/ Or emenetan
luma gixi batzuk. Hor hemenetan luma
gutxi batzuk. (Azeriak oiloei erasotu zie-
nean geratu ziren arrastoak) (JBA, 2008-
08-21)

Lumáje, lumájea: iz. Zool. Lumajea./ Lu-
maje politte. Lumaje polita. (Eskinoso-
aren gainean) (JBA, 2004-02-01)

Lúmau: ad. Lumatu./ Lumau. Lumatu.
(Ehizean harrapatutako hegaztiak) (JBA,
2000-11-11)/ Oillaskok lumatzea. Oilas-
koak lumatzera. (JUA, 2000-06-24)

Lur, lúrre: iz. Lurra./ Patatei lur iarra arri-
matzea txarra dala. Patatari lur iharra ger-
turatzea txarra dela. (Patatak jorratu be-
har direnean, lur iharra gerturatzea txa-
rra omen da) (JUA, 2001-05-26)/ Itsasok,
lurrek, mendik. Itsasoak, lurrak, mendiak.
(JBA, 2004-03-21)

LUR JO: ad. Lur jo, egoera txarrean egon./ Oso
lur jo men dola. Oso lur jo omen duela.
(Lantegi baten gainean) (JBA, 2004-07-24)

LURRE EMAN: ad. Lurra eman, lurretan eza-
rri./ Lurre eman. Lurra eman./ Pinua sar-
tzerakoan bakoitzeko pinu mordoska
bat eraman ohi da. Denak sartzeko asti-
rik ez bada, banaka sartu gabe geratu di-
renak multzoka sartzen dira leku jakin ba-
tetan, hurrengoan etorri eta behar diren to-
kian ezartzeko. (JUA, 2001-01-27)

LURRE IRIKI: ad. Nekaz. Lurra ireki./ Lurra iri-
ki. Lurra ireki. (Soroko lana) (JBA, 2002-
01-26)

LURRE JASO: ad. Nekaz. Olazar eta Agirreza-
bal baserrietan lur jasotzen ere lana egi-
ten zen. Aldapako soroetan, nekazal la-
netan lurra poliki-poliki maldaren behe-
ko aldean pilatzen zen eta hala, berriz ere
gora eraman behar izaten zen. Agirreza-
bal baserrian gurdiaren laguntzaz egiten
zen lan hau. Besteak beste, trenbidearen
gaineko soroan horrela ibiltzen ziren. Soro

honek aldapa du goi aldean, baina or be-
ean “bastante” sakon dao eta lurra han
pilatzen zen. Olazarren berriz Etzikorta-
Barrena sailean bakarrik ezagutu du lan
hau JBA-ak, eta peazarekin egiten zen.
Bertan aitonak (Luzianok) saskia bete eta
Justa berak eramaten zuen. Lan honetan
ezkondu eta lehen urtean-edo aritu izana
gogoratzen da. Lan hau ez zen urtero ere
egiten, ahal zenean egiten zen. Batzutan
gora berriro lur puskak eramaten zituz-
ten, baina lur xehatua ere bai: sokorra o
goldautako lurre. Ez zen auzolana, bai-
kotzak berea egiten zuen. (JBA, 2004-05-
15)/ Lurre. Lurra. (Baratza maldatsua
denean, landutako lurra batzutan (adibi-
dez, aitzurraz lantzen denean) kontuz ma-
neatu behar da, lurrak maldaren beheko
aldera egin dezakeelako. Horretarako, goi-
tik behera landu beharrean, zeharreko ila-
ra bat hartu eta horrela lan egin behar da)
(Soroan patatak ateratzen genbiltzala
esana) (JUA, 2000-07-22)/ (ik. Lurketa)

LURREK EBALI: ad. Nekaz. Lurrak erabili,
nekazal lanak egin, goldatu eta xehatu./
Lurrek ebali. Lurrak erabili. (JBA, 2005-
04-30)

LURREZ IN: ad. Nekaz. Lurrez egin, lurrez zi-
kindu./ Lurrez inda. Lurrez eginda. (Ka-
tua batzutan nola zikinduta etortzen den)
(JBA, 2004-12-08)

� Etnog. Nekazal lurrak: Olalde ingurutik Jo-
semarinea inguru arte erreka ertzean di-
ren baratza txiki lauak onak omen dira ne-
kazaritzarako, lur ona da izan’e. (JUA,
2001-08-26)/ Leku mardule lur asko duen
tokia izango litzateke. Aurkakoa berriz,
arbela izango litzateke, hemen lur gutxi
eta harri asko delako. (JBA, 2002-08-25)/
Baratzako lurra, lur-árroa da, hau da, lur
prestatua, erraza lanerako. Horretan egu-
raldiak ere badu eragina. Azken aldian,
leor jun da eta hala lurra askoz errazagoa
egoten da. Neguko izotzak ere lagunga-
rriak dira. (ik. Zartu) (JBA, 2004-08-12)/ Xa-

murre lurre. Samurra lurra. (Baratzako lu-
rraren gainean) (JUA, 2004-08-09)/ Neka-
zal tresna batzuk lurra alde batera bota-
tzeko joera dute, eta horrela, tarte batzu-
tan lur hutsuneak sortzen dira. Soro ba-
tean, lur hutsunea eta landu gabeko lu-
rraren artean koska geratu da. Hau txarra
da, besteak beste, hutsune horretan euria
egiten duenean, putzu moduko bat sortzen
delako. Hortaz, saskia hartu eta bertakoa
osatzeko, lur pixka bat eraman behar izan
da. (JBA, 2005-04-30)/ Lur gosek die oik.
Lur goseak dira horiek. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2005-10-30) (Horrela deitzen
dira lurrak goernau baekok direnean. On-
garriak ondo hartuko lituzketen lurrak
dira) (JBA, 2005-11-24)

� Etnog. Nola goldatu: Goldatzen den soroa, era-
bat laua ez bada, behetik gora egin behar
da. Goitik behera goldatu ezkero, soro-
aren beheko aldean lurra pilatu egiten da.
(JBA, 2007-05-12)

Lur-góxo, lur-góxoa: iz. Lur gozoa./ Lur-
goxoa. Lur gozoa. (Lur gozoa, zotalik ga-
beko lurra. Pinua sartzean lur hau bota-
tzea egokia dela dio JBA-k) (JBA, 1998-
12-28)/ Lur goxoena. Lur gozoena. (Lo-
reak sartzeko) (JUA, 2003-05-10)/ Lur go-
zoa da: gozautako lurre, sítxekin-da go-
zautako lurre, bestela gosea izaten da.
(JBA, 2009-01-21)

Lurbíde, lurbídea: iz. Lurbidea, lurrez-
ko bidea./ Lurbidea. Lurbidea. (JUA,
1998-08-05)

Lurgórri, lurgórrie: iz. Lurgorria./ Lur-
gorrie. Lurgorria. (Kataberako meha
hondakinez betetako lur eremu gorriak
adierazteko) (JBA, 1999-08-29)

Lurkéta, lurkétea: iz. Lurketa, aldapa du-
ten soroetan, behera eroritako lurrak be-
rriz ere gora garraiatzea./ (ik. Lur sarrera,
Lurre jaso atala)

➤ Grab. Lurketa: “Peazarea kargau, ta artu

› LUMAU. Lumatutako oiloaren lumak. (AA, 2005-05-28)

› LURRE IRIKI. Zikirioa egiteko lurra errotabatoreaz irekitzen. (AA, 2007-12-15)
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bizkarren-da, “o sea” bi laun izaten tzien.
Batek bete ta bestek karreau. Bizkarrea
jaso peazarea, lurrez beteta, ta goenea
eraman. Zeatio or lenao, oin bezelako gol-
daik etzan, dana beera botatzen tzuen gol-
dek, oin gora botatzen dittuen bezela.
Enda ordun ba, nola beera juten tzan lu-
rre, ba jaso in bear atzea, goenea. Ori iza-
ten tzan lur jasotze ori. Geo gurdikiñ’e
bai, eitten zan, gurdikiñ. Baiño ola, soro
txikie zan, zea, ba peazarekin bizkarka
igual”. Non egiten zen lan hau: “Ba
emen’e bai, urte baten-o bakarrik. Emen’e
bai, Olazarren’e bai ta Arrezalen’e bai.
An gurdikiñ aitzen tzien. Nola soro luzea
zan, ba barrenen artu ta puskaat gora era-
maten tzan. Da ola, bueno, leku guzitan
eitten tzan, leku guzitan zeatio goldaak
izaten tzien ba bera, dana bera botatzen
tzuenak. Sardak’e bai, urrengo erra-
mientak’e. Dana bera botatzen tzuenak
izaten tzien. Barrenen lur pillea ta geo,
goenen falta, ta orreatio, ba jaso in
bear izaten tzan” (JBA, 2004-05-29)

Lúrmen, lurména: iz. Meteorol. Lurmena,
elurra urtzean geratzen den ageriko lur tar-
tea./ Lurmena bazeon. Lurmena baze-
goen. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-08-
15)/ Lurmen unak. Lurmen guneak. (JBA,
2004-03-01)/ Batzutan elurpean den lurra
agerian geratzen da, elurrak aldapan be-
hera egin eta agerian geratzen delako, bai-
na hau ez da lurmena. (JBA, 2004-03-04)

Lurméndu: ad. Meteorol. Lurmendu, elurra
urtzean beheko lurra agerian geratzea./
Lurmendu. Lurmendu. (JBA, 2004-01-03)

� Etnog. Lurmen parajeak: Lurmendu do... ai
da lurmentzen. Lurmendu du... ari da lur-
mentzen. (Lurmentzen ari dela esaten da,
elurra joan eta beltzunak itten dienen.
Erraz lurmentzen ziren tokiak Elorrimendi
mendia eta Patxiñeko teillatue ziren.

Bigarren honetan, barnean egiten zen suak
lurmentzen zuen teilatuan zen elurra)
(JBA, 2004-02-21)/ Elur asko egin ezkero,
urtzeko eurie ta aizea behar ditu, beste-
la asko kostatu ohi zaio. Elur asko azkar
urtzen denean, uraldiak egiteko arriskua
izaten da. Beste arrisku bat, lehenagoko
teilatu zahar eta okerretan, halako ur pre-
satxoak sortzea izaten zen. Elurra egite-
an, teilatu hauetan berriz sartu ohi zen elu-
rra, batez ere teila arteko zirriztuetatik, eta
teilatuak eta etxeko hormek bat egiten zu-
ten tokian. Agirrezabal baserrian lehenago
sartu izaten zela esaten du eta lan oso txa-
rrak izaten ziren. (JBA, 2004-03-01)/ Ga-
rai batean, Elorreimendi azkar lurmentzen
zen, baina orain dituen pinuekin ez da hain
ondo bereizten fenomeno hau. Hala ere,

lurmentzeko joera horren arrazoi bat-edo
aipatzen du: euzki begie gaiñea ori.
(JBA, 2005-01-29)/ Gai honen haria segi-
tuz, Joxemari UB-k dio Ormakio orain-
dik ere azkarrago lurmentzen dela. Ga-
rai batean, elurra zenean, atarira irten eta,
Ormakio ai da lurmentzen, esaten zela go-
goratzen du. (Joxemari UB, 2005-01-29)/
Honetan JBA-k Ormakio azkarrago lur-
metzen zela dio, baina Agirrezabal ba-
serritik Elorrimendi bakarrik ikusten zu-
tela dio, eta haren arabera esaten zutela
hortaz. (JBA, 2005-01-29)

➤ Grab. Lurmendu: “Lurmendu da, ba guk
esaten diu, edurre indakon, ba zeak
azaltzen dienen, lur-eo, edurre kenduta-
ko unaak azaltze dienen. Ari esaten tza-
ko lurmendu. “O sea”, eguteratan-da...
Eguteratan-da ba geiao, “o sea”, lenao,
ta “an lurmendu do, zean, Elorrimendiñ”-
o, ba esan oi gendun”. Paraje batzutan
bestetan baino lehenago lurmentzen du:
“Bai. Euzkie geiao jotzen don tokiñ,
agurogo, bai. Geo, emen, zelai ontan, Er-
mentaiko zelai ontan, nola oso zea zan,
laue, lau... Bueno, aldapea, or edur jau-
sik o zeak eitten tzien. Edurre, edur-mai-
llaak etortzen tzien goiti bera. Ta or’e bai,
“o sea”, edur aundie eonatio, ba eténak
eitten tzikon edurrei ta bera (...) tzan...
Ura’re lurmendu, lurmendu ez zan
ura’re” (JBA, 2004-05-29)

Lúrpe, lúrpea: iz. Lurpea./ Lurpen sartu
arte. Lurpean sartu arte. (Hildakoan)
(JUA, 2000-02-24)

Lurréstali, lurréstalie: iz. Lur estalia./
Lurrestalie. Lur estalia. (Pikondo baten
ondoko lurra pikuz estalia geratu zela
adierazteko) (JUA, 1999-02-10)/ Sagarra
lurrestai108. Sagarra lur estali. (Aurten sa-
gar asko ari da heldu aurretik lurrera eror-
tzen) (JBA, 2005-08-18)

Lurrikára, lurrikárea: iz. Lurrikara./ Lu-
rrikarea. Lurrikara. (JBA, 1999-02-10)/
Lurrikárak. Lurrikarak. (JBA, 1999-08-11)/
Lurrikarea. Lurrikara. (Luizi bat eragin
zuen lur mugimendu baten gainean)
(JUA, 2000-07-30)

108 Sic.

› LURPEA. Arrobiko lurpeko eraikuntza. Ematen duenez, lurpeko eraikuntza hau trenbidea egitearekin lotuta
dago. (AA, 2009-02-21)

› LURMENA. Aizkorriko elurrak lurmentzen. (AA, 2007-03-10)
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Lúrriñ, lurríñe: iz. Lurruna./ Lurriñe eo-
ten da. Lurruna egoten da. (JBA, 1999-12-
11)/ Lurriñe emango izu. Lurruna eman-
go dizu. (Txakurra niregandik oso gertu
dela, eta berak botatako hatsa arnastuko
dudala) (JBA, 2003-06-07)/ Berotasunen lu-
rriñe. Berotasunaren lurruna. (Kirolari ne-
katu bati darion lurrinaz) (JBA, 2000-11-
04)/ Lurrun bat! Lurrun bat! (Ontzi bati
darion lurrunaren gainean) (JBA, 1999-08-
12)/ Lurriñe artzeko. Lurruna hartzeko.
(Huntzaren lurrina ona izaten da katarroa
daonen da ola) (JBA, 2003-02-15)/ Lurriñ
aundie. Lurrun handia. (JBA, 2005-07-02)/
(aldaera Lurrun) (sinonimoa Bapore)

Lúrrun, lurrúne: (ik. Lurriñ) 

Lútu, lútue: iz. Erl. Lutoa./ Lutue. Lutoa.
(Heriotza lutoa) (JUA, 2000-08-08)

Lúxe, luxéa: (ik. Luze)

Luxéka, luxékea: (ik. Luzeka)

Lúzau: ad. Luzatu./ Ankak luzau nai. Han-
kak luzatu nahi. (Eseri eta hankak luze jar-
tzea) (JBA, 2002-10-19)

Lúze: adb. Luze, erabat etzanda./ Luze. Luze.
(Etzandako katuaren gainean) (JBA, 2000-
02-19)/ Luze, akauta balere bezela. Luze,
akabatuta baleude bezala. (Etzandako mo-
xalen gainean) (JBA, 2006-09-09)

Lúze, luzéa: izond. Luzea./ Luzeego. Lu-
zeago. (JUA, 1999-05-22)/ Luzekaxea. Lu-
zexkagoa. (JBA, 1998-07-04)/ Luzeana
dana. Luzeena dena. (JBA, 2004-08-09)/
Lan luzea zan. Lan luzea zen. (Iraupen
handiko lana) (JBA, 2004-08-10)/ Luzegie
izango ote zan. Luzeegia izango ote zen.
(JBA, 2005-12-03)/ Kaskara luxe batzuk.
Oskol luze batzuk. (Pinuenak) (JBA,
2006-06-09)/ Burni luxe bat. Burdin luze
bat. (JBA, 2002-01-26)/ (aldaera Luxe)

LUZE JUN: ad. Luze joan, denbora motel iga-
rotzea./ Guri luze jun tzaku. Guri luze joan
zaigu. (JBA, 1999-08-12)

LUZEAKO UTZI: ad. Luzerako, denbora
luze adieran esanda./ Ainbeste luzeko... ain
luzeako utzita. Hainbeste luzerako... hain
luzerako utzita. (Denboraz atzeratu den
asmo baten gainean) (JBA, 2004-02-14)

Luzéera, luzéerea: (ik. Luzera)

Luzéka: adb. Luzeka, luzetara./ Luzeka ja-
rri. Luzeka jarri. (Luze-luze eginda jarri
pertsona bat, zulo batean sartzeko) (JBA,
2004-05-29)

Luzéka, luzékea: izond. Luzexka./ Luze-
ka antzekoa. Luzexka antzekoa. (JBA,
1999-02-10)/ Luxeka. Luzexka. (JBA, 1999-
02-10)/ Luzekea. Luzeka. (JBA, 2006-05-27)/
(aldaera Luxeka)

Luzéra, luzérea: iz. Luzera./ Luzera.
Luzera. (JBA, 2000-06-03)/ Luzeera aun-
die. Luzera handia. (Txakur baten mihia-
ren gainean) (JBA, 1999-11-05)/ (aldaera Lu-
zeera)

Luzéro, luzéroa: iz. Luzeroa, teilatuan ego-
ten diren leiho erakoak./ Luzerok. Luze-
roak. (JBA, 2000-02-05)

Luziano: Luziano Ugalde, Olazargo semea,
JUA eta MUA-ren aita./ (�)

� Etnog. Legazpiko eskolan: Luziano Legaz-
pin ere izan zen eskola ikasten. Legazpiko
eliza atarian pelotan zebilela behin edo
beste agoazilaren txakurrak etxetik eka-
rritako jakia ere jan omen zion./ Geltokiko
guarda-agujaren semeak ogi beltza eta oso
gazia eramaten zuen eskolara jaki beza-
la eta Luzianok ogi zurizkoa. Gelan
gehien zekitenek besteei ikasgaiak har-
tzen zizkieten eta ogia txandatzen zute-
nean guarda-agujaren semeak zera esa-
ten zion irakasleari Luzianoren gainean:
Ya sabe la leccion, ikasgaiaren inongo gal-
derarik egin gabe; ogi zuria askoz ere ho-
bea zen jateko beltza baino. (JUA, 2001-
12-01)

� Etnog. Auntzolan morroi: Oñatiko Auntzola
baserrian izan zen morroi. Hau morroi
egon zen baserrikoek, kanpoan asko lu-
zitzen zutela dio: kapelak, eskularruak...
Etxean berriz, ez omen zen hainbeste ha-
rrokeria. Mezetara Oñati bertara joaten zi-
ren, bertako bikario eta gainerakoekin./
Luziano bera, etxean geratzea nahi izan
zuten, andre-gizon gazteek ondorengorik
ez zutelako. Luziano bera ondo hartu zu-
ten etxeko andre-gizon gazteek. Zaharrak
berriz, ez zuen hain gogoko./ Luzianok

Oñatiko gau eskolatan ikasi zuen zekie-
na, berak esaten zuenez. Bertan, Oñati-
ko sekretarioaren aitak ematen zituen kla-
seak. (MUA, 2005-02-04)/ (ik. Auntzola)

� Etnog. Zeraingo mehatzetan, Brinkolako
zubian eta harrobian: Luziano Zeraingo
miñaan barreno zulok itten ibili zen. Lu-
ziano Zerainen egon zen apopilo eta
hala Zeraingo mehatze eta labeetan hasi
zen lanean pintxe bezala. Enkargatuare-
kin lan egitera iritsi zen azkenean. En-
kargatu bat Largo zeritzan bat zen. Ga-
rai hartan lanera kanpoko jende asko etor-
tzen zen, erdaldunak, kanpoko jentea, da-
nak maldizio baten, aldiko amar. Largo
enkargatuak, hauekiko amorrua zuen eta
akatuko atuat nik danak esaten omen

› LURPEA. Eraikuntza bera barrutik. (AA, 2009-02-
21)

› LUZIANO. Auntzolako nagusia Olazarren izan zen Luzianoren morrontza aldia luzatzeko tratua egiten. Iru-
dian agertzen den bezelako hesia ikusiko zuen garai hartan. (AA, 2009-01-04)

› LUZIANO. Ospakizun bateko argazki batean.
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zuen. Lanetik bidali egiten zituen baina
hurrengo egunerako atzera etorri egiten
ziren. Luziano primerako ofizialea zen.
Egun batetan, enkargatuak barrenuaz
zulo bat egiteko esan zion. Honek zuloa
oso azkar egiteko gai zela erakutsi eta le-
hen mailako ofizial izatera igo zen,
emendi aurrea peseta bat geiao egune-
ro. Orduan, Zeraingo alemanak ziren me-
hatze hauetako agintariak. Mehatze lana
utzita, Luzianori Brinkolako harrobieta-
ra joateko dei egin zioten aurreti zubitan
ibili eta gero: I etorri ai kantera./ Neguan
jendea labe hauen inguruan elkartzen zen
hauetan berotasuna mantentzen zelako.
(JUA, 2001-11-17; erreferentzia denak zubia-
ren aipamena ezik JUA-renak dira, zubiarena
JBA-rena)/ Zerainen mehatzetan lanean
egondakoan, arduradun bat Arakama
zen, Zeraingoa bera. Luzianok ogia eta ur-
daia eramaten zuen jateko mehatzera. Eta
etxeko txerriaren erdia horrela gasta-
tzen omen zen, irabazitakoaren erdia ja-
netan gastatu behar./ Luzianok harrobian
lan egin nahi izaten zuen, ez lantegian.
Izan ere, baserriko lanak ugaritzen zire-
nean, harrobian 5-6 egunetan ez zen
agertzen eta baserrian lan egiten zuen.
Hango lanak bukatu eta gero, berriz ha-
rrobiko lanera itzultzen zen. Harrobiak ja-
bez aldatu zuenean, jabe berriak ez zio-
la utziko esan zuen, baina Luzianok beti
hala egin zuela eta hala jarraitu zuen. Lan-
tegian berriz, ez zukeen halako aukera-
rik izango. (JUA, 2003-12-26)/ Luzianok
Zeraingo mehatzetan lan egin zuenean,
bertan ere alemanak-edo baziren. Lu-
zianori aleman horren andrearentzako
gauzak eramatea ere suertatzen zitzaion,
eta gauza haiek etxeko aten utzi eraitten
tzion, nonbait konfiantzarik gabe-edo.
(JBA, 2005-09-09)/ Luziano Zerainen egon
zenean, etxeren batean apopilo egon
zen. Hauek Legazpiko Zezilioenekoen se-
nide-edo ziren. Bazen janariaren gaine-
ko gorabeheraren bat ere hauekin. (JBA,
2006-07-01)/ Zeraingo etxe batean egoten
zen apopilo, beste zenbat langile bezala.
Jana etxetik eramaten zuten langileek: ur-
daia, ogia… Etxe hartan ume asko izan
eta hemendik jan egiten zuten. Orduan
etxeko nagusiak zera esaten zien apopi-
loei: “Motillek, urdairik etxau pa emen!”.
(JBA, 2006-07-15)

� Etnog. Zubi lanetan: Brinkolako zubi han-
diaren lanetan bera ibili zen. Toki horre-
tatik Olazar baserrirako bidea, aitzurrez
egin zuen jende multzo handi batek.
Zati gogorrenak, dinamita erabiliz hau-
tsi zituzten./ JUA bera ere ibili zen ho-
rrelako lanetan. Amutsandan, Aizkorriko
Iturbeltz parajetik ura Legazpira erama-
teko, hodiak sartzen ibili ziren. Hodiak
mandoz ekartzen ziren. Hodia erabat
zuzena izanik, zuhaitz zuztarrak eta ha-
rri handiak atera egin behar izan zituzten.
(JUA, 1999-02-06)/ (ik. Itturbeltz)

� Etnog. Soroan: Baratzak goldatzean Luzianok
marrak erabat zuzenak izatea nahi zuen.
Horretarako, norbaiti agintzen zion behi
parea adarretik helduta gidatzeko. Hala
ere, lan hau bere gain hartzen zuenean
bera behi parea baino askoz aurrerago jar-
tzen zen. Lan hau batzutan JBA-ri bi-
daltzen zion. Honi berriz sekula ez zaio
gustatu lan hau ezta Agirrezabalen ere,

amakiñ’e asarratzen nitzen ni. (JBA,
2001-11-17)

� Etnog. Ohiturak eta pasadizoak: Luzianok ardo
beroa azukrearekin hartzen zuen, katarroa
zuenean. (JBA, 1999-12-24)/ Luzianok in-
duabei pentsu babak botatzen zizkien, hau
da, baba txikia. Bestalde, baba txikia ikaz-
kinen jakia zela dio JUA-k. (JUA, 2000-
12-24)/ JUA-ren esanetan, bere aita aste
guztia lanean egoten zen: lantegian,
Kontzialetik bedar sortaka ekarriz... ha-
lako lanak izanda, begiko makarrak jaiez
bakarrik kentzen zituen. (JUA, 2001-03-03)/
Luziano ez zen oso pinuzalea. Izan  ere,
pinuaren gorakada bere garaian suertatu
zen. Jende guztiak ekin zion pinuak sar-
tzeari eta horregatik, pinuen balioa oso txi-
kia izango zela pentsatzen zuen, ugari-
tasunak eraginda. (JUA, 2001-06-30)/ Lu-
ziano ez zen batere txakurzalea. Etxean
ez zuen txakurrik nahi, sekula ez zen ohi-
tu. (JUA, 2001-11-17)/ Luziano eta bere
emazte Katalina bazkaltzen ari zirela, bere
andreari urdai pusketa bat erori zitzaion
lurrera eta katu txiki batek jan egin zuen.
Orduan, Luzianok zera esan omen zion:
Katalin, Potolin, katu txikik urdaie eaman
diñ. (JUA, 2001-12-15)/ Luziano hiruro-
geiko hamarkadan gaixo egon omen ze-
nean, Lazkao Txikirekin topo egin omen
zuen erietxean, hari ebakuntza egin be-
har omen zioten. Hura gizon koskorra zela
esanez etorri omen zen etxera. (JUA,
2003-03-30)/ Luzianok esaten zuen esae-
ra bat: Gusto billa jun da gusto billau ez.
Behin Iruñara joan ziren festetara. Eta
nonbaiten jaten ari zirela, hainbesteko be-
roa zen ze melokotoia jateko gogoa ere
ez zutela. Gertakari honekin lotzen du
esaldia. (Elena UB, 2003-12-31)/ Luziano
igande goizean mezatara joaten zen.
Itzuli eta semeek propina eskatzen zioten,
eta berak zera esaten zien: Diruk eama-
te atuk miruk! (JUA, 2004-05-29)/ Luzia-
nok kordoiakin neurtzen zuen txahala.
Handik bere pisua ateratzen zuen, eta hor-
tik berriz, bere salneurria: Ainbeste erral-

de pixau datuk, erraldek ainbeste pre-
zioa... Eta gero Maria alabari eragiten zion
biderketa berdinak egitera, eta berak bu-
ruan zuena, eta alabak esandakoa alde-
ratzen zituen. (MUA, 2005-02-04)/ Ardo be-
roari pikuak ere botatzen zizkion, kata-
rroa sendatzeko. (JBA, 2005-08-18)/ Izan
ere, hala pertsona izardittu egiten da, ba-
rrue berotzeko era da. (JBA, 2005-08-19)/
Luzianoren esaera: Gaztek seguroik ez, za-
arrak eskapuik ez! (Heriotzaren gainean)
(Maite UB, 2007-05-12)

➤ Grab. Luzianoren eskola eta erdara:
“Beno, bai, garai artan, ba!... Ola kar-
tak-eta, ez ola atxek eta zeak eta bear zan
bezela-ta, zatorren bezela... Igual, igual
itz ein bearko zian, eskriittu bearko zian

› LUZIANO. Morrontza pasa eta gero, Zeraingo me-
hatzeetan jardun zen lanean. Argazkian bertako labe
baten xehetasuna. (AA, 2004-04-08)

› LUZIANO. Morrontza pare bat urtez Oñatiko Auntzola baserrian egin zuen Luzianok. (AA, 2008-02-04)
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“de los ombres”... Erderaz ikasi zian, ibi-
li men tzittuan Zeraiñen, bi urtetan ibili
men tzittuan. Eta bi urtetan ibili men tzi-
ttuan argiñ bezela-o, kantera baten, an
ibili men tzatuan, emen kanpoko jendea
beintzet, Araia aldekok-o... Eta aikin
dana erdaldune eta aikin erderaz “bas-
tante” itten tzian gure aittek. “Bastante”
itten tzian erderaz gure aittek. Falta
asko eitten tzian, baiño “bastante”,
“bastante” manejatzen tzian. Amak ez,
arek eskola gutxigo zekian. Erderaz,
amanrek, nere amandrek ondo itten
tzian” (JUA, 2002-06-01)

➤ Grab. Luziano morroi (1): Luziano Oñati-
ko Auntzola baserrian izan zen morroi:
“Oiñatin, Olabarrieta baserri baten. Ba-
serrie... diru asko zeukien-eo, ta ba, di-
rue etzian asko izango baiño beintzat te-
rrenok-eta (...). Bi urte in zatuan morroi...
Ba euko zatuan... amalaukiñ etorri.
Amairu ta amabi. Amakiñ jun da, amai-
ru. Amalaukiñ, amalau kunpliuta etorri”.
Lan hauek egiten zituen: “Baserri lana.
Lan danak. Ardikin-da, beiekin-da, egu-
rre basoti ekarri-da...”. Egurra kalera era-
maten zuen, medikuari ere bai: “Gero,
etzekiat ba, eskolako maixue eamaten men
tzaean. Aitte beak beiekiñ. Mutikok beiek
zikatzen, ua akuillukin, artu mutikok au-
rretik da...”. Nagusia gustura izango zen
Luzianorekin, bere morrontza aldia luzatu
nahi zuelako: “Geo beste urte baten
euki nai, beste urte baten, bi duro geiao
pauko ziela. Len amabi duro, lenengo ur-
ten  amar gero biarrenen amabi. Da geo
beste bi duro geiao pauko ziela, irugarren
urten eoten bazan”. Honela izan zen ger-
takaria: “Amairu ta amalau an eon tza-
nen. Geo amabost, beste urte baten,
beste urte baten. Da ori, nausi gazte ori,
ez takiela etorri dek gue etxea da aitte ta
amakin eon men tzian-da. Da amak bee
ama esaten tzian, amak esan men tzao-
an, ardik-eta ikusi men zatuan, aienakin
indako ola... Esie ardik pasau ez zeitzen

eta esan men tzaoan: “ Etxean esixak aie-
nakin einda earki dare” “ Nola dakizu
ori?” “ An izan nitzen da zu beste urte ba-
ten emen geatzeko-ero” ola-ta. “Zurean
amak zeuk nai balin badezue geatu,  nai
balin bado arek geatu, geatu deilla-
esan dik ta gustoa dao ura zu emen ge-
atzeko baserri ona dala-ta” ta ola. Da
esan diot ezetz, etorri ein bear dola-ta,
aleiñe in  men tzaean, etorri in bear tzo-
la, bi duro geiao pauko ziola. Ta ezetz. Ta
ala, ala etorri men tzian. Esaten tzon
“makillea, gaonetako makillea” gaone-
tan etorriko zian...” Edonola ere, morroi
egon zen artean, Luziano bera oso gutxi
etorri zen etxera: “Beno, etxea gutxitan.
Gutxitan, oso gutxitan”, gabonetan-edo:
“Gaon zeetan... Gaonetan-da, geo beste,
beste bi aldiz-eo”. Edozein moduz, ondo
gogoan geratu zitzaizkion Luzianori
Oñatiko bizimoduko pasadizoak, baita
bertako euskararen berezitasun batzuk ere.
Bazko egunean adibidez: “Geo pazko eu-
nian, bildotsa, bikaixoa bildotsa jatea. Ta
bikaixoa, ta nausi zaarra ta gaztia an. Da
aik kriadea’re ba men tzeukien, kriadea
ta morroia, zean, baserri ortan-da, bil-
dotsa jatea batez... Aik gero aparte,
emango zien aiei. Eman in tziela baiño
gerogo. Da bikaixoa an da, an bildotsa,
naiko bildotsa jaten. Esaten men tzaean
nausi zaarrak bikaixoi- izena ez dakit nola
esaten tzon. “Jan, jan bildotsa, jan!” esa-
ten men tzaoan. Aik’e jango lukienen,
amorra inda. Da aik uzten zittuenak, on-
darrak eta ola, geo aik. Da bai, eman in
men tzaean erai’re. Aik naikoa jan tzuen
garaien. Ola asarre, etxea alde itte-
ko’re”. Nabari denez, Oñati aldeko hitzak
ere badaude testu honetan: “Nola esaten
tzon bikaixo orren izena? “Jan Luix” o
ez takit nola “Don Luix, jan, Don Luix”
ola, “Jan bildotsa”, beti bildotsa. “Jan
bildotsa”. Arkumea ez tek, bildotsa esa-
ten zikoan... Zuzak danak bueltan zittu-
la. Ta ze ondo, bikaixok an. Pazko eunen
ekartzen men tzien bikaixoa” Gari lanak
ere izaten zituen: “Oixe garie! Errota beak
eamaten men tzien gurdikiñ. Beixak lotu,
beixak lotu ta beak eamaten men tzian,
beixakin”. Auntzolako baserriko jaunak,
beste baserri bat zuen errentan emanda:
“Bai errenteroa. Baserri bat, baserri
osoa errenteroa men tzeukien. Eta garie
gurdiñ ekartzen men tzien garie. Erren-
tea, garie ta artoa. Ta garie (...) da
errentea. Eran garik saldu ta errenterok
ekartzen tziana’re saldu ta arto eitten men
tzien. Ola, olako sopa ematen men tzae-
an eunero saldekiñ jateko. Baiño zopa,
zopa, saldea arekiñ jateko-ta. Aek’e gure
aittek’e saldea etatzeako beak jaten men
tzian aguro, ogi zea ori. Me-me-me ebai-
tako ttiki bat. Olako ttiki ttiki bat. Jaten
men tzian, arek zeukian gosea. Artoa nai-
koa bai, artoa... arto ona itten men tzien,
arto ona. Bai, baiño garie saldu ta artoa
jan itten men tzien. Da nagusi zaarrak,
arek bai, arek beti ogie, arek beti ogie,
nausi zaarrak. Ta beste danak, nausi gaz-
teek ta zeak, artoa”. Bizimoduko pasar-
te gehiago: “Bueno, mezata danak. Geo
atsalden bezpeata andrak-eo, andrea-ero
ta gizon zarra-ero, ez takit nola esaten
tzon. Zera, bezpeata. Ta geo ardik jeistea,
nausi gaztea ta bea’re bai launtzea. Ar-

dixak, zelaira ta gauen zelaitik gauen
etxea. Ola esaten zatuan. Maiña bat lan
itten tzola, indarra’re asko men tzeuken.
Ondo jan, naikoa, arto ona ematen men
tzien. Artoa gozoa eitten tzuela, laben
erretzen tzuela. Ta garixa saldu da artoa
jan, ala itten men tzien. Da maiorazgo an-
diik. Neska ta morroie eukitzen men za-
tuen... Eunero errosarixua, errosarixua.
Zea zarrak errezatze men tzian, nausi za-
rrak, errezatzen men tzian da illuntzan.
Eta apaldu, artoa ta esnea ematen men
tzien illuntzan, gauen, afaltzen-da... Geo,
errosarixua. Da lo artzen men tzian
gure aittek, da logure ta artuta-ta, ta-ta-
ta! “errosarixuan ez da loik itten” esa-
ten men tzaoan “ errosarixuan ez da loik
itten” esaten men tzaoan. Geo amalau,
amalau eukiko zittun, ia amabostekin eto-
rri in bear” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Luziano morroi (2): Bere lan bat egu-
rra kalera eramatea zen: “Kalea eraman
egurre erretzeko”. Nagusia Luzianorekin
gustura omen zegoen, eta horrela, Olazar
baserrira joan zen gurasoekin tratua egi-
tera. Luziano bere jaiotetxean izan zela
adierazteko, zeharka esan zion: “Esa
men tzien, aittonai, “Zuen aittek’e, esiik

aienakin inda” zeuzkela. Esikin dotore
inda zeuzkela”. Ardiei muga jartzeko zi-
ren hauek. Gero zuzenago aritu zitzaion:
“eta “dotore inda dauzke” esan men tzion
eta esan men tzion ordun: “nun ikusi zu
ba?”, “An izan naiz, zu beste urtebete-
ako kontratatzeko””. Baina Luzianok era-
bakia hartua zuen: ““Ez, etxea jun bear
det”. Makillea’re ba men tzeuken etxea

› LUZIANO. Zeraingo mehatzeetako Alemanen
Etxea. Luziano bertan lanean aritu zenean, aleman
hauek ziren arduradunak. (AA, 2007-04-11)

› LUZIANO. Brinkolako zubi handia egiten ere ibili
zen Luziano. (AA, 2008-08-31)

› LUZIANO. Zeraingo mehatzeetako labeak. (AA,
2007-04-11)
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juteko. Ez, etxea jun bear det, ez det gel-
dittu bear geio!”” (JBA, 2002-03-23)

➤ Grab. Luziano morroi (3): “Oiñatin-da, ga-
rai artan, gure aitte morroi eon tzanen-
eta, beti artoa jan. Garie etortzen men tzi-
tean, baserri bat men tzeukien errentan
emanda. Ta andi etorten men tzitean ga-
rie, gurdikada garie. Gari saldu ta artoa
jan. Artok indar geiau dik garik baiño. Ar-
toa ta esnea. Jan ezkeo indar geiao” (JUA,
2002-06-15)

➤ Grab. Luziano morroi (4): “Or eongo zittuan
zean, Auntzola-o, an morroia eon tzan,
ondo artan izango zian. “Gaur jun bear
deu”, nausik esaten men tzaoan, “lotu
beixek eta an, egurre eta bear diau. An
zareek itteko egurre bear diau. Geo an sue
itteko egurre karri bar diau”. Ta geo an,
andik ta negu garaien ebai aizkorekiñ,
troillok ola, ona sartzeeko, kale-etxetan
troilloa men tzian, ola ekonomikea, da ori
sartzeko egurre, egurre aizkorekin pre-
parau etxen. Ta orik, Erdoketa ta Triku-
soro109, aittuta al euzkean? Zeiñi aittu
ioan? “Gaur Erdoketa jun bar diau”,
nausik, “lotu, bei nausixak lotu, bei
nausixak lotu, ta gaur Erdoketa, Txiki-
soroa” (...), terrenoa men tzeukian arek-
ta. “Gaur atsalden Txikosoroa jun bar
diau”, nausiik, eta artu bei “nausixak”,
bei “nausixak” eta aizkorea, ta jente ba-
tzuk zean da, eta andik egurre ekarri pa-
rrokoi. “Zean daok, “eske” daok egurre”,
andik eamaten tzola. Parrokok, “bikai-
xook”. Da txikitu, txikitu ta “bikaixoi”
beak eamaten men tzaoan. Mutillek, mu-
tiko zea guztik, beie tentatzen, kale-mu-
tikook. Bat, kale, tentatzen, tentatzen, ar-
tzen men tzatuan arek aurreti makillekiñ,
akuillukiñ da ies ittea aguro juten men
ttuan. Geo “bikaixoi” gurdikarea ea-
maten tzionen, beak, beak artu gurditi,
beak kargau zarea eta bee etxea, ganbara
jasotzen men tzaoan, da goitti bera,
pun! bera, ez “politto-politto, politto-po-
litto”, (...) zian, enda ala, “bikaixo”
orrek, ala esaten men tzaoan. Geo zerbaitt
ematen men tzaoan, eraateko-eo, gauza
goxoa izaten men tzian, etzekiat pa, ko-
pan bat eo olako zean bat izango zian,
gauza goxoa ura-ta. Artu ta berriz’e zea,
Auntzola, beiek. Baiño beiek “soltau”, da
or eote men tzian, jana zelaietan da zean,
da ara jarei. Gero igualdi txaarrakiñ-da,
bestela, beste zeaik ez bazan egurre txi-
kitzen. Berriz’e “bikaixondako” eo bes-
ta matendako-eo, egurre txikitzen, ola
moztu bear zien. Ola, luzeana ola, zea-
tik ekonomikon nola, nola sartu zeizken.
Ta ekonomikakok zulo aundie ez men tzien
eukitzen-da, txiki antxen, motx antxen, nai
izatea. Beti lanen, beti lanen. Geo egur-
diñ babea, babea urdai pusketekiñ. Ur-
daie gustoa, gustoa jaten men tzien. Ta
kriadea, morroia ta kriadea eukitzen
men tzittuan, zerbait zeukieneko etxea
izango zian, errentaik pau barrik ez
beintzat. Errentak ola, terreno pixka
atzuk’e emanda bai, ta kobrau eitte men
tzien. Zenbaitt zeuken ba arek, zenbaitt
diru esaten tzian, zenbaitt diru. Ta ia bia-
rren urtea osatzen da-ta, ango nausie jun

men tzian, etorri men tzian ona. Da ar-
dik men tzeuzkien emen, da ardik bateti
bestea-ta ibili ez zeitzen, alanbrea epinita
ta ala ibiltze ttuk oiñ, urdun alanbreik ez
men tzeoan. Da ari zeak, aienak, aiena
ba al dakik zer dan? Da aienak epini, ar-
dik pasau, uzten zulon. Enda aienakin.
Ara jun tzanen, esan men tzaoan, “zuen
aittek”, nausik esan men tzaoan, “zuen
aittek aienakin itte ittu esik”. “Zer daki-
zu? Nola dakizu?”, da “eon naiz, zuen
amakiñ. Amak esan dit, nik beste urte bat
esan diot”. “Amak esan dit zeok arreglau,
zeok, zeok. Biok nai bazue, eon”. Aek, aek
etorri in bear tzola, aek etorri in bear tzo-
la etxea, “nik alde ein bear det, nik alde
ein bear det”. Ala, urtea bukatu zanen,
bi urte, alde i men tzian. Eta amalau, ia
amasei urte euko zatuan. Amabost urte,
amabost urte, ta ia Zeraingo miñaatan
jentea artzen men tzuela” (JUA, 2003-12-
26)

➤ Grab. Luziano eta morrontza: Bere espe-
rientzia eta gero, morrontzaren etsaia izan
zen Luziano: “Gue aittek, beste iñor
etzala morroi juten emendik. Etzala mo-
rroi juten iñor. (...). Da gure amanrek be-
rriz, morroi, morroi jun bear dala, da
kriada’re bai. Besten ogie jaten ikasi bear
tzola. Besten ogie erdie arrie dala. Da ala
ikasi bear tzola besten ogie jaten, ikasi
bear tzola” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Morrontza ondoko bizimodua: “Bi
urte an euki ta geiaon eon. Gero andik ge-
rogora, gerogora etxen ibiliko zian. Etxe
ingurun-da, ardik zaittu-ta. Batan da bes-
ten-da, oiñ aiñe piñu’re etzian sartuko or-
dun. Oin danak piñuk sartzea ta mendik
zea ittea-ta. Ura bota ta egurre ekarri-ta,
egurre saldu ta ola. Egur asko men
tzeukien, baso asko men tzeukien. Aitz txa-
aran batzuk eukiko zatuen. Da soron’e
laian-da. Da beintzet’e andik laister Ze-

raingo miñata, jun zittuan, Zeraiñen mi-
ñata” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Zeraingo mehatzetan (1): “Zerain-
go miñaatan. An mineala, mineala eta-
tzen tzien. An barrenookin-da, tirookin-
da. An kantero ikixi zian gue aittek. Da
an estimazioa izaten tzian, gero an aun-
dikaldea, an in tzan kanterea-ero an, beti
miñaatan, beti miñaatan. Kantero baten
bat, “ayudante” artu, ta beti zulok eiñ, zu-
lok, olako zeak, pistoletak izaten ittuan-
da, besta tzuk luzeek-eta, pistoletei batek
eutsi, ta bestek pózekiñ eman. Raa, (...)
da da!, golpea. Da beti aurrea, aurrea-
ka-aurreaka. Ta tiro luzek, barreno luzeek
in bear tzuenen, luzegok ipini, luzegok. Da
aikiñ, luzegoa. Tiro aundigoa kargau.
Kartutxo aproposak eote ittuan, ez dek
ikusita euko. Aik pixkat sun ondon epel-
du in izaten men, otza zeonen, epeldu sun
ondon, da alaxe. Eurie, estalkik etzeukien,
eurie zan garaien-da, zaku bat eo bi ar-
tuta, buuti-ta. Ala eurikatio’re gutxi ge-
atze tziela. Euri fuerte baten pixkat gea-
tzen men tziela. Toldozkoa o ola zeukien
teillatue, pixkat teillatue. Teillatu formala
ez, zeatik (...) tiro arrik dana txikituko zue-
la. Geo orrek’e “kiebra” in tzian. Da kan-
tera samurrek, arri onak eta leku asko-
tan ia men tzeela Bizkai alden-da, Na-
parron beintzat asko. Da orti itte ittuan.
Lana beti, eiñ eziñ lana beti” (JUA, 2003-
12-26)

➤ Grab. Zeraingo mehatzetan (2): “Zerain-
go miñaata lanea jute men tzian. Ta gero
Zeraingo miñata ortan, len esan dana,
etxeti jana emate men tzien. “Txerri il-
tzen diau, ta txerriñ erdie, urdaien erdie
eamaten dik. Induabea, bazkaltzeko,
emendi amaten dik. Dana, jan bar don
gauzea. Ogie’re emendik eamaten dik. (...)
etxen inda, asteako ogie’re emendi ama-
ten dik”. “Da io!, ola, ola, an geiztan bai-

109 Hau esan du, baina era erdi trabatuan, hortaz ez zaio garrantzia handiegirik eman behar.

› LUZIANO. Urterik gehienak Brinkolako harrobian lan egin zuen Luzianok. (AA, 2008-11-08)
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ño etxen ondon oiñ, oiñ bertan jarri zaku
lana, kanteratan”. Da andik geatu eta
kanteratan asi, men tzian. Bai” (JUA, 2003-
12-26)

➤ Grab. Luziano Zeraingo mehatzetan eta
soldadutzatik libre: “An ondo, jo! Ondo.
Esaten zian zein da zein... Emen Brin-
kolazarreko zein da bestea, etzekiat  zein
da. An oso ondo. Ondo... apopillo men
tzerean da an jana ondo ematen men tza-
ean da ardoa’re”. Baina astea Zerainen
lanean pasatzeko, ogia eta urdaia etxetik
eraman behar izaten zuten: “Beno bai,
baiño bai, ogie ta urdaie atzea ematen
zuela bai, baiño an preparauko zien. An,
beste etxe artan. Esaten tzian, txerrie il
da ia atzea erdie ematen dik. Danak ja-
teko, pusketa onak emango zaoan bere
amak. Da ardoa naikoa-ta. Geo jentea,
or etortzen men tzian kanpoko jentea ta
lan asko miñatan da jentea etortzen men
tzian, kastillano jentea-ta. Or Burgos al-
dekoa-ta, ta orko jentea-ta, zamoranoa-
ta etortzen men tzian. Igual, bos sei
laun igual etorten men ittuan. Da an’e,
Largo esaten zien enkargau arek demanda
baten ebaltzen men zatuan. Maldezioka,
aik danak maldezioka danak eta erak’e
alaxe ikasi zuela, gure aittek-eta’re. Da
ala an bi urte-ero in tzittula an. An bi urte-
ero iñ gero soldautza oetabat, ogei urte-
ta , juteko zea irten, libre irten. Erdik li-
bre irtetzen men tzien ordun, ta beste er-
dik doble urte, iro urte-ero, etzekiat zen-
bat, eta libre irten. Baiño jun bear zone-
ako men tzeukien kuota bat epinita.
Kuota aundi xamar bat jutea tokatzen zi-
konandako, eran arteko zea bat libre ir-
ten da geo emen ibili zala zean kantera
ontan” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Soldadutza: “Ez, suerte zea irten. Li-
bre irten. Urdun eitten zatuen asko, ia er-
dik bezela, libre. Da geo beste erdik, do-
ble. Ue’re etzeoan ondo. Ura etzeoan...
Gero, jutea tokatzen tzakonai denpora lu-
zea ein bear. Gure aittek-eta ein men tzien
zea bat danak... Urdun beak lana itten
men tzian, libre irtetzen donai, jun bear
donai alako diru mordo bat eman. Ta gure
aittek’e diru asko eman men tzian. Ta nola
suerten irten tzon ba, ondo irten tzola, di-
rue emanda’re. Baiño ura etzeoan ondo.
Gero jarri zien ori ondo organizauta, da-
nak jun, da denporea erdie, “o sea ke”
denporea erdie ein. [...] Urdun soldautzea
gaizki zeoan, jun bear dona ainbeste den-
poran, da libre irten dona libre. (...) aun-
die zian ori. Da itten tzien ba, jun bear
donandako, eitten tzien ba, leku askotan,
da emen’e ala itten tzien. Gure aittek-
eta’re ala ein men tzien, diru zartaa bat
epini preparauta ta, ta libre irtetzen ba-
lin bazon, jun bear zonandako. Bai. Ar-
taa beti pau ta libre, ta aberatsak beti. Di-
rukin pau, ta beti libre aik. Alaxe itten men
tzian. Dirukin pau ta aberatsak libre. Da
beste berriz, emengo zeak, paatu eziñ, lan-
gillek ta emengo zeak, paatu eziñ, paa-
tu eziñ, ainbeste diru ta ala ibiltze men tzi-
ttuan” (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Iraulika lanean (1): “Emen zea ate-
atzen, arrie, iraulikea itten tzien. Zemento

porlan, porlanan ez zee baiño, zemento
zian bajugokoa. Porlana ez e!, iraulikea.
Labeek, gero’re iru, lau baita bost labe
ere, guk mutikok giñela’re bezpeata jun
da atsalden, geero e, da or labetan ika-
tza bota, arrikatza bota, arri ta bete, ola
karobi aundie. Ola zean  ua bete, gero
ura, tarten arrikatza bete, erre eta arri
erren autsi itten tzian dana. Auts-ta pix-
kat geatzen balin bazan zeaik bae. Geo
zeukien matxakea, zea iotzeko, iotzekoa
ta dana auts auts auts einda itten tzien.
Eta geo goora zean igotzen men tzien, zea
baten, korrea baten bezela goora jasotzen
men tzien. Eta beean makina, gu goien la-
ben eoten giñean jai eunen, negun-da an
eoten giñean” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. Iraulika lanean (2): “Lana beti, beti
lana izan tzola, beti. Leku baten ez ta bes-
ten, beti lana. Ala esaten tzian: “Nei etzait,
nei etzat lanik faltau”. Etxen bolara
aundie zian da bai, baiño geatu itte men
tzian, eun batzutan. Da emen kantera ba-
ten, da nausik esaten men tzaoan: “etxe-
ko lanak bukatze ittuanen etorri ai, ala
atzea etorri ai”. Da ala eitten men tzon,
bedarretan-da, kulpea bea bakarrik, kul-
pea. Lan aundie, eta “orik itte ittuanen
etorri ai”. Geo beste, beste, baserrie, o
kanterea artu men tzen, artu men tzien
beste nausi batek. Etzekiat pa zein nau-
si, nausi aundin batek. Or iraulika-ero ei-
tten tzona, nausi aundin batek itte men
tzian. Aek ez men tzian olakoik zea itten,
aik ez men tzian permisoik, eun batekoa
eo ola, baiño bestela zortzi eun-da etxen
lana zeukela ta olakoik ez. “Ba gu ola-
xe ba akostunbrauta, olaxe. Guk ola sei-
tzen diau. Ona etorri, nei ori galerazten
baziak, enaiz bate etorriko, nik lana bi-
llauko et”, esan da ala segi, segi ta segi
ta alaxe segi men tzien. Etxen lana zeon
garaien, zortzi bat eun, eo sei-o, etxeko
lanak bukau arte, ala geatze men tzian.
Ala esaten tzian, zortzi bat eun beak nai
zon garaien. Patrizion fabrikan ez daok
ori itteik. Oiñ eozin fabrikatan ez dau ori
itteik. Permisoa eskau bear dik, ta ema-
ten badio, eun bateko eo ola, baiño sei eu-
neko, ta zortzi euneko eta ola, lan gutxi-
gutxi-gutxi balin badao, ordun akaso, bere
borondatez. Baiño ori ez daok itteik, lege
ori ez daok. Oin bere legetan (...)”. Lu-
zianok Patrizio Etxeberria ezagutzen
zuen: “Ezautu bai. Alkarrekiñ eskolan ibi-
litakok ittuan. Urte baten aldea zeu-
kien, Patrixio zarrago. Alkarrekiñ, bai.
Nei, Patrixiokiñ fabrikan neillela, beiñ
esan tzaan Patrixiok: “Ta aitte, zer
daill? Etxe alden ibiliko a ba?”. Baserriñ
lan geiao izaten tzian da bea bakarrik. Ta
gue Joxe ta ni fabrikan-da, etxen’e beti
lana. Ta “etxe alden ibiliko a ba?”,
“bai an dail”. Da “are pixkat etako ba-
lit, ementxe nai nuke paeta bat ittea”, ta
“are pixkat kanteran etako balit”. “Bai,
esango diot”. Eta ala, esan naoan-da,
“nik etzeukiat pa, kanpoa juteko goo aun-
dik”, ia zaartuta-ta, emen’e, oiñ an da,
baiño esan naoan, Patrixioi, ta eta zao-
an. Esan tzan gaiñea: “Nik, zuk jentea
bear bazu, esa iozu, laune, launtzeko jen-
tea bear bao, emendi bialduko diala jen-
tea, fabrikatik”, esan tzaan. Ta asi zittuan

emengo kanteran. Or etxeti aurrea zeok
or kanterea, or asi zian. “Ia! Emen etze-
ok pa arri, arri on asko ez dao pa”. Kan-
tera zaille gaiñea arrie etaatzen. “Ez dao
pa or”. Ta eon tzian, gure etxen, atarin,
olakotxe barreno eo zea pilloa, kantera,
kanterako bear dan pilloa eon tzian, bai.
Aiuntamentuk itten tzian-da ordun, da aik
aiuntamentu (...) ittuan, barreno ta pala,
ta traste oi danak. Da Patrixionak izatez
baiño aek aiuntamentun ebaltzen tzienak.
(...) Patrixiok (...), orko, ez daula or. Arre-
txabaletan, Arretxabaletan tzeoan kantera
ona. Samurre etaatzen, gora asko io
bai110, kanteraako lana itteko, ola lana (...).
Tiro batekin ia kamionkarea etaatzen men
tzian. Bai, ta tokau gaixo eotea, Patrixio.
Eta iñok ez dakilla kamion aundikiñ.
Taka!, entregau daok. Ara, orko balie be-
zela. Gero esan daek Patrixioi, esan
baik ezin ba utzi, oso arri ona, arri ona,
tak, ipini besteik ez. Ta au zeiñek etako ote
on, zeiñek etako ote on, ta “alakoi neuk
esango diot”. Eta esan men tzaon alako,
gizonai esan men tzaoan, da arek’e,
kantero oona zala ura, ona-ta, aek’e agu-
ro in men tzaon alako arrikiñ. Gue aittek
esaten: “neuk’e ingo nikik alako arrikiñ”.
Aek aguro in tzaoan, ta pixkat zea in tza-
nen, bai gustoa. Eta ori itteko arri ona-
kiñ, gizon langillea, entenditzen dona, pa-
etak itten. Geo, esan daek, emen, gure ai-
ttek esan tzaon, Patrixiokiñ itz asko itten
dona zian, da emen kantera, Brinkolako
kanteratan ez daok ari gustatzen zakon
bezelako arrik etatzeik. Patrixiok arri
oona nai. Kanterak ikusi itten tzatuan bai-
ño etzian entenditzen. Bizkorra izango
zian baiño kanteratan etzian enteitzen. Ta
ala, eaman daek kamion aundie, “gizon
ori lo daon bittarten eamango, eamango
daoau-eo, gaixo daon bittarten eaman-
go daoau” ta an, arrie, antxe (...), Brin-
kolako kanterakoa balitz bezela, Arre-
txabaletako arrie. Gero ia sendatzeako ta
zea itteako, planok dana eman tzaen, nola
bear zan, kantera ori. Olako lana, dana
kanteran. Olako lana, dana planoa eta-

› LUZIANO. Luzianoren argazkia. (Olazar baserrian
jasoa)

110 Bai=Baik.
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tzen tzian lenengo ofizinatan, arkitetok eta
zeak. Da eman daok, eta ua ia lo zeon bi-
ttarten, eo gaixo zeon zea bittarten, pa-
eta arreglau in daek. Ta Brinkola, ta uste
zian, Brinkolako kanteratako arrie zala.
Leku txarra, arri zipiztin batzuk besteik
ez men tzien irteten, Brinkolako kante-
ratan. Onena apartauta daok emen”
(JUA, 2003-12-26)

➤ Grab. Luziano eta Katalina: “Ba, bazkal-
tzea-ta juten zian. Jun bearko zian lena-
o’re, anrea, anrena jun bearko zian.
Anrea ekartzeko. Kriada men tzeoan,
emen Brinkolan men tzeoan, kriada. Ta-
bernea-ero or men tzeoan. Urdun taber-
nea, zubik’e ez, urdun, kanterea, bi kan-
tera. Da bi kanteran erdiñ ba men tzeo-
an ola, ardoa-ta ematen tzuen olako
etxe zea bat, da jentea araxe juten men
tzian jaietan-da. Da mutillek-eta, gizonak-
eta, ba kafea artzea-ero, ola. An on men
tzian”. Eta han ezagutuko ziren: “Baai.
Ta geo nere aittek kanteran lana. Emen,
emen lenengo daun kanteraan-da, an on-
don gertun anragaie-ta. Da eunero juten
men tzittuan. An lana indakon, etxeako-
on-da, an beti bentana irtetzen men
tzian da eunero... Lenkán, baserriñ ize-
na, Lenkán. Pastaiñen tzian aren aiz-
pea...”. Hura ere ezkondua: “Baai. Bi mu-
til, Jose iru, geo Aiztiñ Margarita, lau. An-
dres, Joxemari, Andres eta Joxe, eta
Margarita, lau. Gu juten giñean San Juan
eunen, San Juan, an nola daun elizea, ara
meza nausita jun da gero Pastaiñea
bazkaltzea. Aittekiñ-o. Ama berriz juten
tzian an bazkarie preparatzea, juten
tzian. Da guk beiei jana eman-da, ola. Da,
ala”. San Agustinetan bestaldera: “San
Agustiñetan ona etorri. Baai. Ordun ala
izaten tzian. Oiñ’e seitze ik orrek, batzuk
ez die zea itten, baiño lenauko zaarrak.
Famili zarratan-da, senide zeak, seni-
detan-da” (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Ezteiek (1): Kontu baten arabera, Lu-
zianoren ezteietan astazainen batek ere

edan omen zuen ardoa: “A... Bueno... Ori
ezkondu zanen eman men tzaen, zea
eman men tzaean emen zabiltzen langi-
llei-ta, ola eman men tzaean bazkari ona,
da erarie naikoa. Geo batek moskorra
arrapau tzola esaten tzien, mandazaie-
ero, moskorra arrapau men tzola”. Ez-
kontzaren berriak: “Txaala il men tzien.
Etxen, etxen ein tzea, ba men tzittuan iru-
rogei laun o etzekiat zenbaitt men tziela
emen, auzokok, parientek eta danak iru-
rogei bat laun. Da txala il da ba men tzian
neskan bat, neska zaarren bat, ola kozi-
ñan-da ondo itten tzona, ura ekarri men
tzian ta amanrek esaten tzian. Ua ekarri
men tzian da arek preparau men tzian ura.
Da eman men tzaean bazkarie aragie, da
naikoa aragie-ta da ola. Ardoa naikoa,
etzakiat  zagi, bi zagi ardo-ero ekarri zi-
ttuela. Da ala ba jendea bete-bete, bete-
ta einda, da batek moskorra-o arrapau
zola. Esaten tzian mandazaie-ero, emen
bertan zeillena, ta ari’re... Mandok zai-
tten, mandok karreatzen da ola ibiltzen
zana. Ta arek’e eran, eman men tzaean
da arek eran da moskortu. Ordun danak
naikon ibili men tzittuan, naiko eranda-
ta, bai... Urdun jenealen eo ola, etxen itten
men zatuen, etxen. Batzuk leku batzutan
txaala on il jente asko balin bazan-o. Bes-
te batzutan ingurauta-o bazkarie-ta. Gu-
ren beintzet txaalen bat il tzuela. Naikoa
aragie, koziñeran bat-o ekarri men tzian
amanreek, emen sue emen, emen prepa-
rau dana. Da naiko ardoa ta geo aragi,
ta naiko ogie-ta. Ta alaxe banketea. Or-
dun’e kantue-ta izango zian, kantau-ta
ingo zien...”. Zer kantatzen zuten galde-
tuz: “Ba eak jakingo zien, urdun’e kan-
tuk jakingo zatuen ba. Eo bersótan da ola
ingo zien, bersotan da zea pasau. Eran’e
puskat ta umore ona pasau”. Aitak ber-
tsoak zekizkien galdetuz: “Baa, asmau-
takok. Aek’e, ondo-ondo, gutxi jakingo
zian ondo. Ekarri men tzatuen bersola-
rik eo eztakiat pa nik zer, bersotan itten
zuenak, ekarri men tzatuen. Ordun ber-

soa, bueno! Geo soiñue zer zian ba! Soi-
ñue... Datza suelto, dantzaa. Dantza
suelto, neska ta mutillek-eta, anrak eta gi-
zonak-eta, danak, suelton danak. Etxen
ezteiek, ezteiek esaten tzikon ordun.
Etxen ezteiek. Ordun, gero etxen ia eztei
gutxi itten tzian. Ia eztei baik, ola bankete,
zea etxetan, taberna o jateko etxetan. Ola
ipintzen zittuen etxetan, jana-ta ipinten
zuen, barra ola taberna, tabernea ordun.
Olako lekutan” (JUA, 2002-03-16)

➤ Grab. Ezteiek (2): “Mutillon ezkondu ta Ola-
zarra bazkarie ittea ta bi eunekok o ze zen-
bat tzittuen, bi euneko ezteiek, oixe gan-
baran... Txala ilda, bai, bai, txala ilda.
Txala gaiñea kanpotik erosita ekarri
zon. Berroi duro kostau zitzaion, ori
bai. Berrogei duro, txala” (MUA, 2003-04-
11)

➤ Grab. Luziano eta ejerziziok: “Ori, iru, iru
aittona... Bi Barrendiolakok eta gurea.
Eon tzien ejerziziotan, eon tzien, urte ar-
tan, enda geo etzekiat (...), pensau zuen
Azkoitiaiño jutea, ze ikusi, “zer dan ori
ikusi bear diau”, jun tzien Azkoitiaiño. An
bazkaldu-o in tzuen, da seittun atzea
etxea”. Gogo jardunak Zumarragan egi-
ten ari ziren baina Azkoitia bisitatzeko au-
keraz baliatu ziren. “Ez, Zumarran ein zi-
ttuen. Emen abarek-eo esan due, ejerzi-
ziok nai ttuenak-eo, ta oiek iruek jun, iruek
jun (...). Oi izango zien oien ibillie’re”
(JUA, 2002-07-21)

➤ Grab. Donostiako anaia: “Gure aittek geo
anaie zeuken Donostiñ. Luisen da aitte.
Ua lenengo mikeletea eon zan ua, da geo
mikelete (...) ta, “Ugalde que se ha por-
tau bien”, kapitanak esan men tzion da,
diputaziora sartu zuen, bai” (JUA, 2002-
07-21)

Luzuriaga: Topo. Luzuriaga, Arabako he-
rria./ Luzuriaga. Luzuriaga. (MUA, 2003-
04-11)
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Maál, maála: iz. Magala./ Katue maalen.
Katua magalean. (JBA, 2000-12-02)/ Ma-
alen daukezu txakurre. Magalean daukazu
txakurra. (JUA, 2001-01-27)/ Maálea. Ma-
galera. (JBA, 2004-07-17)

Maás, maátsa: (ik. Maats)

Maás-zuri, maás-zurie: iz. Bot. Mahats
zuria, mahats mota./ Maas-zurie izaten
zen San Austiñetan jartzen zen bazkarian.
Estima handian zuten jaki hau bazkari ho-
netarako erosten zuten apropos Ordizia-
ra joanda. (JUA, 2004-08-29)

Maásti, maástie: iz. Bot. Mahastia./ Ma-
astik. Mahastiak. (JBA, 2000-10-21)

Maáts, maátsa: iz. Bot. Mahatsa, landare
mota./ Maatsak. Mahatsak. (JBA, 1998-08-
05)/ Maatsa’re sartu zola. Mahatsa ere sar-
tu zuela. (JBA, 2004-02-01)/ Maatsa. Ma-
hatsa. (JUA, 2004-08-10)/ (aldaera Maas)

Madári, madárie: 1. iz. Bot. Madaria, uda-
rea, fruitu mota./ Madarie. Madaria.
(JBA, 1998-07-13)/ (sinonimoa Udare)/ 2. iz.
Bot. Madariondoa, zuhaitz mota./  Mada-
ria sestratzeak zailtasunak omen ditu: Ma-
darie da zaillena. (JUA, 2003-03-30)

Madári-saar, madári-saarra: 1. iz. Bot.

Madari sagarra, sagar mota./ Madari-sa-
arra. Madari sagarra. (JUA, 2003-03-22)/
2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Madárikatu, madárikatue: izond. Ma-

darikatua./ Lan madarikatue. Lan ma-
darikatua. (Lan oso gogor baten gainean)
(JBA, 2000-02-05)/ Madarikatue. Madari-
katua. (JUA, 2004-08-10)

Madárikatue!: interj. Madarikatua!, per-
tsona jakin batek birao bezala erabiltzen
zuen gauzaren bat gaizki irtendakoan./
Madarikatue! Madarikatua! (JBA, 2003-
11-08)

Mádre, mádrea: iz. Erl. Ama, lekaime bu-
rua./ Madrea. Ama. (JUA, 2001-05-19)

Madríd: Topo. Madril./ Madrida. Madrila.
(JBA, 2008-03-02)

Mai, maie: iz. Tre. Mahaia./ Maien jarri ta
jan. Mahaian jarri eta jan. (JUA, 2004-08-
10)

Mai-Kutx: Maria Kruz, emakume izena./
Mai-Kutx. Maria Kruz. (JBA, 2008-12-21)

Maiátz, maiátza: iz. Maiatza./ Maia-
tzen. Maiatzean. (JBA, 1996-09-07)/ Maia-
tza. Maiatza. (JBA, 2003-04-26)

� Etnog. Maiatza eta izadia: Maiatzen amabi ez-
keo jana ia ola... mendin ez dao goseik
maiatzen. Maiatzaren hamabi ezkero
jana ia horrela... mendian ez da goserik
maiatzean. (Maiatzaren erdialdean behin-
tzat, mendietan belarra izaten da, gana-
dua bertan askatu ezkero, belarra janda
molda dadin) (JUA, 2004-05-12)

Maiddórdomo, maiddórdomoa: iz.

Maiordomoa, Oñatiko dukearen ordez-
karia./ Maiddordomoa. Maiordomoa.
(JUA, 2003-07-16)

Mailla, mailla: 1. iz. Maila./ Lau mailla.
Lau maila. (Etxe batean sartzeko igo be-
harreko eskilara mailen gainean) (JBA,
2007-05-19)/ Maillaak-eta dauzkie-ta.
Mailak-eta dauzkate-eta. (Gurpildun aul-
kian dabilen bati bere etxeko mailak nola
oztopatzen dion adieraziz) (JBA, 2007-12-
21)/ (ik. Armailla)/ 2. iz. Maila, irudizko
adieran./ Mailla diferentekok. Maila ez-
berdinekoak. (Eskolako ikasle bakoi-
tzak zuen maila, adin askotakoak izanda)
(JBA, 2004-12-03)

Maillátu: (ik. Maillau)

Maillátu, maillátue: iz. Mailatua./ Mai-
llatue. Mailatua. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2002-12-01)/ Aurten maillatu asko
dauke baiño. Aurten mailatu asko dauka
baina. (Jasotako sagar piloaren gainean)
(JBA, 2004-10-25)

Maillau: ad. Mailatu./ Maillau. Mailatu.
(JBA)/ Maillatu baik. Mailatu barik. (Sa-
garrak zarera kontuz botatzeko adieraziz)
(JBA, 2000-11-01)/ (aldaera Maillatu)

Maillu, maillue: iz. Tre. Mailua./ Maillue.
Mailua. (JBA, 2008-06-01)

Maillúka, maillúkea: iz. Tre. Mailuka./
Nun te zeiltzen maillukatan. Non ote ze-
biltzan mailukatan. (JBA, 2005-08-13)

Maillúri, maillúrie: iz. Bot. Marrubia, frui-
tu mota./ Maillurik. Marrubiak. (Aierdi-
ko egilehorraren ondoan hazitako men-
diko marrubien gainean) (JBA, 1999-07-10)

➤ Grab. Maillurie: Eta oktubren sartutako lan-
darak San Juanetan izaten die, leenxeo.
Emen berandu xamar izaten die eta aik

m

› MAATSA. Maats mordontxillarea. (AA, 2008-09-26)

› MADARIE. Hiru madari ale. (AA, 2005-06-25)
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oain sartutako landarak ematen due
frutue. (JBA, 1996-09-07)

Maiña at: (ik. Makiña bat)

Maiñak: iz. Negarra, ume hizkeran. (Plu-
ralean esaten da)/ Maiñak in due umek?
Mainak egin dituzte umeek? (JUA, 2002-
02-16)

Maiñástei: Mainastegi, Mutiloako baserria./
Maiñastei. Mainastegi. (JBA, 2002-07-
27)

Maiorazga, maiorazgea: iz. Maioraz-
koa, etxearen jabetza bereganatu behar
duen alaba./ Maiorazgak. Maiorazkak.
(JBA, 2002-10-19)/ Maiorazkakin. Maio-
razgarekin. (JBA, 2008-10-31)/ (aldaera
Maiorazka)

Maiorazgo, maiorazgoa: 1. iz. Maio-
razkoa, etxearen jabetza bereganatu be-
har duen semea./  Normalean, etxeko
seme zaharrena izaten zen maiorazgoa:
Nei maiorazgo esaten zien./ (JUA, 2002-
01-19)/ 2. iz. Etxenagusia./ Maiorazgo
etxea. Maiorazko etxea. (Brinkola osoan,
Igeralde zen maiorazkoko etxe gutxie-
netako bat. Etxe gehienak renterok ziren
garai batetan) (JUA, 1999-05-15)

Maiorázka, maiorázkea: (ik. Maio-
razga)

Maistra, maistrea: iz. Maistra, irakaslea,
andereinoa./ Maistrea. Maistra. (JUA,
2002-12-25)

� Etnog. Sebastiana maistra: Sebastiana Jorge
delako ormaiztegiar batekin bizi zen; ho-

nek harrobian lan egiten zuen; are ka-
rreatzen ibiltzen tzan. (JBA, 2004-08-13)

➤ Grab. Sebastiana maestrea: Bere garaian
ezagutu zuen maestra bakarra Sebastia-
na izan zen: “Zan ba Sebastiana. Eta ura
zan, ba emen eskola berrik in tzittuen,
ezta, Erreizal aldeko orik, eta etorri zan
maestrea ura. Eta gero, motill... Ibiltze gi-
ñen neska ta motill aparte, motillek bes-
te maixu bat eukitzen tzuen. Eta ni, eta
gure bi neskak’e, arekiñ ibili zien, maestra
arekiñ. “O sea”, Tere ta Maria Jesus ez,
baiño Karmen da Elena bai”. Bera eta
bere alabek maistra bera izan zutenez, urte
askoan izan zen Brinkolan. Zer irakasten
zuen: “Arek, eoten giñen ba lárogei, lá-
rogei persona igual, neskak-o. Eta danok,
“o sea” ze berdiñe, diferentekok. Batzuk
amalau urte, besta atzuk amar, besta
atzuk... Seikiñ o ola asten tzan, da ze di-
ferentekok, mailla diferentekok, da danai
beak. Danai beak, eta fuerte gaiñea, eta
aren... bueno! Eta gaiñea ez ori bakarrik,
baita ean kontuk’e. “O sea”, gizona zea
zan, txoferra zan da aren kontuk’e era-
maten tzittun. Emen area eitten tzuen le-
kun, aittona-ta, bi aittonak or ibili zien,
ezta, ura are karreon. Are karreon ibil-
tzen tzan kamionakin, da beste lan geia-
o’re ebaliko zittun. Da andrek, maestra
orrek eamaten tzon kontuk, eamaten tzi-
ttun”. Bere gizona, Jorge, nongoa zen ez
zekien, baina Sebastiana bera nongoa zen
bai: “A, ez tait Beasaingoa... Bea Idia-
zabalgoa zan. Lardizabal baserri... Se-
bastiana Akotain, Akotain uste et zala. Da
Jorge Peñagarikano, Beasaingoa-o, Ola-
berrikoa-o, ez tait. Orkoa zan zea’re, gi-
zona’re, nunbaittekoa”. Non bizi zen bi-
kotea: “Ba Garron. Garron or badao or
iru etxeko, iru pixuko etxe bat. Ba an ba-
rreneko pixu ortan bizi izan tzan. Eon...
Lenengo gaiñea, gaiñea lenengo etxe ori
eiñ aurreti, Garrok an goien badauke bes-
te pixu bat. Ez tait, beste abitazioa bau-
ke, zuk ez takit, fijau zan beiñ’e-o. Beitzen

baezu kotxen auzkon, ikusiko zu bentanak-
eta... Antxe bizi zan lenengo, ará etorri-
ko zan bizi izatea. Zetio ni baiño zarra-
go ibili zien ba. Ba oiñ lároeta gora dauz-
kien urtek ibili zien. Lenengo oik asiko
zien zeatio maestra in da ona etorriko zan
ori. Eta bere bizie ba emen pasauko zon.
Geo Zumarra jun tzan da an’e zeozer
ematen tzon eskolea, ez takit ze klaseta-
koi maten tzien, baiño an’e zeozer. Bai-
ño bizi geiana emen, bai”. Klaseak noiz
izaten ziren: “Goiz da atxalde, bai. Os-
teunen eukitze gendun jai, osteun atxal-
dea, eukitze gendun jai”. Dena erdaraz ote
zen: “Ez. Erderaz erakutsi nai izaten tzi-
kun. Baiño baita euskeraz’e itten tzon, bai.
Erderaz, eskolea dana erderaz zea itten
tzon. Baiño bestela itz ein bear tziunen,
euskeraz eitten tzikun. Bai, nola base-
rrikok, eta bueno, baserrikok etzienak’e,
erderaik’e jakin baik, emendi irten baik-
eta, asko jakin baik beintzet. Erderea ze-
ozer zea eiñatio, etzan ba ez radioik, ez
telebixioik, ezer ez. Enda eskolea ematen
saiatzen tzan erderaz, baiño bestela eus-
keraz nai izaten tzon. Ola, eskolati kan-
poa ta zean rekreon-da”. Atsedenaldi
hauetan jolasak-eta egiten zituzten: “Baai.
Bai, oiñtxe bezela, sokasaltok-eta. Len-
gon’e, tronpon ikusten nittun, da:
“oi’re lenaoko zea da”... Da lenao’re ba-
zan, ta geo, bueno, sokasalton-da, pu-
txuniketan da marroketan-da... Lenao’re
ba oiñtxe zien zeak. Zeakiñ’e bai, txi-
rringillakiñ’e bai. Ez dait oiñ ibiltzen dien
o ze itten duen baiño. Modak eoten tzien
lenao’re. Ointxe’re ala eongo die”. Ga-
rai hartan neskak eta mutilak gela be-
reiztuetan aritzen ziren: “Mutillek bes-
talden, bestalden mutillek. Aik zeukien ba
bueno, gure alden’e bazeon frontoia.
Baiño aik zeukien frontoi, pelotan eitte-
ko frontoia. Ta an bestalden”. Eskolara
ahal zenean joaten ziren: “Oixe. Geo igual
etxen lana zeola ta etxen geldittu bear.
Ittulan in bear zala ta etxen geldittu bear.
Igual, iru-lau bat eun igual, eskola jun

› MAILLURIE. Marrubi landarea. (AA, 2008-04-04)

› MAIÑASTEI. Mutiloako Maiñastegiberri baserria.
(AA, 2009-02-01)

› MAISTREA. Brinkolako eskolak. (AA, 2007-12-26)
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baik. Da ordun bestek, ba leziok zea itten
tzien, esplikau ta zea in, da ai bazekien
da guk jakiñ ez, bai. Ori izaten tzan, bue-
no, nik ikaragarri zea eukitze non ori, oso
pena eukitzen non nik ori. Ezin jun, lana
in bear tzala etxen-da”. Ikasle gehienen
jokabidea hauxe izaten zen, “Bai. Geia-
nak, geianak, geianak. Geianak eitten
tzuen ori. Baiño, geo gogoa’re jun itten
tzizun berriz. Esaten tzendun... Bestek au-
rrea, enteintzen tzittuen, esplikaziok
eman tzielako ta zea, o poblematan-o, o
gauzatan-eta... Bai, leitzen’e igual, eta zea
itten’e bai, eskriitzen’e bai. Eta, olaxe...
Ala’re, nik ez dait, besta atzuk aimen ika-
si ein gendun. “O sea”, zeak, multipli-
kazio, dibisio, suma, resta... Ta geo po-
blemak’e zeozer bai, besta atzuk’e, jun
tzienak’e ala mouz”. Orduko oporraldiak
oraingoak baino laburragoak ziren: “Ba
oiñ baiño ze gutxigo izaten tzan ordun.
Bakazio gutxigo izaten tzan ordun. Ga-
bonetan, da otan’e, eun batzuk bakarrik-
eta. Nik ez dait udakok, udakok izan zeiz-
ken, igual bi illabete izan tzeizken. Bai-
ño gaiñeatiñ, gaonetan-da, aste santun da
ola, “keba”. Oin bezelako zeaik etzan, eun
batzuk bakarrik izaten tzien”. Eta opo-
rretako egunetan etxean lanean aritu be-
har: “Oixe, eiñ al geikiuna, lanen, lanen,
ori bai. Familie-ta... Geo berriz, ai-
tte’re lanea juten tzan. Bakizu, an base-
rriñ etzeon eze asko. Oiñ bezela. Oiñ ez
dau baserriñ, o bestela bear dezu asko,
gauza askokiñ, o bei askokiñ-o, o ade-
lantuk jarrita-o. Ta ala’re beittu nola zea
itten dien. Ta ordun’e berriz, ordun etze-
on. Kao ordun, oiñ ainbeste gauza etzan
bear, oixe dau. Oiñ zemait gauza bear
deun, bai jazteko, bai jateko, bai ibiltze-
ko... Ordun oi danak gutxigo izaten
tzien-da... Baiño ordun’e bear diru pix-
kat. Da kantera-o, juten tzan aitte’re.
Emengoa bezela, Arrezalgoa’re, kante-

ra, o bide ittea-o, lane matea, peseta bat
irabazteko. Bai”  (JBA, 2004-12-03)

Maitásun, maitásune: iz. Maitasuna./
Maitasun. Maitasun. (JBA, 2004-03-13)

Maittau: ad. Maitatu./ Maittau... maitasun
bearren. Maitatu... maitasun beharrean.
(Katuak euren artean) (JBA, 2004-03-13)

Maitte: ad. Maite./ Ondo maitte al die? Ondo
maite al ditek? (Behorrak bere umea mai-
te al duen galdezka) (JUA, 2004-05-12)

MAITTE EUKI: ad. Maite eduki, maite izatea./
Maitte auke oso-ta. Maite dauka oso-eta.
(Ahuntzak bere umea) (JBA, 2005-04-30)/
Maitte dauzke. Maite dauzka. (Katu ba-
tek bere kumeak, maite dituela adieraziz)
(JBA, 2000-04-25)/ Maittek dauzkik. Mai-
teak zauzkak. (Txakurrak bere kumeak
maite dituela adieraziz) (JUA, 2000-12-23)

MAITTE-MAITTE IN: ad. Igurtziak eman/.
Ainbeste maitte-miatte in diozu. Hainbeste
maite-maite egin diozu. (JBA, 1998-10-31)

Maitte, maittea: izond. Maitea./ Maittea-
go. Maiteago. (JUA, 2004-09-18)/ 

Maixu, maixue: iz. Maisua./ Maixu. Mai-
su. (JBA, 2006-02-25)/ (sinonimoa Iraka-
tsaille)

Májo: 1. adb. Ondo./ Majo. Majo. (JBA, 1998-
07-11)/ Gaur gauen lo majo ein det.
Gaur gauean lo majo egin dut. (JBA, 2002-
10-13)/ Majo jarri zala. Majo jarri zare-
la. (Ondo bazkaldu eta gero) (JBA, 2003-
11-25)/ Májo. Majo. (JBA, 2008-08-23)/
Majo jan zuen. Majo jan zuten. (JBA, 2007-
12-02)/ 2. Asko, handia./ Lokatza majon
sartu zue oi. Lokatza majoan sartu duzue
hori. (Pinu baten gainean) (JBA, 1998-12-
23)/ Min majok pasauta. Min majoak pa-
satuta. (JBA, 2004-11-06)/ Lo majok eitte
ittula. Lo majoak egiten dituela. (JBA,
2005-08-16)/ Gizenduta majo. Gizenduta
majo. (JBA, 2008-07-20)

Makákorroi, makákorroia: iz. Zool.

Makakorroa./ Makakorroi otsa. Maka-
korro hotsa. (Umea egiten ari den ahun-
tzaren orroak adieraziz) (JBA, 2005-04-30)/
Ardiek eta behiek egin ohi dute, larri dau-
nen o zeoze falta donen. (JBA, 2009-01-21)/
(sinonimoa Marruza)

Mákal: adb. Makal./ Makal antzen. Makal an-
tzean. (Etxe abere baten osasun egoera-
ren gainean) (JBA, 1999-11-05)/ Iarri nion
makal zeola. Igarri nion makal zegoela.

› MAITTAU. Behorra eta moxalaren tratua. (AA, 2008-07-20)

› MAKATZA. Makatzaga baserria. (Jose Luis Ugarte, 2007-12-30)
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(Katuari, beste batekin borroka egin eta
gero) (JBA, 2005-03-05)

Mákal, makála: 1. izond. Makala./ Makala
daon baiño. Makala zagon baino. (JBA,
2003-03-01)/ Euli makal batzuk. (JBA,
2005-10-14)/ Makal. Makal. (Indarrik ga-
beko jendearen gainean) (JBA, 2006-05-29)/
“Bastante” makala iruittu zat. Nahikoa
makala iruditu zait. (Pertsona baten ego-
erari buruz) (JBA, 2006-06-03)/ 2. iz. Ma-
kala, makalaldia./ Ondoren makala pa-
satzen. Ondoren makala pasatzen. (JBA,
2007-10-26)

Makáldu: ad. Makaldu./ Makaltzen eo
biuntzen. Makaltzen edo biguntzen. (Gaz-
taina jan gabe denbora gehiegi gordeta
edukitzen bada zer gertatzen den adiera-
ziz) (JUA, 2003-03-01)/ Ainbeste etxe eo-
nekin makaldu in gaa gu... Oso makaldu
gaiñea. Hainbeste etxe egonekin makal-
du egin gara gu... Oso makaldu gainera.
(Itxuraz, osasuntsu egoteko ondo jateaz
gain, etxetik irten eta kanpoan ibili ere
egin behar da) (JBA, 2004-03-27)/ Makal-
du... makala. Makaldu... makala. (JBA,
2000-02-05)/ Arek ezaun diñ makalduta da-
ola. Hark ezagun din makalduta dagoe-
la. (JBA, 2003-02-01)/ Makalduta’re bai
gáiñea. Makalduta ere bai gainera. (JBA,
1999-08-07)/ Makaldu in tzan. Makaldu
egin zen. (JBA, 2007-05-26)

Makálik: adb. Makalik, makalduta./ Makalik.
Makalik. (JUA, 1999-12-25)/ Makalik eto-
rri aiz. Makalik etorri haiz. (JUA, 2001-12-
24)

Makáltasun, makáltasune: iz. Ma-
kaltasuna./ Makaltasun bat. Makaltasun
bat. (JBA, 2002-11-09)

Makárra, makárra: iz. Makarra, lo
eginda gero begian sortzen diren iz-
piak./ Begiko makarrak. Begiko maka-
rrak. (JUA, 2001-03-03)

Mákats, makátsa: iz. Bot. Makatza, ma-
dari mota. Hazten diren lekuetan, ugarik
izaten die oso, gure inguruan apenas ba-
dago ere./ Makatsa. Makatza. (JBA, 2005-
08-15)

Makátza: Makatzaga, Telleriarteko baserria./
Makatza. Makatzaga. (JBA, 1999-05-15)

� Etnog. Lur gorriak: Makatzaga baserriaren in-
guruan, lehortearen eraginez, lurrak bes-
te toki batzuetan baino gehiago gorritzen
dira. Hori lur mehe samarra delako ger-
tatzen da, azpian harria du-eta. (JBA, 2005-
08-17)

Makátza-Etxeberri: Makatzagaetxe-
berri, Telleriarteko baserria./ Makatza-
Etxeberri. Makatzagaetxeberri. (JBA,
2001-08-25)

Makílla, makíllea: 1. iz. Tre. Makila./ Bere
makila bati buruz zera dio JUA-k: Ma-
killa onek ematen zatuan patxaranak... al-
dameneta adarrak... (Bere elorrizko ma-
kilaren formaz ari da hizketan atal ho-
netan). Beste bat ere bazuen, elorrizkoa
berau, ura’re arantzazkoa. (JUA, 1998-10-
24)/ Makillea. Makila. (JUA, 1999-02-06)/
(sinonimoa Palo, lehen adiera)/ 2. iz. Bot. Ma-
kila, lastoa./ Makillea. Makila. (Artoaren
landarean, enborrarena egiten duen zatia)
(JBA, 1998-12-12)

Makíllakada, makíllakadea: (ik. Ma-
killakara)

Makíllakara, makíllakarea: iz. Ma-
kilakada./ Makillakada. Makilakada. (ik.
Mirandaola-Zaarra) (JUA, 1999-02-06)/
Makillakara bat eman naoan... makilla-
karak. Makilakada bat eman nioan...
makilakadak. (Sugeari) (JUA, 2001-04-07)/
(aldaera Makillakada)

Mákina, mákinea: iz. Makina./ Maki-
nandako lekue bear do ba. Makinaren-
tzako lekua behar du ba. (Bere aldapa han-
dia dela-eta, makinarik sartzerik ez den
zelai bati buruz. Makina kasu honetan se-
gatzaile mekanikoa da) (JUA, 2002-08-03)

Makinísta, makinístea: iz. Makinista,
tren gidaria./ Makinista beak. Makinista
berak. (JBA, 2002-01-26)

Makíña bat: Makina bat./ Makiña bat diru
geiao. Makina bat diru gehiago. (JUA,
2001-12-01)/ Maiña bat.  Makina bat.
(Asko) (JBA, 1998-08-10)/ Maiña at piñu
bota diek. Makina bat pinu bota ditek.
(JUA, 1999-05-01)/ (aldaera Maiña at)

Makúlu, makúlue: 1. iz. Tre. Makulua./
Bi makulukin. Bi makuluekin. (Herren ba-
ten gainean) (JUA, 2000-02-05)/ Makúlue.
Makulua. (Hankak minduak dituztenen
makulua) (JBA, 2004-08-09)/ 2. iz. Tre. Ma-
kulua, nekazal tresna./ Makulukin. Ma-
kuluekin. (Arto eta indiaba aleak lurrean
sartzeko erabiltzen diren egurrezko kir-
ten antzekoak) (JBA-k tresna honi leakoa
esaten dio) (JUA, 2000-05-06)/ (sinonimo Le-
ako)

Makúrtu: ad. Makurtu./ Ola asko makur-
tu bea zu. Horrela asko makurtu behar
duzu. (JBA, 2000-10-28)/ Makurtu eitten
die... laister arrautzea itteko seiñalea. Ma-
kurtu egiten dira... laster arrautza egite-
ko seinalea. (Oilanden gainean esana: oi-
landak, ezagunak diren pertsona batek
ukitzean, makurtuta jartzen badira, segi-
tuan arrautza egiten hasiko direla seina-
lea da) (JBA, 2008-01-18)

Malárrapau, malárrapaue: izond.

Malarrapatua, malapartatua./ Malarrapau
itxura. Malarrapatu itxura. (Halamo-
duzko itxura) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2007-08-07)

Maláskau: ad. Malaskatu, txikitu, honda-
tu./ Malaskauta utzi dittu, eundoko zurrea
eman die... Batzan ein daike ondazio bat,
árdi batek. Malaskatuta utzi ditu, egun-
doko izorramena eman die... Baratzan
egin dezake hondaketa bat, ardi batek.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2008-12-20)

Málatx, malátxa: iz. Tre. Malatsa, gazta
egiterakoan erabilitako tresna./ Malatxa.
Malatsa. (JBA, 1998-08-06)/ Malatsa go-
rostiaren egurrez egiten da, behin hosto-
ak kendu eta zuittu ondoren. (JBA, 1998-
12-28)

➤ Grab. Malatxa: “Malatxa da, gaztaia eitte-
ko esnea jartzen danen, gatzagie eman,
eta goortzen danen, ba arekiñ eraiñ
itten tzako. Malatxa ari esaten tzako. Le-
nau egurrezkoa izaten tzan... bueno egur
ola, nik ez dakit, koostikiñ o klase orre-
kiñ eindakoa. “O sea”, adarra ta geo
adar txikik ola bera bueltauta, malatxa

einda izaten tzan. Dibujoa einda dao
igual, bueno, jakingo zu, ikusita eongo
zea, ondio oiñ ikusi det nik emen telebi-
xion. Ori da malatxa. Arei zea in, gatzaie
artutako ari, ba eraittekoa”. Beraiek
erabiltzen zuten: “Bai. Bai, ebaltzen
gendun guk ori” (JBA, 2003-03-21)

Málba, málbea: iz. Bot. Malba, landare
mota./ Málbea... ori’re remedio bedarra
da. Malba... hori ere erremedio belarra da.
(Egosi eta bere ura labatiba eran-edo jar-
tzen da) (JBA, 2005-05-29)

Málda, máldea: 1. iz. Malda./ Malda bat.
Malda bat. (JBA, 2004-01-10)/ Maldeti bera
zeiñ eroi zan? Maldatik behera zein ero-
ri zen? (JUA, 2004-01-10)/ 2. iz. Malda, ur-
dai pusketa. (?)/ Maldaak. Maldak (JUA,
2004-03-13)

Maldezío, maldezíoa: (ik. Maldizio)

Maldezíoka: adb. Biraoka, maldizioka./
Maldezioka. Maldizioka. (JUA, 2002-03-23)

Maldizío, maldizíoa: iz. Madarikazioa,
birao-jarduna./ Maldizioa ta zea ebaltzen
zuen. Madarikazioa eta zera erabiltzen zu-
ten. (Mandazainen gainean) (JBA, 2002-
01-19)/ Maldezioa. Madarikazioa. (JUA,
2003-12-26)/ (aldaera Maldezio)

Maldíziolari, maldíziolarie: iz./izond.

Maldiziolaria./ Ikeragarrizko maldizio-
larie dala. Ikaragarrizko maldiziolaria
dela. (JBA, 1999-05-08)

Malézi, malézie: (ik. Malizi)

Malízi, malízie: iz. Malezia, bizkortasuna
egoera ezberdinen aurrean./ Axarik mali-
zi asko ik, e!Azeriak malezia asko dik, e!
(JUA, 2002-02-23)/ Malezi baekoa. Malezia
gabekoa. (Pertsona baten izaeraren gai-
nean) (JBA, 2006-05-29)/ (aldaera Malezi)

Málkar, malkárra: iz. Malkarra./ Mal-
karra. Malkarra. (JBA, 2001-08-25)/ Mal-
karren. Malkarrean. (JUA, 1998-07-14)/

› MALBEA. Malba landarea. (AA, 2005-05-28)
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Malkarran azpiko alden. Malkarraren az-
piko aldean. (JUA, 1999-08-14)/ Malkarra.
Malkarra. (JBA, 2006-02-11)/ Eunduko
malkar zean daukie batzea, malkarren.
Egundoko malkar zeran daukate baratza,
malkarrean. (JBA, 2006-05-29)/ Malkar
aundie. Malkar handia. (JBA, 2007-12-21)

Malúta, malútea: iz. Bot. Maluta, artabu-
rua estaltzen duen kanpoko azala./ Ma-
lutea. Maluta. (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
1998-04-02)/ Artaburuaren kanpoko aza-
la bezala definitzen du JBA-k. Lehengo
ohe batzuk maluta izaten zuten barnean
eta urtero berrittu egin behar izaten ziren.
(JBA, 1998-12-12)/ Arta malutakin. Arta
malutarekin. (Garai batean, ohe batzuk
arta malutaz beteak izaten ziren. Agirre-
zabal baserrian bazen halako ohe bat. Ola-
zar baserrian ere, ezkonberritan, bazen ha-
lako bat) (JBA, 2008-03-01)

Malútx, malútxe: izond. Bot. Mardula, ede-
rra, hitz hau landareekin erabiltzen da nor-
malean./ Puja malutxe. Kimu mardula.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-07-11)/
Darek malutx-malutxek. Zaudek mardul-
mardulak; kardaberen gainean. (JBA,
1998-07-10)/ Batez ere landareekin erabili
ohi den arren, pertsona lodia adierazteko
ere erabil daiteke hitz hau. (JBA, 1999-10-
09)/ (sinonimoa Sapi)

➤ Grab. Malutxe: Zer den malutxa: “Mardu-
le eotea. Malutxe eotea, mardule eotea.
Fuertea, osto ederrak ta ola, malutxe”
(JBA, 1999-08-08)

Mamí, mamíe: 1. iz. Mamia, hainbat gau-
zen barru aldea./ Mamie dauke asko. Ma-
mia dauka asko. (Ogiaren mamiaz) (JBA,
1998-08-05)/ Mamia, egurraren azala eta
mamia bereizteko esaten da./ Egur aza-
la, oni’re mamie kenduta azala. Egur aza-
la, honi ere mamia kenduta azala. (JUA,
2002-01-19)/ Mamie. Mamia. (Hezurrak ez
besteko haragi zatiari buruz mintzatzeko.
Bere hankaren gainean) (JBA, 1999-02-12)/
Mamiitan miñik geian. Mamietan minik

gehien. (Giarretako min batzuen gaine-
an) (JBA, 2003-11-15)/ Txerriaren atzeko
hankako hezurra, txongo-ezurre da, eta
mamie berriz, urdaiazpikoa. (JBA, 2003-
04-26)/ 2. iz. Mamia, esneki mota./ Mamie
itteko. Mamia egiteko. (Esne mamiaz)
(JBA, 1999-02-09)

Mamíttu: ad. Mamitu./ Mamittu. Mamitu.
(Gazta egiteko prozesuan, esneari gatzagia
bota eta mamitu egiten da) (JBA, 1999-08-
23)

� Etnog. Esnea mamitu: Brinkolan esnea ere
kanpora saltzen zutenak baziren. Trenez
Altsasura ere eraman ohi zen. Handik ke-
xak izaten ziren, esnea mamittu egiten ze-
lako. (MUA, 2003-04-11)

Mandábidea: Topo. Mandabidea, Ormakio
aldetik Itzubiaga aldera joateko bidea./
Mandabidea. Mandabidea. (JBA, 1999-05-
15)/ Zera dio JBA-k bide honen gainean:
Kaltzadea inda... ta orti Santo-espiritua
joateko bidea ere bazen. (JBA, 1999-10-08)/
Mandobiden. Mandabidean. (JUA, 2002-
01-19)/ (aldaera Mandobidea)

➤ Grab. Mandabidea: “Mandabidea pasau ein-
da nao. Aittekiñ... ies itten tzikun beor bat
Santiespiritua. Eta abixatzen tzikuen
“Zuen beorra zelaietan daill”, da Tolo-
xa zeukien jarrita izena gaiñea... Beorrai.
Lepo okerrak eta orik, orik abixatzen tzi-
kuen. “Zuen beorra zelaietan dail”-da,
aitte ta biok beiñ baiño geiaotan jun gi-
ñen, iru-lau bat aldiz bai jun nitzen ni ai-
ttekiñ. Mandabideti akordatzen naiz ola
zala bidea, mendiñ era ola, ola zala, men-
diñ era. Emen errekea, emen errekea, ola
mendiñ era. Mandabide ori zala. Oiñ’e
ala eongo da, kaltzadea gaiñea. Arrikiñ
eindako kaltzaldea”. Bide hau Santu
Espiritu aldean bukatzen da: “Santiespi-
ritu alden, bai. Urte asko die ta ez naiz
akordatzen ta ordun txiki nitzen gaiñea
ta bueno. Baiño bazan, bai, bai... Oaiñ’e

an eongo a kaltzadea, Mandabidea esa-
ten tzikon”. Santu Espiritun taberna bat
zen: “Ez, batek zeuken tabernea, lepo oke-
rrak nik uste. Ez takit, besteek ez takit.
Lepo okerrak ematen tzon beintzet”. Ze-
gamako Donato artzaina ere han ibiliko
zen: “Artzaie, artzaie. Bai, bik artzaiek,
bik artzaiek. Ta ordun garai artan, San-
tiespiritu eunen bailea eoten tzan an gai-
ñea. Antxe, aurre artan. An zabalune bat
eongo a. An bailea, baile sueltoa. Juten
tzan akordeonista bat eta jendea’re asko
juten tzan zeera. Bai”. Jendea nongoa zen:
“Zemakoa ta Leazpikoa’re bai. Emendi’re
juten giñen-da. Emendi beintzet juten gi-
ñen. Ni launekin-da jun izan nitzen. Geo
kuebati bueltan bat eiñ, kuebati bueltan
bat eiñ. Ordubeten juten giñen beeti go-
raiño” (JBA, 2002-03-21)

Mandáka, mandákea: iz. Zool. Manda-
koa./ Mandakea. Mandakoa. (JUA)/ (si-
nonimoa Mandako)

Mandakéri, mandakérie: iz. Manda-
keria, astakeria./ Astakérin, mandakérin.
Astakerian, mandakerian. (Lan zakar
baten gainean) (JBA, 1999-08-23)

Mandáko, mandákoa: iz. Zool. Manda-
koa, ama behorra eta aita asto harra di-
tuena./ Mandakoa. Mandakoa. (JUA,
1999-08-19)/ (sinonimoa Mandaka)

Mandauli, mandaulie: iz. Zool. Man-
deulia, intsektu mota./ Mandaulie. Man-
deulia. (JBA)

➤ Grab. Mandaulia: “Bason beorrak asko eu-
kitzen dittue ta juten bazaa basoa, baten
bat ingurauko zatzu igual. Egodun, an-
kadun eta miñ ematen duen, ozka iñ ez-
keo miñ ematen duen, euli klase bat”.
Nola kendu: “Orik kendu? Orik lenao
guk’e, beiek izaten tzittuen orik, enda olioa
itten gendiun, jenealen ola errape alden
izaten tzittuen-da, da olioa eitten gendiun

› MANDABIDEA. Oazurtza eta Santiespiritu arteko
Mandabidearen zatia. (AA, 2005-03-19)

› MALKARRA. Antxerdi alderako bide malkartsua. (AA, 2008-11-15)
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eta ordun etzien arrimatzen, danak ies
itten tzuen, da bueno! Oso kontrarioa da
olioa beintzet” (JBA, 1999-08-19)

Mandázai, mandázaie: iz. Mandazai-
na./ Zama zeramaten mandoak gidatze-
az arduratzen zen pertsona. Mandazaie.
Mandazaina. (ik. Ikazkiñ) (JUA, 1998-04-
05)/ Mandazainak kantuan ere egiten
zuten. Kantu bata gogoan dauka (jota doi-
nuan abesten du):

Si quieres vivir alegre, 
casate con un arriero
Trampa arriba, trampa abajo,
nunca te faltara trabajo

(JUA, 2004-05-29)

� Etnog. Migel, Joakin: Míel, Aizarnaza-
balgo Joakinen iloba, mandazain lanean
hasi zen. (JBA, 2004-09-18)/ Joakin man-
dazaina eta besteak, ez ziren bakarrik la-
nean aritzen Brinkolakoa Aizkorrondo-
an, inguruko lekuetara joaten ziren, lana
zegoen lekura, Arantzazu aldera esate ba-
terako. (JBA, 2005-02-05)

Mandío, mandíoa: iz. Mandioa./ Mandion.
Mandioan. (JBA, 2002-07-27)/ Mandion
itten ai zien fardok. Mandioan egiten ari
ziren fardoak. (JBA, 2002-08-03)/ Mándioa.
Mandioa. (Baserriko bateko mandioaz)
(JBA, 2004-02-15)/ Mándioti beerakoa.
Mandiotik beherakoa. (JBA, 2004-08-13)

Mandiola: Mandiola, Gabiriako baserria./
Bertako seme bat Brinkolara ezkondu zen
eta ezizen hori izan zuen./ Mandiolak in-
dakoa... artetsue zan gauzak itten. Man-
diolak egindakoa... artetsua zen gauzak
egiten. (Baratzako erromararen gainean)
(JBA, 2007-07-28)/ Etxen aotz lanetan, oso
artetxue zan. Egiten zituenak: eskuarak,
aizkol-kirtenak, zenizéro-ta olako gauzak.
(JBA, 2007-10-13)

Mándo, mandóa: iz. Zool. Mandoa. Ama
asto emea eta aita zaldia dituena./ Man-
doa. Mandoa. (JUA, 1999-08-19)/ (sinoni-
moa Matxo)

MANDOA BOTA: ad. Mandoa bota, usain txar
batek mandoa ere botako lukeela esatea,
usaina oso txarra dela adieraztea da./ Usai
ikaragarri txarra daukik, mandoa bota-
ko likik. Usain ikaragarri txarra zaukak,
mandoa botako likek. (JBA, 2006-06-17)

� Etnog. Mandazainen mandoak: Brinkolan ba-

ziren garai batean mandazainak eta man-
doak. Hauek gauzak garraiatzen lana
egiten zuten. Batez ere Aizkorrondotik
ikatza ekartzen zuten. Hala ere, gauza
gehiago ekartzen zituzten: egurra, harria
eta harea, esate baterako. Mando batzuk
Joxemarineako ukuiluan egoten ziren
gaua pasatzen. Mandoek gauez jaten
zuten eta aska bete jana jartzen zieten, las-
to pardo osoa. Mandoa oso abere gogo-
rra zen lanerako, ez zen erraza mandoa
etzatea: mandoa etzaten baldin bada,
ondo ez daon kontue. Mandoa abere in-
dartsua da; mandazainak ere derrigor izan
beharra dauka indartsua, mandoa zama-
tu behar duten zakuak-eta mandora igo-
tzeko. (JUA, 2002-01-19)

➤ Grab. Mando kontuak: Aizkorrondoko ga-
rraio lanean ibiltzen ziren mandoez ari da.
Batzuen ustez, baserritarrak ere mando-
aren bizi eredua behar zuen: “Egurdi ar-
ten, mandoi etzan janik ematen. Des-
kargau ta berriz’e tapa-tapa, tapa-tapa,
berriz’e. Bi buelta goizen. Geo atsalden
bazkalondon ba mandok eon itten zittuan.
Aiei gustatzen ziten, kansauta eoten zi-
ttuan ta eotea-ta. Atsalden buelta bat. Ba-
serritarrak mandok bezela ibili bear
zuela. Goizen goizao jeiki, eta illuntzan
goiz erretiratu. Mandon bizitzea bear zola
baserritarrak’e, esaten tzian, apaiz bat eo-
ten tzian, aek ala esaten tzian. Baserri-
tarrak goizen goizao jaiki. Lana, base-
rriko lanetan, bedarrak ebaitzetan da goi-
zen goizao. Gero, berandu, bazkaldu
eta gero, mandok siesta pixkat in eta bia-
je bat, atsalden. Geo mandok goizao re-
tirau, ta baserritarrak ori in bear tzola.
Esaten tzien goizen goizao jaiki, da gero,
bazkaldu, siesta pixkat eiñ, buelta bat
(mando beaje bat eiñ), eta goizao erre-
tiratu. Baserritarrak’e mandoa zera ibi-
li bear zuela. Baserritarrak’e goiz erre-
tiratu”. Gauerako jana izan ohi zuten
mandoek. Gero berriz lanera: “Jana ar-
ten’e, jana eukitzen tzuen... jana eukitzen
tzuen. Gau guzin mauska-mauska-
mauska... Bai, jaten. Pentsue jaten tzuen
agudo. Pentsu aundie. Gero pardo bat
lasto ipini ta gau guziñ antxe. Mandok in-
dar asko do, asko. Asko indarra. Ikatza-
ta ekarten tzuen, lau eta bost zaku igual
mandok. Bi aldamenetan, da askotan arin
samarra da o bide onak o sekok eon ez-
keo, besta bat erdi erdin, mando bakoi-
tzek bost zaku’re bai. Mando oik bazekien
noa etorri, bazekin. Aillatzen tzienen
geldi eoten tzien aik deskargau arte.
Gero, bigarren bueltea indakon, ordun
ikullua berriz jatea, ola ematen tzien pen-
tsue. Da ordun pentsu pixkat ematen tzien,
enda gero berriz’e berak’e bazkaldu, sies-
ta pixkat iñ. Mandon gaiñen jarri-ta, man-
dok bazekien nola jun bear tzuen. Da ba-
tzutan lau buelta’re itten zittuen. Lau buel-
ta’re bai. Baiño gutxitan. Udan, eune luze
zeonen, ordun. Baiño mandok karga
aundie ebaltzen tzuen. Da mandazaiek’e
fuertek izaten tzien. Ala bear tzuen, kar-
gea ra! bizkarrea jaso ta ra! mandora.
Bestea kargau ta bestaldera, mandora.
Gero, biña zaku alde baten da beste bi,
besten. Lau zaku. Lau zaku ikatza ta geo
astune ez palin bazeon, beste... erdi-er-
diñ beste bat. Ra! lotu ta ura preparau-
ta zeon, abiatzeko. Geldi eoten tzien, da-
nak batea ibiltzeko”. Mandoen ibilbide-

ak adieraziz: “Gue etxe aldeti, ortik’e bai
ta emendik’e bai. Ortik aurrea, Brinko-
lazar aldetik aurrea. Ta andik zeera, Or-
makio aldea-ta, Pagola aldea-ta, ola da-
nea. Mendin danea, emendik juten tzie-
nak berriz’e Aierdi ezpaldatik (Aierditik
beera ez). Aierditik ona, Armuñora. Orti
aurrea ta pixkat Arratola, Oñati aldera
pixkat, gutxi. Ortxe, egurren nun tzeon,
lana nun tzeukien, bai”. Mandazainak na-
farrak izan ohi ziren, baina Uzkudun
anaiak Aizarnazabalgoak ziren: “Napa-
rrak ere izaten zittuan geienak-ta... Bai
Aizarnazabalekoa. Aizarnazabalekoa
zian, Joakiñ”. Mandazainak Josemarinean
lo egin ohi zuten: “Joxemaiñen beintzat.
Ta geo eon tzitean or, Joxemaiñen lekuik
ez danandako ta Ikaztuin preparatu ola,
da Ikaztuiñ, lo itteko lekue-ta... ortxe Ikaz-
tuiñ. Da ikaztuiñ ortxe deskargatzeko le-
kue. Ori betetzen bazan Ikaztuiñ atzeko
alden da kamionak etorri ta eramaten za-
tuen. Bai. Kamionak asko eamaten tzien.
Beteta, goraiño” (JUA, 2002-02-19)

➤ Grab. Iraulikako mandoa: “Joxe, Basilion
semea, ta arek mula goarnatzen zian.
Ematen zaoan pentsuk, olakoa gau  gu-
ziako olako amar bat bai, babea. Mando
aundie zian, indarra’re bai arek. Ta las-
toa, pardo bat lasto, an nai zona jan an
eukitzen tzian. Geo ude, egarrik eoten tzian
da ude-da eunen beiñ etatzen tzian ude ea-
tea. Bai, baiño arek ude, pregadera baten

› MANDIOLA. Gabiriako Mandiola baserria. (AA,
2008-03-08)

› MANDOA. Amezketako mandoa. (AA, 2007-02-11)

› MANDAULIE. Mandeuliak basoan egon ohi dira.
(AA, 2005-05-02)
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zan lau aldiz baiño geiao. Olako aska aun-
di bat eoten tzian da ua udekin bete ta aek
eaten tzon pregaderako ude. Zea aundie,
aska aundie. Aundie zan mulea. Bai, in-
darra bai arek” (JUA, 2002-04-20)

Mandóbidea: (ik. Mandabidea)

Máno, mánoa: iz. Zool. Manoa, piztia ba-
tzuen hatzaparrari  manoa esan ohi zaio.
Honela, JBA-ak zioen, katajineta batek
erasotu zituela untxikumeak, bere ustez,
kaiolako sare barnera hatzaparra sartu eta
untxikumeak manookiñ gerturatuaz. (JBA,
1998-05-23)/ Manoa luzau eitten do. Ma-
noa luzatu egiten du. (Katuak) (JBA,
2004-08-10)/ Manoa katuna. Manoa ka-
tuarena. (Manoa katuarena izan ohi da,
txakurraren hatzaparrari ez zaio hala
esaten) (JBA, 2006-11-04)

MANOA BOTA: ad. Manoa bota, atzaparka-
da egin./ Manoa bota. Manoa bota. (JBA,
2000-01-06)

Manokáda, manokádea: iz. Manoka-
da, atzaparkada./ Manokada. Manokada.
(Katuaren atzaparkada adierazteko) (JBA,
1999-10-30)/ Manokarea. Manokada. (Ka-
tuaren hatzaparkada) (JBA, 2006-01-14)/
Manokadak. Hatzaparkadak. (Katuare-
nak) (JBA, 2008-10-12)/ (aldaera Manokara)

Manokára, manokárea: (ik. Manokada)

Mánta, mántea: iz. Manta.

Mántako umé, mántako uméa: iz.

Mantako umea, oinez ibiltzeko txikiegia
zen umeari esaten zitzaion horrela./ JBA-
ren osabaren bat mantako umea zela joan
ziren Agirrezabalera bizitzera. (JBA, 2002-
08-24)/ Mantatakoa. Mantetakoa. (Muti-
loako Joxe Martin osaba hil zenean,
bere ume bat nola zen adieraziz) (JBA,
2004-11-12)

Mantál, mantála: iz. Mantala./ Mantal
zaar da guzi. Mantal zahar eta guzti. (JBA,
2003-08-02)/ Mantalea. Mantalera. (Katu
bat bertara igotzen zela adieraziz) (JBA,
1999-10-30)/ Mantelérik. Manteleriak.
(JBA, 2003-04-12)/ Mantalakiñ. Mantala-
rekin. (MUA, 2003-04-11)/ Oaiñ’e manta-
lai aittu diot. Orain ere mantalari aditu
diot. (Mantalak duen usaina) (JBA, 2005-
08-18)

Mantéka, mantékea: iz. Gantza, txerria

zatitzerakoan ateratzen den zatia./ Man-
tekak. Gantzak. (JBA, 2000-08-09)/ Man-
tekea. Gantza. (JBA, 2003-03-21)/ Mante-
kea emate iñ. Gantza ematen din. (Jaki ba-
ten gainean) (JBA, 2007-07-07)

Mantelíña, mantelíñea: iz. Mantelina,
espainierazko mantilla, jantzi mota./ Ga-
rai batean, mezetan emakumeek jazten zu-
ten mantelíñea. Gizonezkoek berriz, txa-
pela kendu egiten zuten. (JBA, 2005-08-12)

Manténdu: ad. Mantendu./ Mantendu.
Mantendu. (Norbere burua mantentzeaz)
(JBA, 2004-01-04)

Manténdu, manténdue: (ik. Mantenu)

Manténu, manténue: iz. Mantenua./
Mantenuna... Mantenduna. Mantenua-
rena... Mantenuarena. (JBA, 2004-01-04)/
(aldaera Mantendu, izena)

Mántso: adb. Mantso./ Mantso dao. Mantso
dago. (Katua) (JUA, 2004-03-04)/ Ze man-
txo zea itten dien. Ze mantso zera egiten di-
ren. (Ahuntzen gainean) (JBA, 2005-03-12)

Mántso, mantsóa: izond. Mantsoa. /
Mantsoa. Mantsoa. (Txakurraren gaine-
an) (JBA, 2000-08-29)

Mantsótu: (ik. Mantxotu)

Mantxóla: Mantxola, Legazpiko base-
rria. Mantxola. Mantxola. (JBA, 2001-
05-19)/ Mantxola. Mantxola. (JBA, 2005-
01-01)

Mantxótu: ad. Mantsotu./ Mantxotu. Man-
tsotu. (Eskura ohitu eta gero mantsotutako
katu baten gainean) (JUA, 1999-10-30)/
Mantsotuko duen. Mantsotuko duten.
(Katakume baten inguruan) (JBA, 2005-08-
19)/ (aldaera Mantsotu) (sinonimoa Otsandu)

Mantzéliña, mantzéliñea: iz. Bot. Ka-
mamila, espainierazko manzanilla hi-
tzaren euskarapena./ Mantzeliñea. Ka-

mamila. (JUA-ren amandreak ere gogo-
koa omen zuen hau hartzea) (JUA, 2003-
11-25)

Manuel: Manuel, gizonezko izena.

� Etnog. Andres Aundi eta Manuel: Mit. Andres
Aundi artzainak, bere artaldeari ilea moz-
tu behar zion Olazargo Kanteraldean. Eta
halako batean euria hasi zitzaion. Orduan,
zera hasi zen oihuka: Benga Manuel! Ho-
nekin eguzkia atera zedin nahi zuen./ Ar-
tzain berari, Arriurdin aldera zihoala,
bere zaldi batek alde egin zion. Olazar in-
guruan bertakoek lortu zuten zaldia eus-
tea. Artzaina gazta batekin etorri zen la-
guntza eskertzera. (JUA, 1999-01-01)/ (�)

Márdul: adb. Mardul./ Elurre mardul bota.
Elurra mardul bota. (JUA, 1999-12-11)

Márdul, mardúle: izond. Mardula./ Mar-
dule. Mardula. (Landare baten gainean)
(JBA, 1999-08-08)/ Mardulegi. Mardulegi.
(Zikirioa nola dagoen) (JBA, 2008-04-
04)/ Leku mardule. Leku mardula. (Lurrak

› MANTAKO UMEA. Mantako umearen irudia. (Maria
Jesus Ugalde, 2009)

› MANTZELIÑEA. Salobieta aldean ateratako kama-
mila. (AA, 2006-08-27)

› MANDOA. Aralar aldeko mandoa. (AA, 2008-08-10)
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sakontasun handia duen lekua adieraz-
teko: ez da haitzaren gaineko lur geruza
mehea) (JBA, 2002-08-25)

Mardúldu: ad. Marduldu./ Mardulduta.
Mardulduta. (Gizondu, hazi esanahian
adierazia) (JBA, 1998-08-29)/ Marduldu.
Marduldu. (Sagarrondoko adarren gai-
nean) (JBA, 2003-02-08)

Maréau: ad. Zorabiatu./ Mareau. Zorabia-
tu. (JBA, 2008-12-26)

Margállo, margálloa: izond. Zool. Hezu-
rrez handia den aberea, baina haragiz hor-
nitu gabea dena. Katu margalloa. (Ego-
era honetan den katu baten gainean)
(JBA, 2002-08-25)

➤ Grab. Katu margailloa: “Katu margoilloa,
margailloa! Katu margailloa. Margailloa
esan det. Katu margailloa ba katu oon-
die ta flakoa, flakostoa, flakoa. Katu aun-
die da flako. Au, oaiñ pixka bat gizendu
da baiño len margaillogo eon da, kanpon
ibili danen, sugandillarak jaten-da”
(JBA, 2002-08-25)

Margaríta, margarítea: iz. Bot. Bitxi-
lorea, landare mota./ Margarita. Bitxi-
lorea. (JBA, 2004-05-29)

Mariaundi: Mariaundi, pertsona baten ezi-
zena./ Mariaundi. Mariaundi. (JBA, 2003-
12-26)

Marísta, marístea: iz. Erl. Marista, meza
emateko prestatu beharrean, hezkuntza-
rako prestatzen zen erlijiosoa./ Marista.
Marista. (Pedro Errotaren gainean esana)
(JBA, 2001-12-31)

Marítimo, marítimoa: iz. Bot. Itsas-pi-
nua, pinu mota./ Maritimok, alerzek,
laiziok. Itsas-pinuak, laritzak, larizioak.
(Arrobiko pinu motak aipatuz) (JBA,
2007-07-02)/ Píñu-klasea... Leenaoti da-
torrena izango a. (JBA, 2009-01-21)

Márka, márkea: iz. Marka, arrastoa./ Ba-
tzutan, mugarrien ondoko zuhaitzetan ere
arrastoak egiten dira, mugarria aurkitu
ezean, arrastoen bidez gidatzeko: Mar-
kak... aizkorekin traska traska ein... oi gel-
ditzen da. (Bere gainazalean arrasto ba-
tzuk dituen haritz baten gainean) (JBA,
2000-01-22)

Markástegi: (ik. Markastei-errota)

Markástei-erróta: Markastegi errota, Le-
gazpiko etxea./ Markastei-errota. Mar-
kastegi errota. (JUA, 1999-08-08)/ Mar-
kastegi. Markastegi. (JBA, 2006-07-01)/ (al-
daera Markastegi)

Márkats, markátsa: 1. iz. Tre. Markatsa,
JBA berak definitzen du hitz honen esa-
nahia: Markatsak, eztiz betetako kaja orik.
(JBA, 2001-06-24)/ 2. iz. Tre. Markatsa.
Liztorrek zuhaitzetan, teilapeetan... era-
tzen dituzten halako egituratxoak. Berau
babestu egiten dute kanpoko erasoen
aurrean./ Markatsak. Markatsak. (JBA,
2001-09-01)

Márkau: ad. Markatu, soroan markoaz
arrastoak egin./ Markatzeko. Markatze-
ko. (JUA, 1999-03-28)

Markesbáso: Topo. Markesbaso, Brinko-
lako parajea./ Markesbáso. Markesbaso.
(JBA, 2004-01-03)

Márko, márkoa: iz. Tre. Markoa, zenbat
landare soroan ereiteko beharrezkoak
diren arrastoak egiteko tresna.

� Etnog. Marko motak: Artoa sartzeko arras-
toak egiteko erabiltzen den tresna. Egu-
rrezko tresna da, eta eskuz tira egiten
zaio, bere hortzak horrela soroa mar-
katzeko erabiltzen direla, neurri jakinen
barnean. (JUA, 1999-03-28)/ Olazargo
markoak bi eratakoak dira: batzuk erre-
molatxa egiteko eta beste batzuk arto-
tarakoak. (JBA, 1999-08-28)/ Artoetara-

ko markoen hortzek, beheko aldean egi-
tura batzuk ditu. Egitura hauen eraginez
lurrean egindako arrastoen lodiera bi
neurri ezberdinetakoa izan daiteke.
(JUA, 1999-08-28)/ Heldulekutik markoari
tira egiten zion pertsona batek eta bes-
taldetik ere bultza egin ohi zitzaion mar-
koari, lagungarri gisa. (Elena UB, 1999-
08-29)/ Markoa pertsona batek kirtene-
tik tira egiten du. Bestetan, lurra hala-
koa izan eta egoki sartu ezin denean bi
pertsonak darabilte markoak, batek tira

› MARKATSA. Liztorrek egindako markatsa. (AA, 2008-12-30)

› MARKASTEI ERROTA. Garai bateko Markastegi errotaren argazkia. (Enrique Guinea: 012_GI IV-9.13)
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eginez eta besteak hortzetako ingurutik
beheraka indarra eginez. (JBA, 2000-05-
06)/ Markoa. (Goldatutako lurra pixka
bat lehor egon behar du markoa pasa au-
rretik, eta minutu batzuk lehortzen utzi
behar da hortaz) (JBA, 2007-05-12)

Marmíta, marmítea: iz. Tre. Marmita./
Marmita bete. Marmita bete. (Pottolo
behiak zenbat esne ematen zuen adiera-
ziz) (JUA, 2001-05-08)/ Marmitaik. Mar-
mitarik. (JBA, 1999-02-10)/ Marmitt xar
orrekin. Marmita xahar horrekin. (JUA,
2001-08-11)/ Bi marmite ekartzen zittun.
Bi marmita ekartzen zituen. (JUA, 2001-
11-17)/ Marmite eta tupiñe hitzek adie-
razten dutenaren arteko ezberdintasuna
azaltzen du, biak ontzi mota ezberdinei
deitzeko erabiltzen direlako. (JBA, 2003-
11-15)/ Marmitte. Marmita. (MUA, 2003-
04-11)/ (aldaerak Marmite; Marmitt; Mar-
mitte)

Marmíte, marmítea: (ik. Marmita)

Marmítt, marmítta: (ik. Marmita)

Marmítte, marmíttea: (ik. Marmita)

Márra-márra: adb. Bihur-bihur./ Marra-
marra. Bihur-bihur. (Sugearen gainean)
(JUA, 1998-03-14)/ Sugea kiribildua ego-
teari deitzen zaio honela. Behin JUA-k
kordelean suge bat harrapatu zuen eta ho-
nela omen zegoen. Kordelen sugea arra-
pauta naok... biur-biur... marra-marra.
(JUA, 1998-12-19)/ (ik. Biur)

Marráskau: ad. Marraskatu, estutu, jo...
adiera ezberdinetan./ Arropa bat eskuz
garbitzean, arropari ematen zaion estutua./
Marraskau bat eman ezkeo. Marruskatu
bat eman ezkero. (Laharrak mozteaz)
(JBA, 1998-07-08)/ Marraskau. Marraskatu.
(Izotza aitzurrez eta beste tresnez kentzea,
marraskatzea. Ibilbidean itsatsia zegoen

izotza kentzearen gainean esanda) (JBA,
1999-02-11)

Márro!: interj. Marro!, marroketa jokoan egi-
ten zen oihua./ Marro! Marro! (JBA,
2002-03-21)

Marroi, marroia: iz./izond. Arrea./ Txuri-
marroi ola izaten da birigarroa. Zuri-arre
horrela izaten da birigarroa. (JBA, 2004-
02-01)

Marroittu: ad. Arretu./ Marroittu. Arretu.
(JBA, 2000-08-05)

Marroixka, marroixkea: iz./izond. Ma-

rroiska./ Marroixka. Marroiska. (JBA,
2004-02-01)

Marroixkatu: ad. Arretu./ Marroixkatu.
Arretu. (Gorrinak landareetan duen era-
ginaz) (JBA, 2004-02-01)

Márroketa, márroketea: iz. Ezkutaketa,
joko mota./ Marroketan. Ezkutaketan.
(JBA, 2002-02-23)

Márru, márrue: iz. Zool. Marrua./ Márru
batzuk! Marru batzuk! (Katuaren gaine-
an) (Elena UB, 2006-10-23)

Marrúza, marrúzea: iz. Zool. Marrua.
(Katuaren gainean) (JBA, 2001-06-09)/
Marruza oonak. Marru onak. (Katu arra-
renak) (JBA, 2004-08-10)/ Besteak beste,
beiena, ta ardina’re izan leike. (JBA,
2009-01-21)/ (sinonimoa Makakorroi)

➤ Grab. Marruzea: “Marruza da ba, beiek-o,
ardik... Ardík, ardik’e marruza-o... etatzen
duen ze bat, larri daenen o nik ez takit pa
zer, marruza. O miñe daukienen-o, eta,
emen’e Muñtteiko beiek oiñ’e itte ittue
marruzak, lotuta o barrun dare ta amen-
di orroia o marruzea, marruzea. Batzu-
tan tristegoa, besta batzutan eta beiek’e,

› MARROIA. Urola erreka arretuta udaldi batean. Le-
gazpiko Elbarrenan ateratako argazkia. (AA, 2007-
04-13)

› MARKOA. Soroan arrastoak egiteko markoa. (AA, 2005-09-24)

› MARMITEA. Agirrezabal baserriko marmita zaharrak. (AA, 2009-01-31)
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ume ittekon’e, o miñ daukienen-o, ordun’e
orroi triste ori eiñ izan due. Ta ba gutxi
gorabera ba ori, orixe, marruzea” (JBA,
2003-04-26)

Mártiñ: Martin, gizon izena./ Mártiñ. Mar-
tin. (JBA, 2004-08-29)

Mártxa, mártxea: iz. Martxa, jokaera./
Martxea. Martxa. (JBA, 2002-05-13)

Mártxan: adb. Martxan, jardunean./ Bat
martxan. Bat martxan. (JUA, 2002-06-01)

Mása, másea: iz. Masa, lokarria./ Masea
eitteko. Masa egiteko. (JBA, 2003-02-15)

Masau: ad. Masatu, oratu./ Masau. Masatu.
(JBA, 1998-08-04)/ Masauz. Masatuz.
(JBA, 1998-08-04)

Máskal, maskála: izond. Maskala, kaskala,
eskasa./ Esola maskala. Hesola maska-
la. (Hesola eskas baten gainean) (Joxemari
UB, 2000-02-05)/ Maskala kaskarea. Mas-
kala oskola. (Joxemari UB, 2003-09-06)/ (al-
daera Maxkal)

Maskáldu: ad. Maskaldu./ Maxkal maxkal
inda... maxkalduta. Maskal maskal egin-
da... maskalduta. (Sagarren gainean esa-
na) (Elena UB, 2000-12-31)

Máskau: ad. Mastekatu./ Nee attejaunek ta-
bakoa maskau itten zon. Nire aitajaunak
tabakoa mastekatu egiten zuen. (JUA,
1999-08-19)

Mástra, mástrea: iz. Bot. Kimua./ Ilberan
mastra geiao, osto geiao (larrosak)... mas-
trak, pujak. Ilbeheran kimu gehiago,
hosto gehiago (arrosak)... kimuak, ki-
muak. (Arrosak eta beste lore batzuk il-
beheran sartzen direnean emaitza hobea
izaten dute) (JBA, 2001-11-02)/ Alako
mastra ederrak. Halako kimu ederrak.
(Patata landareen gainean) (JBA, 2006-06-
09)/ (sinonimoak Kimu; Puja)

Masústa, masústea: iz. Bot. Masusta, la-
harraren fruitua./ Masustakin eindakoa.
Masustekin egindakoa. (JBA, 1998-07-
11)/ Masusta lorak. Masusta loreak. (JBA,
2001-11-02)

➤ Grab. Masustak: “Masustak... Larrak eu-
kitzen don frutue, larrak eukitzen don fru-
tue. Eta asko izaten dana baztarretan,
enda zea’re itten due, mermeladea’re ei-
tten due, goxok izaten die jateko. Ba kao,
eulik ikututa balin badare-ta, igui antza
ematen due baiño bestela gozok izaten die

jateko’re. Oixe, larrak izaten don frutue,
lorea ta gero frutue”. Masustak biltzen zi-
tuzten: “Bai ibiltze giñen baiño ez, zea,
mermeladea itteko-ta ez, bestela, ola. Ba-
tzuk jan, enda, batu-ta itten genduzten bai-
ño kozinaketan ibiltzeko ta ola, bestela ez”
(JBA, 2003-04-26)

Masústa-gorri, masústa-gorrie: iz.
Bot. Mugurdia./ Masusta-gorrik. Masus-
ta gorriak. (Frambuesa direlakoei esate-
ko) (JBA, 2004-05-29)

Matása, matásea: 1. iz. Meteorol. Matasa,
elur maluta handia./ Edur matasak. Elur
matasak. (JUA, 2000-12-31)/ 2. iz. Mataza,
haria bilduz egindako egitura.

➤ Grab. Matasa: “Matasa da ba arie. Arie eu-
kitzen don ze bat, matasea ari esaten tza-
ko. Makinan ala batuko ttue, oiñ ez tait,
oiñ batuta eiten die gaiñea. Oiñ bestela
ekusten die, oiñ matasaik ez da ikusten.
Lenau matasak izaten tzien, da geo aik
artu zean, bi eskutan-da, besta atek
“obillo”, “obillo”-n zean batzen zittun.
Matasea olako ze bat, ari pilla bat euki-
tzen tzon arek, da bi eskutan artu ola ta
eta geo ba “obillo”-ra batu eitten tzan.
Matasea ari...” (JBA, 2003-03-21)

Matérial, matériala: iz. Materiala./ Ma-
terial geiaokin. Material gehiagorekin.
(JBA, 2004-05-29)

Matílla, matíllea: 1. iz. Tre. Maratila, ar-
tilea lantzeko tresna./ Matillea. Mara-
tila./ 2. iz. Tre. Maratila, lehenagoko ate-
etan, atea irekitzeko sistemaren pieza./
Matillea... matillea askatzen. Maratila...
maratila askatzen. (ik. Mirandaola-Zaa-
rra) (JUA, 2001-12-15)

Matrailla, matraillea: iz. Matraila./
Matrailla ezurrek. Matrailezurrak. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2001-06-09)/ Ma-
traillako zeak. Matraileko zerak. (Jandako
plater baten gainean, txerriaren matraila
zatia) (JBA, 2006-05-27)

Matráka, matrákea: izond. Matraka,
izaera irteneko pertsona. Hitz hau hone-
la definitzen du JBA-k: Matraka... Irte-
na o <<sobresaliente>>... Zenbait lotsati
izaten da, ba orren desberdiñe. Matraka...
Irtena edo sobresaliente... Zenbat lotsa-
ti izaten da, ba horren desberdina. (JBA,
2000-06-17)

Matrákasa, matrákasea: izond. Matraka,
emakumezko matraka./Matrakasea. Ma-
traka. (Etxean bere senarraren gainean
agintzen zuen emakume bati buruz esa-
na) (JUA, 2000-06-17)

Matxáka, matxákea: 1. iz. Tre. Matxa-
ka, sagardoa egiterako prozesuan erabil-
tzen den tresna./ Matxakea peazaren.
Matxaka peasaskian. (JUA, 2001-11-17)/ (si-
nonimoa Matxakatzeko makina)/ 2. iz. Tre.

Matxaka, harrobietako harria xehetzeko
erabiltzen den makina./ Matxaka. Ma-
txaka. (JUA, 2002-03-23)

MATXAKADEA EMAN: ad. Matxaka dela-
ko makinan pasa./ Matxakadea eman.
Matxakada eman. (Harribiko harria xe-
hetzeko prozesuan) (JUA, 2002-03-23)

Matxákatzeko mákina, matxáka-
tzeko mákinea: iz. Tre. Matxaka, ma-
txakatzeko makina, sagardoa egiterako

prozesuan erabiltzen den tresna./ Ma-
txakatzeko makinea. Matxakatzeko ma-
kina. (JBA, 1999-08-23)/ (sinonimoa Ma-
txaka, lehen adiera)

Matxéro, matxéroa: iz. Mandazaina.
Mando batzuei matxo esan ohi zaie, eta
hauen arduradura da matxeroa./ Aren ma-
txeroa. Haren mandazaina. (JUA, 2001-11-
17)/ (ik. Mandazai)

Matxéta, matxétea: (ik. Matxete)

Matxéte, matxétea: iz. Tre. Matxetea./ Ma-
kila erako kirtena eta, berari lotua, igitai
erako bat duen tresna da. Laharrak oso
ugari diren lekuetan erabili ohi da./ Ma-
txetea. Matxetea. (JUA)/ Matxetaik. Ma-
txeterik. (JBA, 1999-12-30)/ (aldaera Ma-
txeta)

Matxíno, matxínoa: iz. Matxinoa.

� Etnog. Bergaretxeko matxinoa: Bergaretxe-
ko Ugarte sendiko gizon bat lan honetan
aritu zen Patrizioren lantegian, fabrikan
matxinoa, oik zien lan asko itten zuenak.
Gainera, fabrikako lan txarrena matxinon
lana izaten zen. Hau langile amorratua
zen, langillea zan, Patrizio bere lagunak
garbi aitortzen zuen bezala. Baina gehie-
gizko lanak osasuna galdu arazi ere egin
zion, izurrauta zeola petxutik. Lehenik
matxino langilea izan zen, eta gero en-

› MATILLEA. Artile lanketan erabilitako maratilak.
(AA, 2004-06-05)

› MASUSTEA. Masusta beltz eta gorriak. (AA, 2005-
08-13)

› MATXAKEA. Sagarrak txikitzeko makina, Zeraingo
azokan. (AA, 2004-09-19)
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kargatua. Izan ere, Patriziok sail honetan
beste sei langile berri jarri zituen eta honi
eman zioten arduradun lana, eta Berga-
retxekoa ez zen oso gustura. Lehen bere
lana egiten zuela, eta orain besteena be-
giratu beharra zeukala, eta hori askoz ere
lan handiagoa zen beretzako. (JUA, 2004-
06-19)

Matxínsalto, matxínsaltoa: iz. Zool. Ma-
txinsaltoa, intsektu mota./ Matxinsaltok.
Matxinsaltoak. (JBA, 2000-08-08)/ Mozo-
rro saltolari bat bezala definitzen du.
(JBA, 2003-03-21)

➤ Grab. Matxinsaltoa: “Mantxinsaltoa ba kan-
pon ibiltzen dan mozorro saltolari bat. Ba-
tzuk ondik izaten die, ego aundikiñ, airi’re
“matxinsaltoa” esaten zate, geo besta ba-
tzuk txikik’e bai, txikigok. Danetik, sal-
to majok eitte ittue. Matxinsaltoa ari esa-
ten zako. “O sea”, berdexka batzuk, ez
due ezen kalteik eingo, ean garaien ibil-
tzen die oik’e, oiñ ez die ikusten” (JBA,
2003-03-21)

Mátxo, mátxoa: iz. Zool. Mandoa./ Matxok.
Mandoak. (JUA, 2002-07-21)/ (ik. Matxero)
(sinonimoa Mando)

Matxoi, matxoia: iz. Zutabea, batez ere
lan batekoa./ Matxoia. Zutabea. (Jon AU-
k entzuna: JUA, 2002-08-22)/ Zutabe hauek
egur nahiz burdinezkoak izan daitezke.
(JBA, 2009-01-21)

Maule, maulea111: iz. Bizimodua./ Mau-
le txarra. Bizimodu txarra. (Mariaje UB-
k entzuna: JUA, 2002-05-18)

Maun, maune: iz. Oihal mota bat da mau-
ne, telea, batez ere garai bateko prakak
egiteko erabilia. Bergarakoak zuten fama
handia, kanpoan egiten ziren baina Ber-

garan tindatu egiten ziren era egokian.
(JBA, 2003-12-14)

Mauska-mauska: Onom. Mauska maus-
ka. Onomatopeia honekin JUA-k adie-
razi nahi du mandoak nola jaten zuen
pentsua./ Mauska-mauska. Mauska
mauska. (JUA, 2002-01-19)/ (sinonimoa
Muska-muska)

Máxkal, maxkála: (ik. Maskal)

Maxmáxen: adb. Txutxumutxuan./ Max-
maxen. Txutxumutxuan. (JBA, 2001-
01-20)

Mazéta, mazétea: iz. Tre. Mazo txikia./ Ma-
zetea. Mazo txikia. (JUA)

Mázo, mázoa: 1. iz. Tre. Mazoa./ 2. iz. Tre.

Mazoa. Intxaurrak hausterakoan, in-
txaurrak eusteko balio duen egurrezko
tresna. Kirtena du eta egurrezko kubo bat,
esfera erdi baten itxurako zulo bat due-
la beronek. Bertan sartzen da intxaurra eta
mailuz jotzen da./ Mazoa. Mazoa. (JUA,
1999-03-13)

Mazpíldu: ad. Maspildu./ Mazpildu. Mas-
pildu. (JBA, 2001-03-31)

➤ Grab. Mazpildu: “Mazpildu? Ba gauza bat,
o anka azpiñ-o, o mailluka batekiñ jota,
ze itten baezu, “por ejenplo”, ze esango
izut pa nik? Burnizko gauza bat, o oja-
latazko bat-o, anka azpin zapaltzen ba-
ezu, gero mazpildu itten da. Mailluka ba-
tekiñ jotzen bazu’re ura mazpildu itten da.
Eta ola. Gauza bat, esanai bat” (JBA,
2004-05-29)

Mazpílduna, mazpíldunea: iz. Mas-
pilgunea, maspildutako gunea./ Maz-
pildunak. Maspilguneak. (Tresna zahar
baten gorabeheren gainean) (JBA, 2004-
05-01)

Me, méa: (ik. Mee, bi adierak)

Méa, méa112: iz. Meha./ Aizkorriko meai utzi-
ta. Aizkorriko mehari utzita. (Alemanen
gainean) (JUA, 2002-01-19)

Measti, meastie: izond. Mehastia./ Meas-
tie. Mehastia. (Katu baten gainean esan-
da) (JBA, 2003-04-04)/ Meastigoa. Me-
hastagoa. (Igela zapoaren aldean) (JBA,
2003-04-26)/ (sinonimoak Mee, lehen adiera;
Melar; Melaska)

Meatu: (ik. Meetu)

Medálinea, medálinea: (ik. Medialinea)

Medialinea, medialinea: iz. Erdilerroa./
Medialinea. Erdilerroa. (Baserriaren erai-
kuntza egitura baten gainean) (JBA, 1998-
04-17)/ Medalinea dauke tablakin apar-
tauta. Erdilerroa dauka oholekin bereiz-
tua. (Urretaene baserriaren gainean. Erai-
kuntza batzuk erdi erdian izaten duten ba-
naketa lerroa) (JBA, 2004-02-15)/ (aldaera
Medalinea)

Médiku, médikue: iz. Medikua./ Mei-
kue. Medikua. (JBA, 1999-06-19) (aldaera
Meiku)

� Etnog. Mediku zarra: Mediku zaharra, Sa-

turnino Telleria./ Honek erdi-euskera
erdi-erdera egiten omen zuen. Arrantza-
le amorratua omen zen. Goizen gaixon ji-
rea egin eta atsalden pezka egiten omen
zuen. (JUA, 2003-06-07)

Meé, meéa: 1. izond. Mehea./ Egur meea.
Egur mehea. (JUA, 1998-12-19)/ Egur
meak. Egur meheak. (JUA, 1999-11-28)/
Meak ez al dare ba? Meheak ez al dau-
de ba? (Txorizo zatien gainean) (JBA,
2001-07-14)/ Egur meanak. Egur mehe-
enak. (JUA, 1999-12-06)/ Meagoa. Me-
hegoa. (Aberearen loditasunaren gai-
nean) (JBA, 2001-01-27)/ Ura mea zan.
Hura mehea zen. (JBA, 2003-02-01)/
Meak. Meheak. (JUA, 2004-04-17)/ Meak
die-ta. Meheak dira-eta. (JBA, 2004-08-
10)/ Meak die izan’e. Meheak dira izan
ere. (JBA, 2005-08-16)/ Egurrek meexio
bea ittut. Egurrak mehexeago behar di-
tut. (JBA, 2007-01-05)/ (aldaera Me) (sino-
nimoak Measti; Melar; Melaska)/ 2. izond.

Mehea, indar edo zapore handirik ga-
bekoa./ Ardo meegoa. Ardo mehea-
goa. (JUA, 1999-01-01)/ Meea. Mehea.
(Kamamila infusio mehea adierazteko)
(JUA, 1999-08-12)/ (aldaera Me)

Meétu: ad. Mehetu, lodiera galdu./ Sega-
ren punta pikatzeko mailu mota berezi
bat erabiltzen da, txiki samarra dena.
Honek segaren punta meatu egiten du.
(JUA, 2000-08-29)/ Meetu. Mehetu. (Be-
horren gainean) (JUA, 2001-10-06)/ (al-
daera Meatu)

Meézi: ad. Merezi./ Meezi ez dolako. Me-
rezi ez duelako. (JUA, 2000-07-22)/ Ez do
itteik’e kasi merezi. Ez du egiteak ere
ia merezi. (JBA, 2004-01-04)/ (aldaera
Merezi)

Meiku, meikue: (ik. Mediku)

Meiku-etxe: Medikunea, Legazpiko etxea./
Meiku-etxe. Medikunea. (JUA, 2002-06-15)

Mejilloi, mejilloia113: iz. Zool. Muskuilua,
molusko mota./ Mejilloiak. Muskuiluak.
(JBA, 2008-03-01)

Mejúnke, mejúnkea: iz. Edabea./ Me-
júnkea bauke orrek. Edabea badauka
horrek. (Saldari sustantzia ematen dionaz)
(JBA, 2004-08-29)/ Ze mejunke dauken
orrek. Ze edabe daukan horrek. (Jaki ba-
ten osagaiez zalantza eginez) (JBA, 2007-
02-17)

Mekáliñ, mekáliñe: 1. iz. Bot. Mekalina,
sagar mota./ Mekaliñe. Mekalina. (JBA,
2003-03-30)/ Merkaliñe. Mekalina. (Sagar
mota) (JBA, 2006-10-06)/ (aldaera Merkaliñ)/
2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Méla ein: ad. Mela-mela egin, erabat bus-
ti./ Mela-mela einda. Mela-mela eginda.
(JBA, 2003-04-04)/ Eldu bae ta geo mela-
mela-mela ein. Heldu gabe eta gero
mela-mela-mela egin. (Heldugabeak iza-
teaz gain, bustita zeuden artaburuen gai-
nean) (JBA, 2007-12-15)/ Mela-mela itten
tzien. Mela-mela egiten ziren. (Erabat bus-
titzen ziren oinetakoen gainean) (JBA,
2003-04-04)

› MAZOA. Bi mazo. (AA, 2004-06-05)

111 Hitz honen forma mugagabea ezin izan dugu jaso. JBA-k ez du hitz hau ezagutzen.
112 Hitz honen forma mugagabea ezin izan dugu jaso. Gure ustez, Mea izan behar du.
113 OI diptongoa da azentu marka duena. 
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Mélar, melárra: izond. Meharra, mehea./
Melar. Mehar. (JUA, 2004-04-17)/ (sinoni-
moak Measti; Mee, lehen adiera; Melaska)

Meláska, meláskea: izond. Mehasta./
Olako melaskaik ez zat gustatzen. Ho-
rrelako mehastarik ez zait gustatzen.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA)/ (sinonimoak
Measti; Mee, lehen adiera; Melar)

Mélau: ad. Melatu./ Melau. Melatu. (Frui-
tuen gainean) (JBA, 1999-08-10)

Melokotói, melokotóia: iz. Bot. Mertxi-
ka, fruitu mota./ Melokotóiak. Mertxikak.
(JBA, 2005-03-26)

Memóriz: adb. Memoriaz, buruz./ Memo-
riz ia banekin. Memoriaz ia banekien.
(JUA, 2003-05-17)

Men: partik. Omen./ Men. Omen. (JUA, 1998-
03-29)/ Esan men dio. Esan omen dio.
(JBA, 2004-03-27)

Men-men!: interj. Zool. Hemen hemen!,
txakurrari deitzeko erabiltzen den for-
mula./ Men-men! Hemen hemen! (Mariaje
UB-k entzuna aurretik) (JBA, 2003-10-25)/
Men-men! Hemen hemen! (Txakurrari)
(JUA, 2004-05-29)

Menbríllu, menbríllue: iz. Menbri-
lua./ Menbrillue. Menbrilua. (JBA, 2003-
03-21)

Menbríllu-sagar, menbríllu-saga-
rra: 1. iz. Bot. Irasagarra, sagar mota./
Menbrillu-sagarra. Irasagarra. (JBA,
2007-05-12)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Ménda, méndea: iz. Bot. Menda, landare
mota./ Mendea. Menda. (MUA, 1998-05-
23)/ Méndea delako landarea, koorron za-
baldu itten da eta asune bezelaxe zabal-
tzen da. (JBA, 2005-05-29)

� Etnog. Menda eta ganaduak: Ganaduak ez
omen du menda atsegin. Horretaz gain,
arriskutsua ere suerta liteke, untxiak hil
izan direlako menda janda. (JBA, 1999-
08-09)

Mendá-fiñ, mendá-fiñe: iz. Bot. Men-
dafina, landare mota./ JBA-ak menda
eta mendafinaren arteko desberdinta-
sunak aipatzen ditu: mendafinak usai
sarkorragoa du, eta illunxea eta luze-
kaxea da./ Menda-fiñe. Mendafina.
(JBA, 1998-07-04)

➤ Grab. Menda-fiñe: “Menda-fiñe, bedar
bat, bedar oso... Bedarra, bueno, ola lu-
zatzen dana, oso berde ederra eukitzen do
ta asko luzatzen dana gaiñea, mendea be-
zela, baiño fiñagoa askoz’e. Geo usaie eu-
kitzen do oso goxoa. Nik ez dakit ura, ja-
nai’re botatzen diela esaten due, batzun
batzuk. Lenau beti eukitzen genduzten ola-
ko gauzak baatzan. Baiño oiñ ez dauku
bate”. Erein egiten al da?: “Ereiñ-o,
ereiñ ez dait, lora zenbaiteaiño izaten dan,
bestela lakatzetik sartuta. Baiño oiñ gal-
duta dao guren. Arrezalen-da bazien,
emen’e izango zien igual baiño. Geo or
kanpoko mendea, ba orren familikoa
izango da ori. Baiño askoz fiñagoa da, as-
koz fiñagoa. Usaie bik eukitzen due.
Mendafiñe ba, eta oixe, janandako’re ba-
lioko due, esenzi bezela askok, orik” (JBA,
2003-03-21)

Méndau: (ik. Mentau)

Méndazko eskóba, méndazko es-
kóbea: iz. Tre. Mendazko erratza./ Men-
darekin egiten den erratz modukoa. Ber-
tan menda belar sortari kirtena lotzen zaio:
ipintzen tzako paloa. Erratz hau gelata-
tik pasatzen da, izan ere usai gozoa du-
eta./ Mendazko eskobea. Mendazko erra-
tza. (JBA, 1998-07-04)

➤ Grab. Mendazko eskobea: “Mendazko
eskobea? Lenao asko ebaltzen gendun.
Kuarton, oi azpik-eta, garbitzeko-ta.
Da arek eitten tzon ba, autse’re ondo ba-
tzen tzon, autse batu, eta geo gaiñea
usaie uzten tzon. Da asko ebaltzen tzan
lenau, oiñ ebaltzen do tia Klaudiak, arek
ebaltze ttu oaiñ’e. Bai. Orrek’e, zea,
menda sortekin ikusi izan det nik juten.
Oixe da, usai gozoa ta geo autsek-eta,
ondo batu eitte ittu arek, pasauta, men-
dea. Baiño asko ugarittuta dao oi’re,
asunen moun, oi’re lakatzak aurrea
jun-da, zuztarrak-eta, ia eman itte ittu”
(JBA, 2003-03-21)

Ménde eon: ad. Mende egon./ Menden
dauzkenakin. Mendean dauzkanekin.
(JBA, 2000-08-10)/ Etxe baten ardura be-
rea duen pertsona baten gainean zera dio:
etxe hori onen mende dagoela. (JUA, 2001-
08-26)/ Aren mende eongo a ori. Haren
mende egongo da hori. (Lur batzuk per-
tsona baten mende daudela, hau da, bere
jabetza direla) (JUA, 2002-12-28)

� Etnog. Arranaitzen: Aik gure mende zeren.
Haiek gure mende zeuden. (Gudu ga-
raian, Arranoiatzen zeudenean eskura zi-
tuzten ardi artaldearen gainean esana)/
Artalde honetan, ehun bat ardi izango
ziren eta zegamarrei kendua-edo, izan
behar zuen artaldeak. (JUA, 1999-10-30)/
(ik. Arranaitz)

Mendéau: ad. Menderatu./ Mendeauta nola
daon bat. Menderatuta nola dagoen bat.
(Pinu bat aihenaren azpian) (JBA, 2005-08-
18)/ (sinonimoa Dominau)

Mendébal, mendébala: 1. iz. Meteorol.

Mendebala. Egun sargori eta beroak
bata bestearen atzetik datozenean eun asko
juten badie, gerta liteke etxeko gelaren ba-
tean oso erraz nabari den gehiegizko he-
zetasuna egotea. Orduan esan ohi da men-
debala dabilela.  Aldiz, intze goizen,
egualdi sanogoa eoten da. (JBA, 1998-07-
06)/ 2. iz. Meteorol. Mendebala, eguraldi bus-
ti eta hezea./ Mendebala. Mendebala.
(JBA, 2002-08-20)

� Etnog. Arriskua: Etxean hildako txerriaren
urdaiazpiko osoak gordetzen zirenean,
kontu handia behar izaten zen mende-
balak hura kaltetu eta galdu ez zezan.
Mendebalaren eragina beste atal ba-
tzuetan ere nabari daiteke: esaterako,
giro lehorra denean hormen kolorea zu-
ria izanda, mendebala denean zerbait
iluntzen direla. Kasu honetan mende-
balari ez ezik kresalari ere botatzen dio
errua, salitrea. Mendebala gehienetan
egoi aizea dagoenean agertzen da. (JBA,
2000-12-16)

➤ Grab. Mendebala: “Mendebala da ba
egualdi umela, umela. “O sea” laiñoa,
lanbroa, eta orrei esaten tzako mendebala.
Geo, ordun’e paetako arrik’e, dana bus-
ti-bustik jartzen die. Ta oixe ta mende-
bala”. Bero handiko egunetan ere bai:
“Baita”. Etxe barruko hormak ere busti-
tzen dira: “Bai, bai. Bai, bai. Ta zorue, zo-
rue lurrezkoa balin badauke, gue Etxo-
kanen bezela, lurrezkoa balin baauke, bai-
ta ari’re, ura’re bai, dana. Eta jartzen da
irrist eitteko mun gaiñea. Irrist itteko mun,
orri’re esaten tzako mendebala, orri’re
bai, “ze mendebala daun!”, “ze umeda-
dea daun!”, orri esaten tzako” (JBA, 2002-
08-24)

Méndi, mendíe: iz. Mendia./ Mendi.
Mendi. (JUA, 1998-12-12)/ Mendira. Men-
dira. (JUA, 1998-12-12)/ Mendiñ. Mendian.
(JUA, 1998-11-14)

Mendí-etxe, mendí-etxea: iz. Mendi-
etxea, aparteko baserria./ Aranandi ba-
serria mendi-etxe bat da. (JUA, 2003-06-07)/
(sinonimoak Baso-etxe; Goi-etxe)

Mendíalde, mendíaldea: iz. Mendial-
dea./ Mendialde otan. Mendialde haue-
tan. (JBA, 1999-07-10)

Mendíata: Mendigarate, Zegamako ba-
serria./ Mendiata. Mendigarate. (Ingu-
ruko bidetik jaisten ziren Brinkolatik Ze-

› MENDEA. Menda landarea. (AA, 2005-05-28)

› MENDIE. Brinkola eta Zerainen arteko Oamendi
mendia. (AA, 2005-06-19)
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gamara oinez joandakoan) (JBA, 2005-
05-29)

Mendiáxpe: Mendiaraspe, Legazpiko ba-
serria./ Mendiaxpe. Mendiaraspe. (JBA,
2005-12-25)

Mendíbil: Topo. Mendibiribil, Brinkolako
muinoa./ Mendibil. Mendibiribil. (Men-
dibil da Aizti Goikoti gorako mendia)
(JBA, 2002-03-02)

Mendiola: Mendiola, Legazpiko baserri de-
sagertua./ Mendiola. Mendiola. (JBA,
2004-01-03)

Mendíso: (ik. Mendisoro)

Mendisóro: Topo. Mendisoro, Brinkola-
ko parajea./ Mendisoro. Mendisoro.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2003-12-22)/
Antxerdi eta Aierdi eremuen arteko
parajea. Egiti aurrea jun. Igeraldeko
izeiak diren tokia eta pagaburuak diren
tartean dagoen parajea, soil bat. (JBA,
2003-12-28)/ Bertan garai batean zikirioa
egiten zen. (ik. Zikirio)/ Sail honetan,
gurdikara bat bedar izaten tzan an.
(MUA, 2005-02-04)/ Luzianok zioenez,

Mendison patatea egin zen. (JBA, 2005-
02-04)/ (aldaera Mendiso)

Mendítar, mendítarra: iz. Menditarra, ba-
somutila./ Menditarra. Menditarra. (JUA,
1999-12-07)/ (ik. Basagizon) (ik. Basomutill)

Mendizábal: Mendizabal, Legazpiko ba-
serria./ Mendizabal. Mendizabal. (JBA,
2005-01-01)

Mendízale, mendízalea: iz./izond. Men-
dizalea, mendira oinez joateko zaletasu-
na duena./ Mendizale. Mendizale. (Hitz
honek gaur egun duen adieran esana)
(JUA, 2004-07-03)

Méndrau: ad. Handitu, loditu, indartu./
Etzien mendratzen. Ez ziren indartzen.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-07-28)/ Ez
ta mendratzen... ez ta indartzen, ez ta az-
ten. Ez da indartzen... ez da indartzen, ez
da hazten. (Aditz hau landare, abere eta
gizakiekin erabiltzen da) (JBA, 2005-08-06)/
Mendrau baeko garik. Indartu gabeko ga-
riak. (JBA, 2006-05-20)

Menóstu: ad. Gutxitu, eskastu./ Menóstuta
euki bea ttue-ta. Eskastuta eduki behar di-
tuzte-eta. (JBA, 2004-05-08)

Méntau: ad. Bot. Mentatu, txertatu./ Mentau.
Mentatu. (JBA, 1998-08-05)/ Lorea ez da
mendatzen, ez do irabazten. Lorea ez da
mentatzen, ez du irabazten. (Mariaje UB-k en-

› MENDISORO. Armuño mendiko Mendisoro parajean zikirioa ere egin zen. (AA, 2006-05-14)

› MENDIBIL. Brinkolako Mendibiribil muinoa. (AA, 2008-03-29)

› MENDIATA. Zegamako Mendigarate baserria. Honen in-
gurutik pasatzen ziren Agirrezabal baserrikoak Zegamako
festetara oinez joaten zirenean. (AA, 2005-08-07)
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tzuna: JBA, 2001-04-11)/ Saar bat mentauta.
Sagar bat mentatuta. (JBA, 1998-08-05)/ (al-
daera Mendau) (sinonimoak Sestrau; Txertau)

Méntu, méntue: iz. Bot. Mentua. Menta-
tua edo txertatua izan den zatia./ Mentue.
Mentua. (JBA, 1999-02-10)

Merézi: (ik. Meezi)

Merienda, meriendea: iz. Askaria./
Meriendea irabazi. Askaria irabazi. (JUA,
2000-09-17)

Meriendau: ad. Askaldu./ Meriendau. As-
kaldu. (JBA, 1999-11-27)

Merkáliñ, merkáliñe: (ik. Mekaliñ, le-
hen adiera)

Merkántzi, merkántzie: iz. Merkantzia,
tren mota./ Merkantzi. Merkantzia. (JUA,
2002-06-15)

Mérkau: ad. Merkatu./ Merkau. Merkatu.
(JUA, 1999-01-09)

Merkau, merkaue: iz. Merkatua, azoka./
Merkaue. Merkatua. (JBA, 2002-03-16)

Mérke: adb. Merke./ Oso merke ematen men
daen. Oso merke ematen omen diten.
(JBA, 2004-05-01)

Mérke, merkéa: izond. Merkea./ Merke-
xo. Merkexeago. (JUA, 2000-06-17)

MERKEGO UTZI: ad. Merkeago utzi, balio
finko bat ez duten lanetan, langileren al-
deko baldintzarik bada, orduan lana mer-
keago uzten da./ Merkego uzten da.
Merkeago uzten da. (JUA, 2004-08-13)

Mermeláda, mermeládea: iz. Mer-
melada./ Mermelada. Mermelada. (Ma-
sustekin mermelada egiten zuten lehen)
(MUA, 2003-04-11)

Merména, merménea: iz. Bot. Berbena,
landare mota./ Mermenea, zenbait mer-
mena daon. Berbena, zenbat berbena da-
goen. (JBA, 2001-09-08)/ Mermena. Ber-
bena. (JBA, 2005-07-09)/ Berbenea. Ber-
bena. (JBA)/ (aldaera Berbena)

Méta, métea: iz. Nekaz. Meta./ Garie metatan
érneta. Garia metetan erneta. (JUA, 1999-
08-19)

� Etnog. Metak: Garo-métea delakoa ezagutu
du JBA-k, len-len eitten gendun. Belar
metak egiten ez du ezagutu etxean. Garo
metak Olazar baserri ondoan, eta Aier-
diñ’e bai garona egiten ziren. Antxerdi-
ko egilehorra garoz betetzean bere kan-
poan metaren bat egin ohi zen. Nola ba-
rruan sartu ezinda geratzen zen garoa mu-
rritza izaten zen, garo meta askorik ez zen
behar Antxerdin. Olazar baserriaren on-
doan berriz, garai batean, Eskorta para-
jean, lizar handi bat eta eraikuntza txiki
bat ziren. Ba bien artean egiten zen garo
meta txiki bat. Izan ere, garai batean asko
bear tzan ba garoa. Etxean beiek, txala,
txerrie… izaten ziren. Txerriak, esatera-
ko, bere txerritegian eunero garoa bota
bear bai, izaten zuen. Azpiak ez zitzaiz-
kion egunero ateratzen, baina garoa egu-
nero bota behar. Izan ere, txerriak ze itten
tzon, txikillau itten tzon, hau da, garoa
xehe eginda utzi, bai ibilian eta bai aho-
az. Belar meta apurren batzuk izan ziren
inguruan, Igaldekok itten tzuen, eta Euz-
kitza Goikon ere bai. Garo metak berriz,
Aierdiñ’e bai bakarren bat o beste itten
tzan, egilehorraren ondoan, Antxerdi al-
dera, ingurua zelai zenean. Meta nola egi-
ten zen adieraziz, sartzen tzan egur bat,
poste bat, lenengo. Gero, egurre botatzen
tzikon bueltan trabes. Hau da, oinarri bat
egiten zen egurrez, haren gainean pilatzen
hasteko. Bigarren pausu hau garok ume-
dadea artu etzaiñ izaten zen. Oinarri ho-
nekin garoa aiden gelditzen tzan, egu-
rrezko oinarri horren gainean. Gero ga-
roa pilatzen zen. Azkenik, kanpotik garo
pilari egurre matzuk jartzen zitzaizkion
finkatua geratzeko, edo baita ere, arrik so-
kakin, goitik behara eraginez piloari.
Bestetan, gainera, egur ol zeak ere jartzen
ziren, meta euriaren aurka-eta, babesean
gera zedin. Azken zatiko babesgarri
hauek denak, garoa zapaltzeko, eta eurie
botatzeko izaten ziren. Meta bakoitzak iza-
ten zuen edukieraz, iru bat burdi sartzen
tzikon. Olazarrez gain, Arrezalen’e bai
izaten ziren metak, hemen Etxaburun. Aik
dezentek izaten ziren, handi samarrak, ba-
serri honetako ganbarak bestela ere ondo
beteta izaten zirelako. Belar eta lastoak
garrantzitsuagoak ziren, eta garoarentzako
besteek utzitako tokia izaten zen. Ho-
rregatik garoa kanpoan ere jarri behar iza-

ten zen metatua. Olazarren ere gauza ber-
dina: goiko ganbara nagusietan belarra eta
lastoa jartzen zen, eta beheko solairuan
berriz, estu-estu, garoa./ Kontzeptuak
egoki esanda, meta eta zuhatza bereizi egi-
ten dira: metea, gariñai esaten zitzaion eta
zuatza, bedarranai, garonai. Gari ebakia
meta hauetan ezartzen zen, burue ta
dana. Batzutan, ebakitako garia meta ber-
tan erne egiten zen. Hau, busti edo lan-
bro eguraldiarekin gertatzen zen, eta ez
zen batere komenigarria izaten. Izan ere,
ez zen beti garia ebaki eta jo artean den-
bora tarte txikia izaten: askotan zortzi eun
ola metauta egoten zen. Izan ere, garia
ebakitzean eguraldiak ez zuen garrantzia
handirik ere, baina jotzeko eguraldi be-
roa behar izaten zen. (JBA, 2007-01-05)/ (ik.
Zuatz)

Metál-ud, metál-ude: iz. Metal ura, ur
mota./ Metal-ude. Metal ura. (JBA, 2003-
03-21)/ (ik. Ud)

Métau: ad. Metatu./ Metauta. (Meta batean
pilatutako gariaren gainean) (JBA, 2007-
01-05)

Métxa, métxea: iz. Metxa./ Metxea. Me-
txa. (Petrolio ontziarena) (JUA, 2003-03-
01)

Méza, mézea: iz. Erl. Meza./ Mézea. Meza.
(JBA, 1999-05-22)/ Mezata. Mezetara.
(JBA, 1998-12-19)/ Mezea entzun. Meza en-
tzun. (JUA, 2004-07-03)/ Apostolauko me-
zea. Apostulatuko meza. (JBA, 2004-07-24)/
Meza entzun det. Meza entzun dut. (JBA,
2007-09-22)

MEZA ETA: ad. Erl. Arrazoi jakin batez anto-
latutako meza egitea./ Meza eta. Meza ate-
ra. (JBA, 2004-07-24)

� Etnog. Mezetara ez joan: Gerra aurretik, Brin-
kolako Centro Republicano delako ki-
deak, mezata’re etzittuan juten. (JUA, 2003-
06-07)

› METEA. Zelanda baserriaren ondoko meta. (AA,
2004-09-12)

› MENTUE. Sagarrondoa mentatuta edo txertatuta.
(AA, 2008-04-04)

› METEA. Zabaleta baserriaren inguruko meta saila.
(AA, 2007-12-26)
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� Etnog. Kongregazioak: Legazpin mutilak luis-
tarren kongregazioko kideak izan ohi zi-
ren eta batzutan izaten zen Luistarran fun-
tzioa. (JUA, 2000-11-01)/ Neskak, beste
kongregazio batetan biltzen ziren, Marian
alabanen. (JBA, 2000-11-01)

� Etnog. Meza ohiturak: Lehenago meza batzuk
seietan izaten omen ziren. JUA-eta haue-
tara joaten ziren aurretik lanak egin eta
gero: Beie gobernau ta mezata. Meza
hauetara baserri urrunenetako jendea
joan ohi zen Legazpiko elizara oinez. Za-
tui aldetik ere joaten ziren ilunpean, las-
to argiak hartuta. Ilunabarrean, JUA-k
Olazarretik Zatuin behera hiru lasto argi
ikusten zituen (garai haietan ez omen zen
pinudirik eta ikus zitekeen). Brinkolazar
baserrikoak ordubete egin behar izaten zu-
ten oinez Legazpira iristeko: Brinkolazardi
Leazpira lasto argikiñ. (JUA, 2000-11-01)/
Brinkolazar baserrikoak iristen zirenean
bikarioak zera esaten zuen: Erriko urri-
ñekona etorri da ta mezea asi bearko deu.
(JUA, 2000-11-01)

� Etnog. Ateratako mezak: Urtean meza bere-
zi batzuk izaten ziren. Mezea egualdi ona
itteko ta txarra itteko izaten ziren. Hau da,
eguraldi euritsua zenean eta ona kome-
ni bazen, eguraldi ona izateko. Bestetik,
lehortea bazen eta euri pixka baten beharra
bazen, orduan txarraren eskeko meza
izango zen. Meza hauek Brinkola bertan
egiten ziren. Gainera gogoan du bi au-
zunek bazutela behintzat meza bana ate-
ratzeko ohitura: Olazar eta beste baserri
batzuen auzoa, batetik, eta Guriditegi au-
zoa, bestetik. Horregatik dio, amen au-
zokoa eitten zan114. Agirrezabal aldean ha-
lako ohiturarik ote zen ez zen gogoratzen.
Normalean, urten meza pare bat etatzen
tzien. Gorrinaren aurkako mezarik ez zen
egiten, ezta txingorraren kontrakorik,
dena beste meza horien barnean sartzen
zen. Azkenerako, ia oittura bat artuta be-
zala ziren. (JBA, 2004-07-24)/ Luzianok
emen leorra bear diau esan ohi zuen. Bai-
na egun batean zera erantzun omen zio-
ten, ezaun dezu bai presko bizi zeala. (Ziu-
rrenik euri premia handiagoa zuen batek
esana) (JUA, 2004-07-24)

Mezá-diru, mezá-dirue: iz. Erl. Meza di-
rua. Norbaiten alde mezak ateratzeko
ematen den dirua./ Meza-dirue. Meza di-
rua. (Elena UB, 1999-05-01)

Mezánausi, mezánausie: iz. Erl. Meza
nagusia./ Mezanausita. Meza nagusieta-
ra. (JBA, 2000-08-09)/ Mezanausitan. Meza
nagusietan. (ik. Argizaiola) (JBA, 2000-03-
25)

Miándola: (ik. Mirandaola-Zaarra)

Miauka: adb. Zool. Miauka./ Miauka. Miau-
ka. (Katuaren gainean esana) (JBA, 2000-
07-08)/ An zeon miauka baten. Han zegoen
miauka batean. (Gose zen katua) (JBA,
2005-03-26)

Miaztu: ad. Miazkatu./ Miazten. Miazkatzen.
(Txakurrak) (JBA, 1999-11-06)/ Miaztu.
Miazkatu. (JUA, 1999-11-27)/ Txakurrek
miaztuta. Txakurrak miazkatuta. (JUA,
2000-10-28)/ Miaztuta. Miazkatuta. (Txa-
kurrak) (JUA, 2001-07-14)/ (sinonimoa Txupau)

Míel: Migel, gizon izena./ Míel. Migel.
(JBA, 2004-02-15)

Míka: adb. Zool. Hegaztiek jasaten duten lu-
maberritzea./ Mika. Mika. (JBA)

� Etnog. Oiloen lumaberritzea: Oiloen ka-
suan, ordura arteko arrautza jartzea utzi
eta luma zaharrak botatzen hasten dira.
Azkenik, lumak berritzean berriro hasten
dira arrautzak jartzen. Denak batera
mika jartzen ez badira ere, gertakizun hau
udazken aldean ematen da. Oilanda di-
renean oraindik ez zaie suertatzen; gerora,
zahartzean baizik. (JBA, 1998-02-11)

Míka, míkea: 1. iz. Zool. Mika, hegazti
mota./ Mikea... mika. Mika... mika. (JBA,
2004-02-01)/ 2. izond. Zool. Inguruan igurtzi
eske ibiltzen den aberea./ Katu mikea.
Katu mika. (Igurtzi eske dabilen katua-
ri) (JBA, 2007-01-05)/ Katu mika ori! Katu
mika hori! (Sukaldean alferrean egoten
den katuari) (JBA, 2001-07-14)/ Katu mi-
kea... sustantzi baekoa. Katu mika... sus-
tantziarik gabekoa. (JBA, 2001-08-26)/ Ze
katu mikea dan! Ze katu mika den!
(Etengabeko marruka ari den katuaren
gainean) (JBA, 2002-12-14)/ Katu mikea
esaten denean, pertsonaren hanken on-
doan ibiltzen den katua adierazten da.
(JBA, 2003-12-31)

Míkatz, mikátza: izond. Mikatza, zapore
mota./ Mikatza. Mikatza. (Ardoaren gai-
nean esana) (JBA, 2003-12-31)

Míkau: ad. Zool. Mikatu, mika bihurtu. Aditz
hau hegaztiekin erabiltzen da./ Mikau. Mi-
katu. (JBA, 1998-02-11)

Mikélete, mikéletea: iz. Mikeletea, ga-
rai bateko polizia mota./ Mikeletea. Mi-
keletea. (JUA, 1999-09-08)/ (�)

� Etnog. Mikeleteen lanak: Txirrinduek txirri-

na izatea eta gauean argia egiteko tresna
bazuten ikustea zen mikeleteen lanetako
bat./ Inguruan ijitoak ibili ohi zirenean,
oso lanpetuta ibiltzen ziren./ Keiza garaien
txorien aurka tiro egiten zutenen armen
baimenak ere aztertzen zituzten. (JUA,
1999-09-08)

� Etnog. Arrantzan: Errekan arrantza eragoz-
tea ere bazen euren lanetako bat. San Ina-
zio egun batez, JUA eta bere anaia Joxe,
mutilak zirela, errekan zebiltzan amua-
rrainak eskuz harrapatzen. Horrela zaz-
pi ere harrapatu zituzten, mikelete parea
etorri zenean. Haietako bat, Brinkolako
apaizaren aita zen eta ezagunak izanda,
isuna barkatu egin zien bi mutilei eta isi-
lean gordetzeko agindu zien. Bestela, 700
pezetako isuna ordaindu beharko zuten eta
hori diru asko omen zen garai hartan. Aita
ez zen ezer jakitera iritsi. Bestalde, JUA-
ren atten anaie, aldi batez mikelete izan
zen. (JUA, 1999-09-08)

➤ Grab. Mikeleteak (1): Sendian ere bazuten
mikeletea: “Joxepa emengoa, gure aitten

› MIKEA. Kataluniako Taüll herrian ateratako mikaren
argazkia. (AA, 2008-06-07)

› MEZEA. Lehorteetan mezak ateratzeko ohitura izaten zen. Irudian Urbia eremua 2005 urteko lehorte zaka-
rrean. (AA, 2005-08-07)

114 Olazar eta beste baserri hauek osatzen zuten auzoaren berri izateko: (ik. Auzo in)
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arrebea. Aik bik ezkonduta. Aitte mikeletea
zian, mikelete txapelgorrie, da Joxepa ba
emengokiñ”. Aldundiarentzako lan egi-
ten zuten: “Diputazion enpleaue. Guar-
die, guardi bat”. Lanetako bat kontra-
bandoari aurre egitea zen: “Kontraban-
do asko beintzat. Kontrabando asko iza-
ten zian. Inpuestoik ez patzeatio oliok eta
ardok-eta zeak Naparroti ekarri... Bai, as-
tokiñ Naparrotik. An inpuestoik etzian pau
bear izaten da emen inpuestoa zeukien
ango jenerok. Inpuestoik ez patzeatio kon-
trabandoa... Naparrotik ona ekartea,
onek inpuestoa zeukian. Da arek in-
puestoik pae ematen zaean. Da ori nai
zien. Da inpuestoa berriz diputaziok
kargau eitten tzian”. Eta kontrabando hau
ez zen astoz bakarrik egiten, trenez ere
egiten zen: “Baita bestela’re, trenetan’e
bai. Trenetan’e, garie-o artu, olako zaku
erdi bat da emen trenen, or bota, emen
guarda zibillek o mikeletek eongo ziela
ta or goein bota bentanati bera, geo artu
ta olako zeak’e bai. Ta berriz, astokiñ-
o ibiliko zien menditi ibiltzen zienak”. Ad-
bitrio lana ere egiten zuten: “Baita...
urdun garai artan txerri bat il bear ba-
lin bazan’e etxen, papela-ero ein bear
zian. Ta zeoze kobrau, zeoze kobrau. Gau-
za asko zeuzkien orik. Mikeletek. (...) emen
Brinkolan bi eoten ittuan, bi mikelete eote
ittuan emen. Bueno! Ondo, oitxek bizi zi-
ttuan ondo, mikeletek. Burrukan o ezen
zeaik balin bazeon”. Eskaleei ere kontra
egiten zieten: “Bai, urdun golfok-eta es-
ken-da asko izaten zian.  Golfoa esaten
zitean, lanik in nai etzona, pobre, eo la-
nik in nai etzona”. Ijitoekin ere berdin:
“Emen Olaalden eoten ittuan ijitok. Iji-
tok, aitte ta amakin ume pilloa. Ume pi-
lloa. (...) ijitok. Ta aik al balin bao, oillok
arrapatzea ta ola itten tzien, arrapatze-
ko zea zeukien aik. Ta aik bealdu itten za-
tuen jenealen amendik” (JUA, 2002-03-02)

➤ Grab. Mikeleteak (2): “Oik itten tzien gia
bat, gia eitten tzien, ta zerbait pau. Ori

diputaziok olaxe jarrita zeukian-da, ze-
oze kentzea. Baiño asko ta asko, erak, mi-
keletak zaittuta. Baiño erak’e... batzuk al-
perrak izaten zittuan baino besta atzuk
arrapau naiekok’e bai, denuntzie itteko”.
Normalean euskaldunak izaten ziren mi-
kelete hauek: “Bai, jenealen Gipuzkoa-
kok, euskaldunek jenealen. Baiño kan-
pokok, oik gaiztogok izate ittuan, erdal-
dunek eta ola etorri ezkeo. Geo jentek
emen, orii itten tzaen ba, txerrik ildakon
espeantzea eukitzen tzien, mondejuk ea-
man da ola. Orik itten tzien... Ik, sue itte-
ko, gaalekue, garo-lekue erre-ero, illarrea
o otea balin bazeon, autorizazioa ema-
ten zien (...), oi zeukien. Gero seillue jo-
tzen zien, diputazioko seillue-ta, orik zi-
ttuan autoridadea” (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Baztarrika mikeletea: “Mikeletea zan
ba, ez tait, Napar aldekoa uste et zala115,
emen etorri zan ba mikelete, eta emen
itten tzon ba lana, adbitrio esaten tziten
lanetan. Oaiñ Patxiñekok garajea bau-
kie ba, ortxe zon zea, puestoa. Enda ba
jende asko izaten tzan aren bearren. Txe-
rrie il bear bazan’e arek itten tzon papela
ta ola. Eta oso zea zan, laun asko euki-
tzen zittun. Geo taberna konbidau’re ei-
tten tzuen, baso erdi mat o kafe mat artu,
ta oso laun zea zan, laun asko zittuna. Eta
ordun ba emen Peatza errotako gizon ori,
Míel zon izena, eta ori ibiltzen tzan tra-
tutan, (...) tratuk ibiltzen zittun orrek ola.
Ura’re oso laune zon, eta ba ura’re oso
laune zon eta arek etxea’re eamaten
tzon, Motillo orta, Peatza orta. Da gero,
an aren alabekin aixkire ein da, ara ez-
kondu zan, ta an bizi izan tzan. Ta andi
etortzen tzan ona lanea ta ola. Bai.
Gero, ama berriz Inaxi zan, andrea,
Míel orren andrea, eta Benarda, Benar-

diña berriz alabea. Eta beste aizpa bat
bazon, anaie’re bai, anaie solteroa zan,
aizpea ezkonduta, enda ordun ba, mike-
lete ori, aittek-eta lenau il zien. Da mi-
kelete ori gerogon il da, ordun ala-
bea’re zeuken Eitza ezkonduta. Enda ara
jun tzien oik, il tzienen gizona-ta, geldi-
ttu zien anai-arrebak bakarrik, Benardiña
eta solteroa. Enda geo alabea il tzikon be-
rriz, zea, pelukérea zan da an, an Eitza
ortan bizi zan da alabea gazteik il tzikon,
nik ez dakit gaitz txar batekiñ o ze ilko
zan. Da, geo ba, anaie’re il tzan, eta aiz-
pea’re ba. Ondio bea bizi da, bea bizi
da”. Bernardinarekin ere bazuen tratua:
“Baai! Gaiñea, ni akordatzen naiz, beiñ’e
ni Aarrezalgokin batea jun-o, atsalde
pasa o ez tait ze, aik jun bear tzuela sa-
garreta ara, sagardoa eitteko saarrak ar-
tzea, an saar asko izaten tzan. Ua juten
tzan Leazpia ta astokiñ, astoa kargauta
zean. Eta saarreta jun bear tzuela ta
nii’re juteko esan tzien da nik ekarri ni-
ttun saarrak eta ibili nitzen batzen da oso
gustora-ta, zea, Peatzeko errota ortan, da.
Oik oso ezaunek famili ori. Gero
ama’re askotan juten tzan ara, zea igo-
tzea, garie igotzea. Garie igotzea, garie
igo ta errotea zeukien-da. Eta famili ori
ba oso ezaune, oso ezaunek, ta pentsa izu
arrezkeo’re Iñakin andren amak ba, “o
sea”, nik ez dait nola, nerekatio zea inda,
“oi oixe ezautzen diala” esan ein nion,
bueno!, ikusko nukela gustora. Eskumi-
ñek nik’e bialdu nion da, ola” (JBA, 2003-
08-16)

Míko, mikóa: iz. Zool. Mokoa, hegaztiaren
mokoa./ Bere mikon sartuta. Bere mokoan
sartuta. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-01-
01)/ Hitz honen azalpenak eskatu dizkio-
gu JBA-ri. Bere esanetan, txori mokoa esa-

› MIKELETEA. Patxinearen ondoan mikeleteek zuten
egoitza. (AA, 2008-11-08)

› MIKELETEA. Baztarrika mikeletea Mutiloako Peatza errotara ezkondu zen. (AA, 2008-05-20)

115 Berastegikoa zen.
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teko, míkoa ere esaten da. Hegazti batzuk
mokoz zulatzen dute egurra, míkokin zu-
loa okillek. (JBA, 2004-02-21)/ (aldaera
Moko)

Milágroz: adb. Mirariz./ Milagroz zea in
tzan. Mirariz zera egin zen. (JBA, 2004-
01-04)

Milíkua: Milikua, Arantzazuko taber-
na./ Arantzazun, Milikua ondon. Aran-
tzazun, Milikua ondoan. (MUA, 2003-06-
28)

Mílla: zenbtz. Mila./ Milla. Mila. (JBA, 2003-
04-26)/ Millaka sugak. Milaka sugek.
(JUA, 2004-08-09)

Milloi: zenbtz. Miloi./ Bérroi milloi. Berrogei
miloi. (JBA, 2003-01-11)

Millórri, millórrie: iz. Bot. Milorria, lan-
dare mota. Sendabelarra da./ Millorrie.
Milorria. (JBA, 1999-07-10)

Míllu, míllue: iz. Bot. Mihilua, landare
mota./ Millue. Mihilua. (JBA, 1998-05-24)/
Anisaren egite prozesuan mihilua era-
biltzen da. (JBA, 1999-07-10)/ Míllue.
Mihilua. (Honen azie da anise izenekoa
eta sendabelar bezala erabiltzen da) (JBA,
2005-05-29)/ Miñue. Mihilua. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2002-05-28)/ (aldaera Miñu)
(ik. Anix)

➤ Grab. Millue: “Míllue?... Millue da ba,
amen’e kamiño baztarren-da asko irte-
tzen do, emen da leku askotan eoten da
ori. Millue asko luzatzen da, osto fiñ-fiñe
eukitzen do. Usaie’re oso fuerte, goxoa,
eta gero, lora ori-ori bat izaten do. Lora
ori bat, ola borobill antzeko bat. Lorea ba,
gaiñea izaten do, lakatz askokiñ, lakatz-
txo baikotzak lora bat eta ola, enda
gero azie, azie orrena artzen due, eta iza-
ten da anise itteko, zean, saltzen eoten da
farmazitan-da, saltzen eoten da, ba ola
tripako miñe daonen-da, artzeko-ta oso
goxoa izaten da. Nei, nei gustatzen tzat.
Orri esaten tzako míllue. Emen, ínguru
otan’e eoten da. Da azie artu baiño len
o puskau itten duela burue o zea, lorea-

o, ezta zea iñ izan, aziaiño ez da aillatzen-
o. Nik’e, or ikusi ta: “Ai!, or ze ederra-
ta”, oixe zea in da, “oixe kaso in bear
diot” pa ta ola, baiño urrengo baten ma-
tek makillekin puskauta. Baiño oso goxoa
izaten da, ta ori aizendako, ume txikiri’re
lenau ematen tzikon, orren ude, manze-
liñea bezela inda-ta. Or kanpo alden-da
asko ikusten da kamiño baztarretan ori.
Noiz... Nun ikusi non nik, Napar alden-
o?, piillaak. Emen bat o beste irtetzen do,
ortxe bat, ortxe (...) alden besta at”
(JBA, 2002-04-12)

Mimíko, mimíkoa: iz. Bot. Mimikoa,
landare eta zuhaitz adarretan, hostoa
ateratzen den puntua./ Mimikoaiño. Mi-
mikoraino. (Hostoak hasten diren toki-
raino) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-09-
14)/ Mimikoia. Mimikoa. (Tipula sartu be-
rrien gainean) (JBA, 2003-03-21)/ Mimikoa.
Mimikoa. (JBA, 2003-03-21)/ (aldaera Mi-
mikoi)

➤ Grab. Mimikoa: “A, mimikoa izango da, mi-
mikoa ba... Loran o arbolan’e igual, men-
tun puntan etatzen duen, azkenengo zea,
azkenengoa. Beti etatzen-etatzen juten da
ura, irtetzen-irtetzen eta mimikoa ari esan
oi gendiun: “Arek mimikoa puskauta dau-
ke eta ez do balio”, zeozertako o beste-
ako. Ura, naiz loran’e igual, naiz egu-
rren’e igual... Mimikoa ba ori esaten gen-
diun guk, “puskauta dauke”-o” (JBA,
2003-03-21)

Mimíkoi, mimíkoia: (ik. Mimiko)

Mímo, mímoa: iz. Mimoa./ Mimok. Mi-
moak. (Katuari eginak) (JBA, 2004-04-03)

Mimór, mimórra: iz. Betxindorra. (Es-
painierazko orzuelo)/ Mimorra. Betxin-
dorra. (Mariaje UB-k entzuna: JUA eta JBA,
2002-03 hilabetean)/ Ze ein dizu mimorrak?
Zer egin dizu betxindorrak? (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2005-11-18)/ (sinonimoa
Partx)

➤ Grab. Mimorra: “Mimorra izango da, be-
giñ irtetzen don zea, olako grano bat, gra-
no aundi bat, gorri-gorri-gorrie. Irtetzen
do eta gero noizbait lertu in bear izaten
do arek. Ta ordun gozatzen da, ta ordun
botatzen do “porquerie”, guzie. Nik ez da-

kit ori odolan goraberan baten o zer dan.
Beintzet’e, ala, lertutakon, botatzen do or-
dun “porquerie” ta ordun, ia gozatzen-
gozatzen juten da gero beiñ garbittu ez-
keo” (JBA, 2003-03-21)

Min, míñe: (ik. Miñ, bi adierak)

Minbéra, minbérea: izond. Minbera./
Minbera. Minbera. (JBA, 1999-11-21)/
Minberea den oso. Minbera dun oso. (Er-
leen hozkadaren gainean esana) (JBA,
2000-05-01)

Minbérau: ad. Minberatu./ Minberauta.
Minberatuta. (JBA, 1999-01-30)

Míndu: 1. ad. Mindu./ Mindu. Mindu.
(Mina hartu) (JBA, 2004-08-09)/ 2. ad.

Mindu, min zaporea hartu./ Minduta.
Minduta. (Legamia minduta) (JBA, 1999-
08-23)

Mingain, mingaiñe: (ik. Mingaiñ)

Mingaiñ, mingaiñe: 1. iz. Mingaina,
mihia./ Mingaiñe. Mingaina. (JBA, 1999-
05-15)/ Mingain luzea. Mingain luzea.
(Txakurraren mihiaren gainean) (JBA,
1999-09-11)/ 2. iz. Tre. Mingaina, txintxa-
rriaren mihia./ Mingaiñe. Mingaina.
(JUA, 2000-10-21)/ (aldaera Mingain)

Mintz, míntze: 1. iz. Mintza, geruza./ Min-
tze dauke. Mintza dauka. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2002-09-27)/ 2. iz. Mintza,

MILAGROZ

› MINGAIÑE. Txakurra mingaina erakusten. (AA,
2006-09-29)

› MINTZEKO ARRAUTZEA. Elikaduran karerik ez duten oiloek egindako hiru mintzeko arrautza. (AA, 2003-
09-06)

› MILLUE. Mihilua sendabelarra ere bada. (AA, 2004-
06-26)
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prestatutako haragiarekin datorren zain
multzoa-eta./ Mintzek-eo... Aragin zaiñe...
Aragie ez dana, erdiko zaiñ aik-eta.
Mintzak-edo... Haragiaren zaina... Haragia
ez dena, erdiko zain haiek-eta. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2007-04-01)

� Etnog. Odol mintza: Txerria hiltzerakoan, txe-
rria odolustu egin ohi zen. Odola ontzi ba-
tetan biltzen zen eta odol horri eragin egin
behar izaten zitzaion, mintza sor ez zedin,
horrek odolki eta antzerakoak egitea ga-
larazten zuelako. (JBA, 2000-08-08)

Míntzeko arrautza, míntzeko
arrautzea: iz. Zool. Mintzeko arrautza./
Oiloak bere jakien artean karerik ez
duenean, arrautzea indarbaetu egiten da,
mintzeko arrautzea egiten du, bere eli-
kaduran kareik ez delako. Arrautza hau as-
koz ere eskasagoa izaten da normala bai-
no. Kasu hauetan, oiloari arrautzaren
azala ematen zitzaion jateko, honek be-
har zuen elikagaia zuelako. (JBA, 2002-10-
06)/ Mintzeko arrautzea delakoari buruz,
eun baten bi arrautza ein ttu oillandek eta
hortaz, ezin goortu bear bezela, hau da,
ezin gortu kárea o kaskala bi ein dittu-
lako./ Minzdun arrautzea ere esaten du.
(JBA, 2003-09-06)

➤ Grab. Mintzeko arrautza: “Mintzeko
arrautzea, ba arrautzea osau baekoa, da
ondio kaskala ein baekoa. Ori, kare gu-
txitxo daukelako oillok o ez takit zeatio ei-
tten duen. “O sea”, biune, gaiñeko aza-
la, gortu baik”. Honek bazuen konpon-
bidea: “Lenau ibiltze giñen, eran arrau-
tzak ein-da, txiki-txiki-txiki ein da ura
ematen, aek daukela karea ta ibiltzen gi-
ñen ola. Oiñ’e, oiñ’e bakarren batzuk ei-
tte ttue ola, bakarren batzuk ola. Baiño,
ez, oiñ ez due... ori da ba ori, kare gutxitxo
daukelako. “O sea” faltea daukelako. Bi-
tamina faltea balitz bezela, faltea dau-
kelako oillok” (JBA, 2003-03-21)

Minxírri, minxírrie: iz. Min mota, txi-
kia eta jarraia dena./ Minxirrie. Minzirria.
(JBA, 2003-12-31)

Miñ, míñe: 1. iz. Mina./ Min zeukela. Min
zeukala. (JBA, 1998-12-28)/ Miñ artuta.
Min hartuta. (Maite UB-ek entzuna aurretik)
(JUA, 1998-07-11)/ Miñ aundik artu zittun.
Min handiak hartu zituen. (JBA, 2002-01-
06)/ Miñ aundie izaten den. Min handia
izaten dun. (Eskumuturraren hausturaren
gainean) (JBA, 1998-06-27)/ Besoko miñez.
Besoko minez. (JBA, 1999-05-22)/ Miñ
eman. Min eman. (Katuak atzaparkadaz)
(JBA, 2000-01-27)/ Miñ euki do nunbaitt.
Min eduki du nonbait. (JBA, 2001-04-28)/
Aitte miñez zeolako. Aita minez zegoe-
lako. (JBA, 2002-12-24)/ Eundoko miñek
pasa atun. Egundoko minak pasatu zi-
tun. (JBA, 2003-06-07)/ Miñ artuta irten
dianen. Min hartuta irten dudanean.
(JUA, 2003-06-14)/ Miñ azkurea. Min az-
kura. (Zaplazoek eragindakoa) (ik. Za-
plazo) (JUA, 1999-03-20)/ Buruko min bat
eman zitan! Buruko min bat eman zidan!
(JBA, 1999-09-01)/ Miñ emate it. Min ema-
ten dit. (JBA, 2004-08-23)/ Ondorengo eu-
netan miñ eukitzen da. Ondorengo egu-
netan min edukitzen da. (JBA, 2004-10-02)/
Miñ antza dauke orrek. Min antza dau-

ka horrek. (JBA, 2008-01-05)/ (aldaera
Min)/ 2. izond. Mina, zapore mota./ Miñe.
Mina. (JBA, 1998-02-11)/ Min gutxi zeu-
kien... min baekok. Min gutxi zeukaten...
min gabekoak. (Piperren zaporearen
gainean) (JBA, 1999-11-28)/ Txoixo au zea
baiño miñagoa dao! Txorizo hau zera
baino minagoa dago! (JBA, 2000-10-21)/
Oso miñe. Oso mina. (Txorizo beraren
gainean) (JUA, 2000-10-21)/ Ez miñik eta
ez... Ez minik eta ez... (Piperren zaporeaz
esana) (JBA, 2004-12-31)/ Miñik ez dau-
kienak. Minik ez daukatenak. (Piper
batzuen zaporearen inguruan) (JBA,
2005-08-18)/ (aldaera Min)

Míña, míñea: iz. Mehatza./ Miñata. Me-
hatzetara. (Kataberako mehatzeetara)
(JUA, 1998-10-24)/ Miñaa. Mehatzera.
(JUA, 1998-10-24)/ Miñéa. Mehatzea.
(Bertan aurkitzen omen zen Andres Aun-
diren etxabola)116 (JUA, 1999-05-15)/ Mi-
ñak. Mehatzeak. (JBA, 1999-08-29)/ Mi-
ñata. Mehatzeetara. (Kataberako mea-
tzeen gainean) (JBA, 2004-08-13)/ Miñea.
Mehatza. (JBA, 2007-04-11)/ (�)

� Etnog. Kablea, mehatzariak: Kataberako
mehatze hauetatik Udana bertara bazen
kable bat. JUA-eta, Olabason lanean
zirela ikusi egiten zuten bertako kargaren
joan-etorria. Kable hau jarri aurretik,
mehatze garraio guztiak idi gurdiz egiten
ziren Kataberatik Udanara. Horren adie-
razgarri, mehatzerainoko bidea omen
da. Inguruan bertan, taberna eta logelak
baziren. Baziren zeraindarrak, astea
goien pasauta etxera itzultzen zirenak. As-
telehenean, mehatzera bidean ikusi ohi zi-
tuzten zeraindar hauek eta hurrengoz, za-
patuan. Agirrezabal baserriko Santiago
Beain Barrenak, egunero joan-etorria
egiten zuen Kataberatik etxera. Hara zer
dioen mehatzeen gainean: Balore aun-

dikoa etzian izango, bestela segiko zien.
(JUA, 1999-05-29)/ Zeraindarrak eta mu-
tilloarrak zapatu eguerdietan itzultzen zi-
ren etxera mehatzeko lanetik. Batzutan,
Brinkolan geratu ohi ziren trago bat jo-
tzen eta horrelakoetan, lanak izaten zi-
tuzten etxera ilundu aurretik iristeko.
(JUA, 2000-10-21)

➤ Grab. Katabera: Zeraindarren batzuk lan egi-
ten zuten mehatzean: “Bai lanen bakarren
batzuk’e bai. Zeamarrak’e bai. Baiño ga-
rai baten... an ikusten dek oiñ’e gorriu-
nea, goitti beera bota. Zean peazaretan
ateatzen tzien barruti. Karrotillak-eta-eo
ez. Peazaretan artu bizkarren ta ra!
bota gotik beera. Etzian adelantu aundik
eongo... Udanati gora, Udanati gora,
tapa-tapa Aizkorri biden. Aizkorria biden
da aldamenea pixkat inda. Ikuste ttuk ba
lur gorrie-ta... Geo tarrraka puskak
kanpoa etaa, idik ekartzen men tzien orko
mineala. Ta Udanan labek erretzeko. Da
mineala, ura apartau. Bai, Udanan. Eu-
nen bi buelta ero etzekiat, idik. Bi ala iru-

116 Artzain honen txabola Kataberako mehatzeak baino gorago zegoen, Arriurdin saroian.

› MIÑEA. Kataberako mehatzeen arrastoak. (AA,
2003-12-13)

› MIÑEA. Kataberako mehatzeetako egitura. (AA, 2008-10-12)
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o. Udan iru ingo zatuen”Aste guztia men-
dian egiten zuten langile hauek: “Aste gu-
zie emen. Emen Mutillokok zerean, lau-
bost-eo, bat Zeraingoa-o bat. Emen bia-
txurren pasatzen zittuan illuntzan. Zapatu
atsalden etzien lana eitten. Zapatu atsal-
den etzien lana eitten. Ordutan sartzen
tzien enda etxea jun bear. Enda ori,
emen pasatze ittuan, ba negun laurek in-
gurun-o, ba pasatzen zittuan. Mutilloa jun
bear tzuenak. Liernikoa’re bazian. Da
besta bat zian Zeraingoa. Bestek Moti-
llokok. Ixille, bat oso ixille. Itzik’e eitten
etzona, gizon txiki bat. Ixille, ari esaten
gendioan. Ixillekin. Da arek iñoi itzik
etzioan eitten. Ixille zian, Ixille... Nik ezau-
tzen nittun, zeiñ etxetakok zien-da... Mu-
tillon, Mutillokok. Bat Liernikoa ta bes-
ta bat Zeraingoa. Esaten tzien. Sei-o pa-
satzen tzien zapatu atsalden, jaien jai itte-
ko. Astelenen goizen goizao, goizao. Za-
patu atsalden etzuen lanik eitten, etxea ju-
teko. Orik ordutan sartzen tzuen” (JUA,
2002-01-19)

➤ Grab. Langileak: Minatako langileeak zein
ziren galdetuz: “Etxaundikoa zan bat, Ju-
lian Ojanguren... Ba ura etxeti, Etxe-
aunditi, minaata eunero juten tzana,
Etxaburuti buelta, an Montteitik, andik,
Udanatik-eta... Nik besteik’e... Gero kla-
ro, alemanak eon zien Udanan ordun, ale-
manak eon zien, eta ori Pastaingo tio
zana, len esan deuna, guarda Udanan eo-
ten omen tzan, bai, an guarda, Udanako,
ez tait ze gordetzen zon an, fabrikea o bue-
no, bai da oso relazio aundie zeukela Pas-
taingokin...”. San Joan eguneko gonbi-
dapenak datoz gogora: “Ori da, ori aittuta
eongo zaa. Bai, bai, nolakok, gero Ale-
mania jun tzienen kartea euskeraz nola
in tzien Pastaiña ta oik danak, bai, Don
Karlos. Baiño ori etzan don Karlos, don
Karlos besta batzuk zuen. Don Karlosen...
etortzen zan karro baten, gu karo, neska
gazteek, bi alaba zittuen, Karlos ura izan-
go zan jefe o itten zona, andrekin, da gero
Bixkai Oroz-eo, Teillarteko Oroz ori,
orin oin bizi dien orin aitona-edo izan-
go zan karrokin ibiltzen zana. Ola, ta geo
zea’re bai, korrespondentzie’re bai, Le-
azpiti Udana alemanan karron da bue-
no, ola. Ba korreoa pasatzen zan ordun,
korreoa, jai eunen ba, bueno, jai atsal-
deko kontue da. Jende dana juten giñen
estaziora, korreoa ikustea. Etzeon beste

ezer-da. Eta, aik’e bai, korreoa ikustea-
ti, garai artakotxe etortzen tzien Udanati,
bi neska txiki rubia-rubiak zittuen da ola.
Brinkola ondo “muerto” eon tzan, bai,
garai artan’e. Gero Iraulika fabrikea eon
tzan garaien, ori aittuta eongo zeate, irau-
lika. Manuela, iraulikak, zakutan irauli-
kea’re-ta, ta zakuk’e puskau ta zakuk kon-
pontzen jarduten zona, Manuela. Gero
arrie erre in bear izaten tzuen, kantera
etara-ta, iraulikea eitteko. Da bi labe eo-
ten tzien lanen, an fabrikan, eta neguko
parten araxe juten giñen berotzea. Ze in
bear gendun jai atsalden? Eta guarda-
solak, beltzak ibiltzen gendutzen ordun,
ta suun berokin berde-berde itten zitza-
kun. Berde-berde, tela ederra eukiko
zuen aik ala kanbiatzeko, ezta! Tela ede-
rra eukiko zuen...” (MUA, 2003-04-11)

Miñéro, miñéroa: iz. Mehatzaria./ Mi-
ñerok. Meatzariak. (Aizkorriko meatza-
riak) (JUA, 2002-07-21)

Míñu, miñúe: (ik. Millu)

Mirándaola-Zaarra: Mirandaola Za-
harra, Telleriarteko baserri desagertua./
Bertan bizi zen emakumea Miandaola-
ko atsoa bezala ezagutzen dute JBA eta
JUA-k. (JBA, 1999-09-25)/ Mirandaola
Zaharraren egoera oso txarra zen. Mian-
dola ipurditik bota bearra izan tzuen.
(JUA, 2001-12-15)/ (�) (aldaera Miandola) (ik.
Amandre)

� Etnog. Apopiloak:Amandrea ume zenean, an-
dre-gizon eta ume erdaldunak apopilo izan
zituzten etxean, hauek gauero errezatze
men tzuen./ Espainieraz jasotako errezoa
ez ezik, gehiago ere esan ohi zituzten.
Amandreak ikisitako orazioa ostiralean
kontatzen zien bilobei. (JUA, 2004-08-09)/
(ik. Amandre)

� Etnog. Amandrea neskame: JUA-ren Mian-
dola baserriko amonak gosea pasa zuen
Karlistada garaian. JUA-k orduko Mi-
randaolari gose etxea esaten dio. Orduan,
bere amak zera esan zion: Markasteiko
errota jun ai ta naiko ogi jango en117. Ho-
rrela, baserri honetara joan zen neskame
bezala lan egitera, beatzi urte zituela. Bere
amonak egiten zuen lanaren berri ere
badu. Bi astorekin ibiltzen zen. Zatui ba-
serrira eta beste urruneko baserrietara joan
ohi zen, bi zakurekin, bi astokin Zatuira
iotakoa eman da iotzekoa ekarri.118 Zaku
batetan ehotako garia eramaten zuen eta
bestean ehotako artoa, iotako laborea ale-
gia. Zaku hauek han utzi eta itzulerako-
an ere beste bi zaku ekartzen zituen, ba-
tean eho beharreko artoa eta bestean eho
beharreko garia119. (JUA, 2001-12-01)/
Bere amandrea errotan neskame egon ze-
nean, baserrietara joaten zen zakuak
ekarri eta eramatera asto pare batekin.
Arrola, Lakiola eta beste baserri batzue-
tara joaten zen horrela, urruneneko ba-
serrietara ere bai. Baserrietan, edateko zer-
bait ere ematen omen zioten neskame
honi: ni ibilita naok bi astokin esaten zion
amandreak, lan hauek gogoratzean. Elu-
rra izaten zenean, arazoak handitu egiten
ziren. Astoak irrist egin eta erori egiten

ziren. Halakoetan, astoari zama kendu eta
berriz altxatu behar izaten zuten. Errota-
ko nagusiak, polainak eman zizkion
Manuelari, elurra oinetara sar ez ze-
kion. (JUA, 2003-12-06)/ (ik. Amandre)

� Etnog. Karlistadan: Karlistadako kontu gehia-
go ere baditu Mirandaolako amandreak.
Karlistaden armadako 5000 pertsonako
taldean joan zen Bergaratik Azpeitira. Le-
gazpi sarreran jendea bildu omen zen ha-
rrera egitera. JUA-ren amona eta beste ba-
tzuk, Bikuña errotako balkoian zeuden eta
Viva Carlos Septimo! oihukatu zuten. Sol-
dadu batek ni naiz, ni naiz erantzun
omen zien. (JUA, 2001-12-01)/ JUA-ren
amona Azpeitira joan zen eta han feria
eguna zen. Bertan txerrikumea erosi
zuen, bizirik, eta zaku batean sartu eta
gero etxera ekarri zuen. Horrela gose urte
hartan izango zuten negurako txerrikia.
(JUA, 2001-12-01)/ (ik. Amandre)

� Etnog. Mirandaolako atsoa: Azkeneko kon-
tu hauek JUA-ren amonarenak ziren, hau
da Luzianoren amarenak. Gorago, ema-
kume gaizto baten kontuak aipatuko di-
tugu eta horretan sakondu egingo dugu.
JUA-ren amonak, Mirandaolan anaia
zuen. Hau Ormaiztegi edo inguruko an-
dre batekin ezkondu zen. Hau da aipatu
dugun andre gaiztoa. Andra aundi bat zen
eta jenio txarrekoa./ Beste batean JUA-
ren amona bere jaiotetxera joan zen bi-
sita egitera. Atea jo zuen eta inork ez zion
ireki. Orduan, eskua ate zirriztutik sartu
zuen matillea eragin eta atea irekitzeko
asmoz. Eskua sartu zuenean, barrutik an-
dre honek egundoko makilakada eman eta
eskua azita eduki zuen kolpearen ondo-
rioz./ JUA egun batean inguru hartatik
pasa zen, lanetik itzultzen ari zela. Pattar-
usaie sumatu omen zion andre honi.
JBA berriz, artean umea zela, andre ho-
nen beldur zen bere etxe ondotik pasatzen
zenean. Izan ere, jendeak beldur omen
zion./ Bere senarra hil zitzaionean Lu-
zianok ez zuen Olazarren hartu emaku-
me hau, bere amak ez zuen andre hau
etxean ikusi nahi./ Bere jabetzen artean
txara aundie zeukan, azkenean Patrixiok
erosi zion. (JUA, 2001-12-15)

� Etnog. Luziano lanean: Bertan bizi ziren Lu-
zianoren izeba-osabak. Etxe hau zen
aldi berean Luzianoren amaren jaiotetxea.
Izeba-osaba hauek ez zuten ondorengo-
rik izan, eta horrela joan omen zen Lu-
ziano bertara lanera. Aste osoa garoa ebai-
tzen ibili zen eta egun bateko soldata eman
zion izebak. Izebak zera esan omen zion:
Jo gazteak, sei eun ditu asteak, zazpiga-
rrena deskantsatzeko gazteak. (JUA-k dio
abesti bat dela hau). Luziano ez zen gehia-
go itzuli baserri honetara lanera. (JUA,
1999-02-06)

� Etnog. Txahalak saltzen: Izeba hau oso gaiz-
toa omen zen. Bazuten behi bat eta es-
traperloan saltzeko asmoa zuten. Idiaza-
balgo tratulari batekin tratua egin eta Ara-
nandiko baserritarra arduratu zen behia
gauez Aztiria aldera eramateko. Behia
ezin geldi egon-eta, andreak, gaiztoa

› MIÑEA. Kataberako mehatzeetako txabola. (AA,
2003-12-13)

MIÑERO

117 Hemen nahastu egin da, bere amandrea Bikuñaerrotara joan zelako eta ez Markastegi errotara.
118 Halako lanak Lakidiola aldean ere egiten zituen. (JUA, 2001-12-15)
119 Errotako lanekin lotutako informazio gehiago izateko: (ik. Elorriko errota)
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izaki, makilakada bat behiari eta beste bat
gizonari ematen zion./ Olazar baserritik
ere saldu omen zen txahal bat edo beste
estraperloan. Hau ere Aztiria aldetik ze-
ramatela, sagasti batean geratu eta txa-
halak sagar bat jan zuen. Larri ibili ziren,
hasiera batean txahalari sagarra ezta-
rrian pasa ezinda geratu zitzaiolako.
(JUA, 1999-02-06)

Mirandaolako zubie: Mirandaolako
zubia./ Mirandaolako zubie. Mirandao-
lako zubia. (JUA, 1999-08-29)

� Etnog. Langile galiziarrak: Zubi hau lau lan-
gile galiziarrek egin zuten. Haiekin JUA-
ren amona mintzatzen zen espainieraz
(jende askok ez omen zekien espainieraz
garai hartan). Langile hauek zenbakitu-
tako (1, 2, 3, 4) koilara batzuekin jaten
omen zuten. (JUA, 1999-08-29)/ Lau har-
gin galiziarrek jaten zutena arto-esnea
zen, horretarako kotxárak markatuta zi-
tuztela. (JBA, 2008-10-31)

Mirári, mirárie: iz. Erl. Miraria./ Mirarie
ikusi bear tzala. Miraria ikusi behar
zela. (JUA, 2003-06-28)

Míru, mírue: iz. Zool. Mirua, hegazti mota./
Mírue. Mirua. (Joxemari UB, 2000-02-05)/
Miru aundik, miruk. Miru handiak, mi-
ruak. (JUA, 2001-01-27)/ Mírue. Mirua.
(JUA, 2004-08-13)

Mísal, mísala: iz. Erl. Meza liburua./ Mi-
salak. Meza-liburuak. (JBA, 2004-02-15)

Mistério, mistérioa: iz. Erl. Misterioa./
Amabi misterio. Hamabi misterio. (JBA,
2002-03-23)

Mitxína: iz. Zool. Mitxina, katua haur hizkeran
Katuari deitzeko ere hitz hau darabil./ Mi-
xina. Mitxina. (Katuari deitzeko era) (JBA,
1998-02-13)/ Mixiñe. Mitxina. (Katuari dei-
tzeko) (JUA, 2002-01-26)/ Mixiñe. Mitxina.
(JBA, 2003-02-15)/ (aldaerak Mixina; Mixiñe)

� Etnog. Katuari hitanoa: Mitxina. JBA-ak ka-
tuei emakumezko hiketa egiten die be-
netan harrak ala emeak diren jakin gabe:
emen ez zaon itako mokoik. (Jakien gai-
nean) (JBA, 1998-02-13)/ Txakurrekin ere
jokaera berdina agertzen du. (JBA, 1998-
08-05)

Miura, miurea: (ik. Biura)

Mixásti: Topo. Misagasti, Brinkolako para-
jea./ Mixasti. Misagasti. (JBA, 2004-01-03)

Mixéri, mixérie: iz. Miseria./ Mixeri ba-
tekiñ. Miseria batekin. (JBA, 2005-01-01)

Mixína: (ik. Mitxina)

Mixíñe: (ik. Mitxina)

Míxio, míxioa: 1. iz. Erl. Misioa./ Mixiok.
Misioak./ JUA-k dioenez, garai batean
Brinkolara etortzen ziren mixiok ematea,
pasionistak eta Arantzazuko praillek.
(JUA, 1999-07-29)/ 2. iz. Misioa, helburua./
Mixio orik ekarri ittu. Misio horiek eka-
rri ditugu. (Euren lanaren helburua adie-
raziz) (JBA, 2006-04-15)

Mixiolari, mixiolarie: iz. Erl. Misiolaria./
Mixiolarik. Misiolariak. (Brinkolara mi-
sioak ematera etorritakoen gainean) (JUA,
1999-07-26)

Mixkínka: adb. Miskinka, miskinkeriaz./
Mixkinka ibiltzen zea-ta beti. Miskinka
ibiltzen zara-eta beti. (JBA, 2002-03-09)

Mízpera, mízperea: iz. Bot. Mizpira,
fruitu mota./ Mizpera. Mizpira. (JBA, 1998-
12-12)/ Mízperea. Mizpira. (Zuhaitz ba-
ten gainean esanda. Garai bateko Kon-
tzial-Txiki egilehorraren ondoan zen
zuhaitzaz. Zuhaitz honen fruitua etxe on-
doan direnena baino hobea omen zen)
(JBA, 2005-07-09)

➤ Grab. Mizpira: “Mizperoa da fruta bat, kla-
se asko izaten die, batzuk obek besta atzuk
baiño. “O sea”, klase asko izaten die
orik’e. Enda batzuk zartau’re eitten die
da aik ez dio oso onak izaten baiño ola...
oson gelditzen dienak, askoz goxogok eta
zeagok izaten die, ta itxura obea ta
dana. Guk amen Itxaburun daukeun au
ez da oso ederra’re, ori zartau itten da.
Ala, zartara bat eta gustoz’e ezta oso ede-
rra’re. Len Gontzialen genduzken guk
onak paiño, geo bota zien, kamiñoa ein
tzanen-eta”. Horiek jan egiten dira: “Jan
eitten die, oixe. Da oik’e izotza eindakon,
ia zea itten die... Ordun ia batu ein bear

MIZPERA

› MITXINA. Haur hizkeran katuari mitxina esaten
zaio. (AA, 2008-08-13)

› MIZPEREA. Mizpira heldugabea. (AA, 2005-07-09)

› MIZPEREA. Mizpira heldua. (AA, 2008-11-15)
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due, o pixkatea ba eroi itten die erak. Or-
dun daukie eran sasoia o eran zea, ordun
batu bear izaten due. Naiz ganbaran epi-
ni ta ordun usteltzen die. Ta usteltzen die-
nen, seittun oso goxok izaten die. Geo, utzi
ezkeo denborata ordun gustoa zatartu ei-
tten tzate baiño usteldu ta seittun, aar-
bolati’re asten die gaiñea’rea, beiñ izo-
tza eitten asi ezkeo ba... Fruta bat... Aran-
tzei zea itten tzako, sestratzen tzako, in-
jertoa eitten tzako, arantza arbolei, aran-
tza zuriri-o, an injertatzen da ta emate ttu
ba mizperok” (JBA, 2003-03-21)

Mízpero, mízperoa: iz. Bot. Mizpirondoa,
mizpira ematen duen fruitu arbola./ Miz-
peroa.  Mizpirondoa. (JBA, 1998-07-16)/ Bi
mota bereizten dira bere fruituaren ara-
bera, batzuk azala zabalduxeagoa dute eta
besteek itxiagoa. (JBA, 2003-11-08)

� Etnog. Elorrian sestratua: Arantzan sestrau-
ta mizperoa. Arantzan sestratuta mizpi-
rondoa. (Elorri beltzean sestratu ohi da
mizpirondoa. Etxaburu aldean bat horrela
da. Berak dakienez, hori da landare bat
beste mota batean sestratzen den bakarra)
(JBA, 2008-01-05)

Mízto, míztoa: 1. iz. Zool. Miztoa, eztena./
Miztoa. Miztoa.  (Erleen gainean ari da)
(JBA, 2000-05-01)/ 2. iz. Zool. Miztoa, mihi
urkuilua./ Miztoa. Miztoa. (Sugearen
miztoa) (JUA, 2002-02-23)/ Mízto ona. Miz-
to ona. (Ziraunaren miztoaren gainean)
(JBA, 2005-04-30)

� Etnog. Abereen miztoak: Sugena’re miztoa
esaten da, miztoa. Da erlena’re bai.
(JBA, 2003-04-26)

➤ Grab. Miztoa: “Miztoa da, sugena’re miztoa
esaten da, miztoa. Da erlena’re bai, ori iku-
tzen duenen-o sartzen duenen zea, bene-
noa, utziko, uzten don ze bat, puntta bat,
o nik ez dakit ze izaten dan’e. Beintzet (...)
ikusten da, gelditzen dala, pikau o zea iñ
ezkeo. Geo, ez tait nik, erlea akau-o itten
dala esaten due. Da ura, zenbait, zenbait
personai kalte itten dio arek, beste zenbaiti
ala pasatzen tzako, baiño zenbaiti ondo-
renak’e txarrak izaten dittu zenbait, aler-
jie daukenandako-ta, olako zeandako.
Miztoa ori izango da” (JBA, 2003-04-26)

Móda, módea: iz. Moda./ Modea jun
tzan. Moda joan zen. (JBA, 2003-10-10)

Modifikazío, modifikazíoa: iz. Alda-
keta./ Modifikazíok. Aldaketak. (JUA,
2003-06-28)

Módu, módue: iz. Modua./ Beste modu ba-
teko. Beste modu bateko. (JBA, 2004-02-
21)/ Gaiz modue. Gaitz modua. (Giza gaitz
baten gainean) (JBA, 2006-02-04)

Moittu: ad. Mugitu./ Ura moittuta eongo a.
Hura mugituta egongo da. (JBA, 1998-11-07)

Mókau, mokaue: iz. Mokadua./ Mokau
bat. Mokadu bat. (Janaldia) (JUA, 1999-
02-09)/ Amaika mokau goxo arek itten
dola. Hamaika mokadu goxo hark egiten
duela. (JUA, 2000-06-17)/ Nai den mo-
kautxo bat? Nahi dun mokadutxo bat?
(JBA, 2005-08-19)

Móko, mókoa: 1. iz. Mokoa, hegaztiena.
(ik. Miko)/ 2. izlag. Modukoa./ Mokoik. Mo-
dukorik. (JBA, 1998-07-06)/ Illea mordoa
itteko moukoa. Ilea piloa egiteko modu-
koa. (JBA, 1998-11-07)/ 3. iz. Mukia./ Mo-
kok. Mukiak. (JBA, 2002-08-10)/ Lenengo
eunen mokóa. Lehengo egunean mukia.
(JBA, 2004-01-10)

MOKOI TIRA: ad. Mukiari tira./ Mokoi tira-
ka. Mukiari tiraka. (Arnasa sendo hartzea
sudurreko mukiak jaria ez daitezen) (Jon
AU-k entzuna: JBA, 2002-12-07)

Mókoka: adb. Zool. Mokoka./ Mokoka. Mo-
koka. (Oiloak mokoka) (JBA, 1999-08-19)

Mokóketa, mokóketea: iz. Mukiketa,
muki jarioa./ Katarroa izan du, baina mo-
koketaik ez, hau da, muki jariorik ez. (JBA,
2004-01-17)

Mokómotz, mokómotza: iz. Zool. Mo-
komotza, hegazti mota./ Mokomotzak.
Mokomotzak. (JBA, 2004-05-15)

Mokór, mokórra: iz. Mokorra./ Mokorra
ausi zola. Mokorra hautsi zuela. (JBA,
2006-11-04)

Mokórreko ezúr, mokórreko ezú-
rre: iz. Mokorreko hezurra. Bizkar
amaieran eta ipurtalde gainean dugun he-

zurtxo irtena./ Mokorreko ezurre. Mo-
korreko hezurra. (Jon AU-k entzuna: JBA,
2001-10-27)

Mokóte, mokótea: (ik. Mokotso, lehen
adiera)

Mokótso, mokótsoa: 1. iz. Bot. Mokotsoa,
sagar mota./ Aurten mokotxoik ez dao.
Izan ere, lora garaien, bustie ero busti-
otza izan zen giroa eta horren erruz lorea
galdu in zitean. (JUA, 1998-10-31)/ Kolo-
rez berdexka izaten da, mutur luze eta
ipurdi zabalekoa. Sagardotarako baino
gehiago jateko erabiltzen dira moko-
tsok. Oso goxoa da. (JBA)/ Mokote saa-
rra. Mokotso sagarra. (JBA, 1998-08-05)/
(aldaerak Mokote; Mokotxo)/ 2. iz. Bot. Sa-
garrondo mota.

� Etnog. Azpimotak: Mokote berdea. Moko-
tso sagarra. (Sagar hauen barneko azpi
motetako bat) (JBA, 2003-03-30)/ Hauen
barnean azpi motak badira, eta haueta-
ko bat leenaoko mokotea da. (JBA,
2005-05-29)

➤ Grab. Mokote sagarra: “Mokote sagarra?
Mokote sagarra da ba, beandu eltzen dan
sagar berde-berde bat. Baiño ola pixkat
ondutakon, ganbaran eukitakon ta ola oso
goxoa da jateko. Aurten guren zozok jan
dittue danak. Eun baten ogei zozo baiño
geiao. Antxe lurren eroita zeren. Eta ogei
zozo baiño geiao igo zuen, danak saga-
rrak jaten ai zien, danak. Batu gutxi in
genduzten. Geo izotzak’e jo zittun-da”
(JBA, 2002-01-26)

Mokótxo, mokótxoa: (ik. Mokotso, lehen
adiera)

Moldéau: ad. Moldatu./ Gue aitte moldea-
tzen zan. Gure aita moldatzen zen. (Es-
painieraz hitz egiteko zuen erraztasuna-
ren gainean) (JUA, 2001-12-01)

Molíttu: ad. Molitu, jaki batek ustel kolorea
› MOKOTSOA. Mokote sagarrondo mota zaharraren
argazkia. (AA, 2005-05-28)

› MOKOA. Oiloaren burua, moko eta guzti. (MZ, 2008-10-12)
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hartzea./ Molittu... ustel kolorea artu. Mo-
litu... ustel kolorea hartu. (Iazko sagarren
gainean) (JBA, 2007-05-12)/ Ustel kolorea
artu... ia alperrik galduta bezela... gau-
za ez jateko. Ustel kolorea hartu... ia al-
ferrik galduta bezala... gauza ez jateko.
(Hitz hau janariekin erabiltzen da. Agi-
rrezabalgo hitza da) (JBA, 2007-05-12)/

Mólso, mólsoa: iz. Moltsoa. Molso hitzak
pila adierazten du. Adibideak: Lur mol-
so bat, arri molso bat, gauza molso bat.
(JBA, 2005-08-06)/ Bi molso. Bi moltso.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-07-27)

Mólso-mólso: adb. Moltsoka, pilaka./ Illea
molso-molso einda. Ilea moltso-moltso
eginda. (Ile pilatxoak nola erabili adiera-
ziz) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-01-14)/ 

Monágillo, monágilloa: iz. Erl. Meza-
mutila./ Lan honetaz beste batzuk ardu-
ratzen ziren, baina aien faltan ni sartzen
ninduen, dio JUA-k./ Monagillo. Meza-
mutil. (JUA, 2004-07-24)

Mondéju, mondéjue: iz. Mondejua./
Mondejuk. Mondejuak. (JUA, 1999-12-25)

Mondéju-zopa, mondéju-zopea: iz.

Mondejua prestatzean sortzen den gan-
tzezko geruzarekin egindako zopa da.
JBA-k dioenez, Luzianok oso gustura ja-
ten zituen mondeju-zopak. (JBA, 1998-11-
14)/ Mondeju-zopak./ Mondejuak egoste-
ko urarekin egiten zen zopa zen./ Garai ba-
tetan, bai mondejuak bai odolkiak egiten
ziren. Lehenak ardi odol eta gantzez, eta bi-
garrenak txerriaren gai berberez. Odolkiak
finxeagoak omen ziren mondejuen ondo-
an./ Odolkiei, egostean, gaina odolez igur-
tzi egiten zitzaien. (JBA, 1999-08-19)

➤ Grab. Mondeju zopa (1): “Mondeju-zopak
die, ba mondejuk eosi, eta geo, aik eositako
ud o ze artan, kao mondejukiñ eoten da koi-
petuta, ezta, koipea eukitzen do eta an ei-
tten dien zopak. “O sea”, artu plater ba-
tea ta zopak ein da geo andik bota, ta ai-
txek mondeju-zopak”. Bertan egiten ziren:
“Baai, bai. Oixe. Ardie il, da mondejuk bai.
Oiñ mondeju zea ez giñen, zalea ez giñen.
Mondeju-zopan zalea ez giñen”. Odolkiak
ere bai: “Oolkik-eta bai... Mondejuk izaten
die ardikiñ eitten dienak, ardiñ odolakin da
sebokiñ-da eitten dienak. Eta mortzillek...
eta oolkik die berriz, ba txerrikiñ, txerriñ
odolakiñ da txerriñ grasakiñ eitten dienak.

Eta zeak tie, olkik die finxeok, kipula gei-
xeo ta porru gutxixeo. Eta ola, finxeok iza-
ten die, itten dienak. Eta geo, morzillek be-
rriz, pixkat bastoxeok, “o sea”, ze geiau,
porru geiao-ta, estek’e lodik eta olako”
(JBA, 1999-08-19)

➤ Grab. Mondeju zopa (2): “Mondeju zopak
tie ba, mondejuk eitten die, mondejuk tie
ba ardiñ segokin-da eitten dienak. Ardi
segoa, odola ta geo kipulea-ta, porrue-
ta, oregano ta olako gauzak, mondejuk.
Da aik egosi ein bear izaten due, ba “bas-
tante” egosi bear izaten due, ta ba geo
alaxe jaten die, ezta? Eta aik eukitzen
duen ud artan, eitten die mondeju zopak.
Gustatzen tzakonandako mondeju zopea
ba uaxe da. Lenau asko zea itten tzan,
oaiñ ez takit nik zea itten dan, etxen itten
tzienen da ola. Nei etzitan asko’re zea
itten, ola, grasa asko-ta, ze antza ematen
tzian, “antojo” antza ematen zian, bai-
ño oixe da”. Agirrezabalen ere egiten zen:
“Bai, bai. Eitten tzuen, ba artu katilloa,
ze ura, salda, modejuk eositako ura, ein
zopa batzuk an da ura jan. Nei etzitan zea
itten. Nei etzitan gustatzen o bueno, ez,
ezin non jan” (JBA, 2003-04-26)

Moníka: Monika, emakume izena./ Moní-
kan. Monikaren. (JBA, 2004-02-15)

Mónja, mónjea: iz. Erl. Moja, lekaimea./
Monjei. Mojari. (JBA, 1998-11-07)/ Mon-
jekiñ. Mojarekin. (JBA, 1998-11-07) 

MONJA JUN: ad. Erl. Monja joan, monja tal-
de batean sartu./ Monja jun. Moja joan.
(JUA, 2002-06-01)

� Etnog. Gabon gauean: JUA-ri amonak esa-
ten zionez, gabon gauean monjek ere dan-
tza egiten omen zuten. (JUA, 1999-12-24)

Monttei: Muntegi, Brinkolako baserria./
Montteiaiño. Muntegiraino. (JBA, 1999-08-
08)/ Munttei. Muntegi. (JBA, 2002-01-
20)/ Julio Monttei. Julio Muntegi. (Ezi-
zena) (JUA, 2004-09-18)/ Muntteik esan
zaán ebaiko zittula. Muntegik esan zidaan
ebakiko zituela. (JBA, 2007-07-14)/ (alda-
era Munttei)

� Etnog. Jabetzak eta ferratokia: Hara zer dio-
en baserri honetako baso jabetzen gainean:
Aitzondo guztie erona zuen, batez ere pi-
nudiak aipatuz./ Garai batean, baserri ho-
netan ferratokia zen.120 (JBA, 2004-09-18)

� Etnog. Arrosarioa: Muntegiko Pedrok, artoa
egiten ari zirela, behiak geratu, txapela
kendu eta arrosarioa errezatzen zuen. Lan
hauetan ari zirela etxeko andreak hots egi-
ten zien jatera joateko. Etxera joan, artoa
eta esnea jan eta sorora berriro ilaran jo-
aten omen ziren, lanean jarraitzera. (JUA,
2002-10-19)

� Etnog. Sagardoa eta ardoa: Baserri honetan
garai batean sagardoa egiten zen bertan;
ardorik edaten ez zenez, erosi beharrik ez:
Saardoa, ardoik ekarri ez etxea. Barren-
diolara zahagia ekartzen zuten berriz, Pe-
dro Muntegiren esanetan: Barrendiolan
zagie ekartzen diek. Ardoa zahagitan
kamioi txiki batek saltzen zuen. (JUA,
2002-04-13)

Mooó: iz. Zool. Behia, ume hizkeran./ Mooo.
Behia. (JBA, 2003-02-15)

Morákill, morákille: iz. Morakila./
Morákille. Morakila./Ahiaren antzera egi-
ten zen, gari irinaren ordez, arto iriñekin
inda zela. Ez du ezagutu sekula, baina
Agirrezabal eta Olazar baserrietan aipa-
tu ohi zen morakila. (JBA, 2005-04-02)

Mórau, moraue: iz./izond. Morea./ Mo-
raue. Morea. (JBA, 2003-02-15)

Mordáza, mordázea: iz. Tre. Mordaza,
gaztainak biltzeko egurrezko tresna, gaz-
tainaren morkots arantzatsuarekin es-
kuak ez mintzeko./ Mordazea. Mordaza.
(JBA, 2002-03-21)/ (ik. Motxarda)

Mórdo, mordóa: 1. iz. Mordoa, kopuru
handia esanahian erabilia./ Ze mordoa
dauken. Ze mordoa daukan. (Udareondo
batean dagoen fruitu kopuru handia adie-
razteko) (JBA, 1999-07-26)/ Ikeragarrizko
mordok. Ikaragarrizko mordoak. (Adie-
ra berdinean esana; kasu honetan maha-
tsondo baten gainean) (JBA, 1999-07-26)/
Arri mordoa irtetzen tzian. Harri mordoa
irteten zian. (JUA, 2004-08-10)/ 2. iz. Mor-
doa, pilatutako gauzen adieran./ Mordo-
txo bat. Mordotxo bat. (JUA, 1999-08-19)/
Mordo earra. Pila ederra. (Adiera hone-
tan mordo hitzak pilatutako zerbait adie-
razteko balio digu) (JUA, 1998-10-31)

Mordoillo, mordoilloa: iz. Mordoilo./
Pila, pilatxo adiera dauka, eta gauza ba-
tzuekin erabiltzen da aditz hau./ Alanbre
mordoillo bat... mordoilloa. Alanbre
mordoilo bat... mordoiloa. (JBA, 2004-02-
28)/ (sinonimoa Motroillo)

Mordoillo, mordoilloa: izond. Zool. Mor-
doiloa, gizena./ Katu mordoilloa. Katu
mordoiloa. (Katu gizenaz) (Jon AU-k en-
tzuna: JBA, 2002-12-07)/ A ze zea, mor-
doilloa! Hara zer zera, mordoiloa! (Ta-
maina handiko har baten gainean, harri-
duraz esana) (JBA, 2004-08-10)

Mordontxillára, mordontxillárea:
iz. Piloa, edo espainierazko racimo kon-
tzeptuaren ordaina./ Mordontxillarea.
Piloa. (Mahatsaren gainean esana) (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2001-07-11)

› MONTTEI. Muntegi baserria. (AA, 2005-12-24)

120 Muntegi baserrian ferratokia izan zena zeharkako bide batetik heldu zait, baserrian halakorik aurretik entzun gabea nintzen-eta./ Gaur, 2004-09-18, Joxe Maiz
Gabiriako Eguzkitza baserri eta sutegikoari egin diogun elkarrizketan zera esan digu: behin etorri zela Brinkola aldera. Brinkolako Eguzkitza baserriko behia fe-
rratzera etorri ziren, bere aita eta bera, eta horretarako Muntegi baserrian zen ferratokia erabili zuten.

› MORKOTSA. Gaztaina batuak, morkots eta guzti.
(AA, 2006-10-21)
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Mordótu: ad. Mordotu, pilatu./ Bedarra
mordotuta dauke. Belarra mordotuta
dauka. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-12-
12)

Morkóts, morkótsa: iz. Bot. Morkotsa,
gaztainaren oskol arantzatsua./ Morkotsa.
Morkotsa. (JBA-ak gaztaiñan etxea esa-
nez definitzen du hitz hau) (JBA, 1998-07-
14)/ Morkots zatar batzuk... gaztaiña
morkotsa. Morkots zatar batzuk... gaztaina
morkotsa. (JBA, 2001-10-06)

Morrál, morrála: iz. Motxila./ Morrala.
Motxila. (Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2002-
07-25)

Morroi, morroia: 1. iz. Morroia./ Morroi.
Morroi. (JUA, 2000-08-22)/ Morroi bialdu.
Morroi bidali. (Beste baserri batetara bi-
dalia izan den katuaren gainean esana)
(JUA, 2001-04-07)/ 2. (ik. Morroillo)

➤ Grab. Morroiak (1): Olazarren morroirik ez
zen izan: “Oi ne amanrek esaten tzian,
“gu errenterok gaittuk, gu pobrek gaittuk,
bi nausi darek, Igalde ta Monttei. Orik ttuk
nausi aundik”...”. Gainera etxera etorri-
tako morroiari ordaindu egin behar:
“Gure aittek’e, oriei, morroiai, dirue
eman bear zitean-da, dirue beak nai zian
gorde. Oi zeukian or. Aek, iñoi dirue ema-
tea etzian nai izaten. Beak gorde dirue,
oi nai izaten tzian aek”. Maria Ugalde nes-
kame joan zen: “Nere aitte, Oñatin Aun-
tzolan, da gero gu Maria, kaleko dendako
batek, “aber” nai zon araa jun, denda
arta jun. Da jun dek ara, dendea zeuken,
erropa dendea ta ola-ta, an jun dek
amalau urtekin-da, amalau urtekin da be-
atzi urte iñ ezkontze arte an. Sarasola”.
Olazargo amandrea morroi eta neskame
joatearen aldekoa zen: “Nee amanrek esa-
ten tzian, “irten ein bear dik, irten, irten.
Besten, besten ogie”. Aek esaten tzian.
Nee amanrek, “irten, irten, morroi, mo-
rroi”. Ta ni’re ala, etxen bazeola gure ai-
ttek. Ta ne amanrek berriz’e besten ogie
jaten ikasi bear dik, besten ogie”, (...) bes-
ten ogie. Lana in beste famili batei,
kriada-morroi bezela-ta, “besten ogie ja-
ten ikasi bear dik, besten ogie!”, nee
amanrek. Gure Maria (...) etzuen nai,
etxen daukeula naiko lana-ta, “ez, ez ”
amanrek, “besten ogie ikasi bear dola ja-
ten. An, besten etxen, irabazitakoa ikasi
bear dola”. Ala kriada eonda”. Mariari
neskame jardunean hainbat lan egitea ego-
kitu zitzaion. Baina nagusiari egunkaria

irakurtzea ere: “Baiño gue Mariak’e,
arek berriz dana, goizen periodikoa eka-
rri, ta ola, alamuzko zea danak leittu itten
tzaoan. Gure Maria gustoa euki zian aek.
Nola zeozer balin bazeuken diferentea pe-
riodikuk eo zeak, nausiri periodikue en-
treatzatio, leittu gauza asko. Baten ala
men tzeukian periodikok: “Kaka zureta-
ko”-ola asi men tzian esaten-“kaka ne-
retako, bear-bearra eta munduarentzako.
Medikuak eman du errian ordena, lais-
ter ilko dala kaka ite ez duna”. Ori jar-
tzen omen tzian periodikuk-ta, leittu arek
dana aurretik. Alakok gustatzen tzikoan
nagusiri. Zuek etzenduen ori jakingo
nola periodikok garai artan...” (JUA,
2002-06-15)

➤ Grab. Morroiak (2): Olazargo amandrea-
ren esanetan, morroi edo neskame joa-
tea egokia zen ardura izateko: “Aman-
rek bai, amalau bat urtekiñ, irten in bear
zala. Artaa, etxeko gurasoi errespetatzen
ikasten tzala, esaten tzian. Bestela, esan
da esan da kasoik-eta igual ez, eta an
ikasi itten tzala, errespetoa artzen tzo-
la. Ta gurasok onrau itten tzittula, esa-
ten tzon. Ta gure aittek’e bi urte (...) Ta
urrengo Alejandro, aitten anaie, da
ura, billatu in men tzaean lana, baiño
arek eskole pixkat bear zola. Eskolea pix-
kat erakutsi bear zikola ari. Eta ua ez
men tzuen morroi bialdu. Etxen’e bear
zala, aek irten ezkeo-ta, ta etxen’e (...).
Ala geo, gure aitte an, andik etorri, mo-
rroitzati etorri eta dirue irabaztea, di-
rue, antxe irabazten men tzala, Zerain-
go mináatan, minaatan. An miñaatan
jentea men tzeon, bueno, kanpoko jen-
tea dana. Bateko gaillegoa bazan, bes-
teko zea zan, lan asko. Trenen etorri Ze-
amaiño, ta andi mendiz-mendiz, Zerai-
ña. An eon men tzian dana maldezioa,
dana maldezioa. Aizkenen gue aittekiñ-
ta an zebiltzenakiñ,  ia ofizial einda, gure
aitte-ta an. Tzekiela, ez tek, lanen da, aik
demandan, alkar (...) ta demandan, de-
mandan alkarrekin. Ango “mekaguen
dios” men tzian ona. (...). Bat men tze-
oan enkargau aundie itten tzona, gizon
aundie itten tzian, da beori asitze men

tzian, maldezioka, da jentea dominatzen
men tzian puskat. Zeraiñgo etzekiat pa
zeiñ etxetakoa esaten tzian. Aek domi-
natzen men tzian da arek, ari obedezi-
tzen ez balin bazion, “ala! Venga con-
migo! A la calle, a la calle! Fuera de
aqui!”, ta bildurre, iñok jun nai ez. Aek
ematen men tzaean bildurre. Despatxau,
ai bildur aundie eman, ai men tzeukien
respetoa. Esaten zian, da an, ok, eus-
kaldunek Brinkolako alkarrekin men
tzeiztan, dozena erdin bat laun-eo, al-
karrekin-da. “Akauko atuat nik ok, er-
dik!”, esaten men tzaean oei, “nik ok
akauko atuat, asten banauk”. Ta alaxe,
etzekiat zenbaitt, bi urten-o, bi urten o
etzekiat, iru urten-o, amandrek esan men
tzian, “emen’e iraazte ittunak... or ira-
azte ittunak, atzea astelenen eamate atuk,
txerri erdie ematen dik, induabak eamate
atuk, etxen bear duen gauzak eamate
atuk, onenak”. Da ardoa an bertan
emate men tzien, naikoa ardoa, an. La-
nai utzitakon, beintzet amaika ordu-o
lana. An, an, ze artan, taberna o zea ar-
tan, bazkarie an itte men tzien, aparie’re
bai, lo’re bai. Da geo, “atzea eamate
atuk, iraazte ittunan erdie eamate atuk-
eta. Etortzeko etxea”, amak esaten men
tzaoan, amandrek. Ta alde in die, danak
alde in men tzien. Geo emen kanteratan,
emengo kanterak, kuste ttuk, or asi
men tzian. Emen lenengo kanteran,
beintzet, o zeiztan bestekoa, etxokana,
Eguzkitzako gizona’re bai-ta, emengo gi-
zonak geianak, oi danak zeiztan. Gero
beste kanterea, or biarren kanterea asi
zian, eta or, terreno jabek, Garrotxene-
koa terrenoa, ta or asi men tzian. Ta “i
etorri ai gureana, i etorri ai, bi pesta
geiao emen, bi pesta geiao euneko”. Ta
joño, bi peseta asko, ta or asi men tzian
lanen, baiño lana geixo eraitten men
tzian, “atizau”’e eitten men tzien geio.
Ortxe urtetan, ortxe urtetan” (JUA,
2003-12-26)

➤ Grab. Tiburtzio morroi: “Morroi eonik izan
bear tzon Ernaniñ, ez takit zenbaitt
urte pasau zittun, baserri baten. Eta or
sagardoa eitte men tzuen, andi zeuken

› MORROIA. Morroi Hernani aldean ibili eta gero,
Plazaolako trenbidea egiten jardun zuen Tiburtzio Be-
ainek. (AA, 2008-12-14)

› MORROILLOA. Atea itxita uzteko morroiloa. (AA, 2004-06-26)
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arek sagardoa eitteko zea. Da trastek ez
dakitt nundi ingurau zittun baiño tras-
te guzik ingurauta zeuzken. Geo, aurreti,
or Naparroti trena, Plazaola-o esaten tzi-
kona, or’e bai, ibili men tzan. Karrille
o bide ortan ibili men tzan, esaten zon,
aurreti ibiliko zan or igual, geo azkenen,
geo azkenen Ernaniko baserri ortan.
Asko zien-da, ba zea in bear...”. Ze ba-
serritan egon zen ez daki zehazki: “Ze
ingurutan? Treneti gijotzela, kanpo-
santue-ta ekusten die ba, alderdi orta.
Zee, ez takit nik’e zee baillera o ze ba-
rrio o ze izango an, alderdi ortan bein-
tzet, esan oi zon. Bai, lenau nola etzan
zea itten...” (JBA, 2003-04-04)

Morroillo, morroilloa: iz. Tre. Morroiloa,
ate zaharretan itxitura lana egiten duen pa-
sagailua edo pasadera./ Morroillo. Mo-
rroilo. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-03-
18)/ JUA-k traste berari morroia esaten
dio. (JUA, 2001-03-24)/ Morrolla. (Mo-
rroilloa?) (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (Je-
susa BA, 2006-07-24 datan)/ (aldaera Morroi,
bigarren adiera)

Morroitza, morroitzea: iz. Morrontza./
Morroitzati. Morrontzatik. (JUA, 2003-12-
26)

Mortéro, mortéroa: iz. Morteroa./ Mor-
terok eitteko. Morteroak egiteko. (JBA,
2003-02-15)

Mortzílle, mortzíllea: iz. Mortzila./
Mortzillek. Mortzilak. (JBA, 1999-08-19)/
(ik. Oolki)

� Etnog. Mortzilla eta odolkia: Mortzille odol-
kia baino zakarragoa da eta eosita jartzen
da. Odolkia berriz geiaokin-da, ola zea-
goa, fiñagoa. Odolkia eosita jateko iza-
ten da, erreta’re bai. (JBA, 2009-01-21)

Moskétoi, moskétoia: iz. Tre. Mosketoia,
suzko arma./ Mosketoi bat. Mosketoi bat.
(JBA, 1999-02-12)

Móskor, moskórra: 1. iz./izond. Mozko-
rra, mozkortia./ Aitte moskorra. Aita
mozkorra. (JUA, 2000-12-24)/ 2. iz. Moz-
korra, mozkorraldia.

MOSKORRA ARRAPAU: ad. Mozkorra ha-
rrapatu./ JUA-ren aitaren ezkontzan, ar-
doa sobratu egin zen, eta hurrengo goi-
zean astazain bati eman zioten. Honek
mozkorra harrapatu eta Etxaburu bertan
egon zen etzanda. (JUA, 1999-08-08)

Moskórtu: ad. Mozkortu./ Moskortuta.
Mozkortuta. (JUA, 1999-12-25)/ Moskor-
tu. Mozkortu. (JBA, 2000-10-14)

Mótel: adb. Motel, indar gutxiz./ Zu’re mo-
tel zare. Zu ere motel zaude. (Hau da, gor-
putza erabateko sasoian ez izatea, kasu ho-
netan katarroa tarteko) (JBA, 2004-01-
17)/ Motel. Motel. (JUA, 2004-05-22)

Mótel, motéla: 1. izond. Motela./ Pelota
motela. Pilota motela. (Garai batean,
eskupilotan erabiltzen ziren pilotak ai-
patuz) (JUA, 2000-01-29)/ 2. izond. Nekaz. Mo-
tela./ Lurre. (Soroko lurraren gainean mo-
tela dagoela dio, horrekin lurra lehorra
dela adieraziz, eta hortaz aitzurrerako de-
segokia) (JBA, 2000-05-06)/ 3. izond. Sasoi
gutxikoa. 

Motéldu: ad. Moteldu./ Moteldu. Moteldu.
(JUA, 1998-02-11)

Motíko, motíkoa: iz. Mutikoa./ Motiko.
Mutiko. (JBA, 1998-08-01)/ Mutikotxo.
Mutikotxo. (JBA, 1998-07-14)/ (aldaera
Mutiko)

Motíll, motílle: iz. Mutila./ Motill. Mutil.
(JBA, 1998-08-01)/ Motill ori. Mutil hori.
(JBA, 1999-06-19)

Motíllo: (ik. Mutillo)

Móto, mótoa: iz. Ile pila, mototsa.

MOTOA IN: ad. Mototsa egin, ilea pila bate-
an biltzea./ Motoa in. Mototsa egin.
(JBA, 2002-10-05)

Motósierra, motósierrea: iz. Tre. Mo-
tozerra./ Motosierren otsa. Motozerraren
hotsa. (JBA, 2008-02-02)

Motroillo, motroilloa: iz. Motroiloa, pi-
latxoa./ Motroilloa. Pilatxoa. (JUA, 2002-
01-19)/ (sinonimoa Mordoillo izena)

Motúra, motúrea: iz. Motura, laka.
Errotariak jasotzen zuen ordainsaria la-
boretan zen moturea. Laborea (artoa
edo garia) zakutan sartzen zen. Zakuaren
zamaren arabera, errotariak hainbesteko
bat hartzen zuen ordain bezala, iotze al-
dea ainbeste gari. Zakuak zuen pisuaren
arabera hainbesteko bat kentzen zitzaion.
85 kiloko zaku bat 3-3.5 kilo labore ken-
tzen omen zitzaion (Hala ere, 85 kiloko
zakukadak nahiko arraroak ziren; Iruro-
gei kiloko zakuk eramaten genduztean
hauek lan egiteko eta altxatzeko samu-
rragoak zirelako). Elorregi errotako erro-
tari zaarrak berehala kalkulatzen zuen pi-
suaren arabera zenbateko motura zego-
kion. (JUA, 2001-12-01)/ Moturea... lakea.
Motura... laka. (JUA, 2003-03-01)/ (sinoni-
moa Laka)

➤ Grab. Moturea: “Ik zaku bat botatzen diok
errotarii. Imikoa, imikoa ba al dakik zer
dan. Anegea lau imiko dauzkik. Ik bota-
tzen diok imiko bat o bi zaku batea, ta gero
moturea lotzea” (JUA, 2002-06-08)

Motx, mótxa: 1. izond. Motza./ Motxa jana.
Motza jana. (Bazkatzeko oso belar mo-
tza zuten ardi batzuen gainean) (JUA, 1999-
11-28)/ Motxa da oso. Motza da oso. (Pa-
rraren luzeraren gainean) (JBA, 2000-06-
06)/ Motxexo. Motzxeago. (JUA, 2000-05-
06)/ Motx-motx ein beintzet. Motz-motz
egin behintzat. (Azkazalen gainean)

(JBA, 1999-04-24)/ Piñu moz bat. Pinu motz
bat. (JBA, 2004-03-13)/ Piñu motza. Pinu
motza. (JUA, 2004-03-13)/ Lurrez beteta
eon bear due ta orreati dare motxak. Lu-
rrez betetan egon behar dute eta horregatik
daude motzak. (Baratzako zainzurien
egoeraz) (JBA, 2004-05-15)/ (aldaera Motz,
motza)/ 2. izond. Motza. Berez motza izan
gabe, duen zabalerarekiko motz samarra
dena/ Neska motza. Neska motza. (Nes-
ka lodi baten gainean) (JUA, 1999-11-01)/
(aldaera Motz, motza)

Motxárda, motxárdea: iz. Tre. Matxarda,
gaztainak biltzeko tresna./ Motxardea.
Matxarda. (JUA, 2003-03-01)/ (ik. Mordaza)

Motz: adb. Motz./ Motz geldittu baik, in dai-
tzela geio’re. Motz gelditu barik, egin di-
tzala gehiago ere. (Pilotari baten gaine-
an) (JBA, 2007-05-12)

Motz, mótza: (ik. Motx, bi adierak)

Móxal, moxála: iz. Zool. Moxala, beho-
rraren kumea./ Moxala. Moxala. (JUA,
1998-12-12)/ Moxalakin. Moxalarekin.
(JUA, 1998-12-12)

Moxórro, moxórroa: 1. izond. Moxorroa./
Moxorroa. Moxorroa. (Isilpean gaizta-
keriak egiten dituen katu baten gainean
esana) (JUA, 1999-12-04)/ Moxorroa. Mo-
xorroa. (Ondokoak zer egingo dabilen adi
egoten den pertsona baten gainean esa-
na) (JBA, 2000-03-03)/ 2. (ik. Mozorro)

Mozkóte, mozkótea: izond. Mozkotea./
Gizon mozkote illezuri. Gizon mozkote
ilezuri. (JBA, 2003-08-16)

Mozólo, mozóloa: izond. Mozoloa, erge-
la./ Ok die mozolok! Hauek dira mozo-
loak! (Txakurkumeen gainean esana,
era maitekorrean) (JBA, 2001-01-13)/ Mo-
zolea. Mozola. (Emakume baten gaine-
an) (JBA, 2002-10-24)

Mozórro, mozórroa: iz. Zool. Mozo-
rroa, era askotako intsektuen gainean./
Mozorrok. Mozorroak. (JUA, 1999-08-
12)/ Mozorrok jan. Mozorroek jan.
(Mozorroek jan zituzten pinu txiki
batzuen gainean) (JBA, 1999-11-05)/

› MOXALA. Moxal jaioberria. (AA, 2007-05-19)

› MOZORROA. Mozorro bat beste bat jaten. (AA,
2005-10-29)
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Moxorro. Mozorro. (JBA, 2005-02-04)/
Mozorro oiei bota. (Botikaren gaine-
an) (JBA, 2006-06-09)/ (aldaera Moxorro)
(sinonimoa Bitxo)

Móztu: 1. ad. Moztu, ebaki./ Ardik moz-
tea. Ardiak moztera. (Hau da, ardien ar-
tilea moztera) (JUA, 1999-01-01)/ Moz-
teen. Mozten. (JUA, 2003-06-28)/ Obeto
moztu zeikion. Hobeto moztu zezaio-
keen. (JBA, 2007-07-02)/ 2. ad. Moztu, la-
burtu./ Moztu in do eune. Moztu egin
du eguna. (Abuztuan eguna ekainean
baina motzagoa dela adieraziz) (JBA,
2002-08-24)

Muestrário, muestrárioa: iz. Erakus-
keta./ Muestrarioa. Erakusketa. (Artile lan
bat nola egin behar den erakutsiz) (JBA,
2007-05-26)

Múga, múgea: iz. Muga./ Muga. Muga.
(JUA, 1999-08-23)

� Etnog. Muga motak: Kontzial sailean, tarte ba-
tean halako lur maila ezberdin batzuk dau-
de, tarte batean gorago, ondoan behera-

go. JBA-ren esanetan, hau múga, múgea
da. (Lubaki hitza ezagutu eta erabiltzen
duten galdetu diot, eta ezetz esan du).
Muga mota bezala, piñu abétoa erabili
izan da batzutan. Sailean intsinisa sartzen
zen, baina mugako lerroan izeia. Hala
pinu mota ezberdina izanda, errez naba-
ritzen zen muga non zen. (Antxerdin
behintzat hala zen, baina sutea izan za-
nen hauek erre egin ziren). Bestelako erak
ere baziren: gero berriz txáratan zaarrak
uzten tzien ezaun izateko, hau da, muga
zuhaitz zaharragoek osatzen zuten. (JBA,
2004-06-12)

Mugánte, mugántea: iz./izond. Muga-
kidea./ Mugantea. Mugakidea. (Baso
sailen mugen gainean esana) (JUA,
2002-07-27)

Mugárri, mugárrie: iz. Mugarria./ Mu-
garrie. Mugarria. (JBA, 2008-03-13)

Muiñ, muiñe: 1. iz. Bot. Muina. Landa-
re jakin batzuk, ihiak bezala, barnean
muina izaten dute, landareak barnetik
daraman zurtoin gogorra./ Muiñe. Mui-
na. (Ihiaren gainean) (JBA, 2002-03-21)/
2. iz. Muina, abere eta gizakiena./ Mui-
ñek. Muinak. (JBA, 1998-08-11)/ Muiñe.
Muina. (Ardia hiltzean bere muinak ere
jaten zituzten; jaki gozoa omen ziren)
(JUA, 2001-01-27)

Muiñ eiñ: ad. Muin egin./ Galbariok zire-
nean, lurrari muiñ eiñ egiten zitzaion, Je-
susen erorialdi batzuetan. (JUA, 2002-06-
15)/ (ik. Eroialdi)

Muiño, muiñoa: iz. Muinoa./ Saarrak mui-
ñon. Sagarrak muinoan. (JUA, 2004-04-10)

Muitta, muittea: iz. Bot. Mugita, baratza-
ko belar txarra./ Muittea. Mugita. (JBA,
2002-01-20)/ Muittea landareak, orrek
barrun errosáriok eukitze ttu. Izan ere, be-
lar hauek zuztarrean koskor borobildu ba-
tzuk edukitzen dituzte. (JBA, 2004-06-12)/
Zopizartu ta erraduran erre. Zopizartu eta
erreduran erre. (Katalina Alustizak zer egi-
ten zuen muitarekin) (JBA, 2007-07-28)

➤ Grab. Muittea: “Muittea da, beste bedar kla-
se bat, da orrek tauzke, zuztarren, ola pe-
lota txikik. Bata besten zean, zea itten tza-
ko, bata besten illaran, eta ori’re da asko
ugaritzen dana. Ta orrek’e kalte eitten dio,
laborei kalte eitten dio, orrek’e. Oiñ, le-
nau askoz geio izaten tzan, oiñ asko’re ez
dao. Baiño, asko ugaritzen dan bat
ori’re” (JBA, 2003-02-15)

Muk-muk-muk: Onom. Txerriak ura nola
zurrupatzen duen adierazten duen ono-
matopeia./ Muk-muk-muk. (JUA, 2004-03-
13)

Múla, múlea: iz. Zool. Mandemea./ Mulea.
Mandemea. (Iraulika karreatzen ibiltzen
zen mandoaren gainean) (JBA, 2002-04-20)/
(�)

Mun: adb. Moduan./ Aizkorriñ eurie asitze-
ko mun. Aizkorrin euria hasteko moduan.
(Ekaitz baten gainean) (JUA, 1999-07-26)

Múndu, múndue: iz. Mundua./ (ik. Dos
Mil) (ik. Zazpi-urte)

➤ Grab. Mundun akaberea (1): “Sermoian es-
plikatzen zuen ori121. Aizken juizioa,
mundun akaberea. Mundue noiz akaba-
tuko dan. Umeik jaiotzen ez bada zazpi
urten. Ia bear diek “uso de razon”, eli-
zek daukik zazpi urtetik” (JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Mundun akaberea (2): “Akaso amen-
dik milla urtea akabauko ek, akaso amar
milla, jakiñ ez noiz” (JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Mundun akaberea (3): “Amengo aba-
dei esan naoan: Orrenbeste eskandalo-
ta, orrenbeste jaleo eta orrenbeste gerra...
Mundu onen akaberea?“Ez, ez, ez... on-
dio ez, ondio ez”- esan zaen122” (JUA,
1999-07-26)

➤ Grab. Mundun akaberea (4): “Ori lenao
esan oi zan. Ba mundun azkena izateko,
ba zazpi urte artan umeik etzala jaio bear.
Eta izango zala ba alanbrea alanbren gai-
ñen. “O sea”, alanbre asko, ezta? Oiñ
esan leike ori zeatio alanbre asko daola,
daolako jarrita. Oi esaten tzan lenao”
(JBA, 1999-08-08)

Múnduko, múndukoa: iz. Mundukoa./
Gu’re mundukok gaittuk. Gu ere mun-
dukoak gaituk. (JUA, 2004-08-09)

Munttei: (ik. Monttei)

121 Misiolariak etortzen zireneko kontuak dira hauek.
122 Horretarako zazpi urteren kontua bete behar zen.

› MOZORROA. Mari-burruntzia. (AA, 2008-06-28)

› MUGARRIE. Iturtzegieta aldeko mugarri zaharra.
Mugarriaren erdian gurutze modukoa dago. (AA,
2006-07-22)

› MUITTEA. Zelaiko mugita landarea. (AA, 2004-06-12)
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Muñazorrotz-Aundi: Topo. Muñazo-
rrotzaundi, Brinkolako muinoa./ Muña-
zorrotz-Aundi. Muñazorrotzaundi. (JBA,
2004-01-03)

Múño: Barbari auzoko baserria; berta-
ko artzainak ere ezizen hori du./ Ze-
raingo Múño artzaina, Kandido artzai-
naren morroia zen. Hauek Kontzialgo ze-
laia errentan hartzen zuten. (Kandido hau
Zeraingo Kandido Aizpeolea zen) (JBA,
2006-09-03)

Muñótxo: Topo. Muñotxo, Brinkolako mui-
noa./ Muñotxo. Muñotxo. (JBA, 2002-01-
06)/ Muñotxon. Muñotxon. (JBA, 2000-08-
08)/ Paraje honetan otadia da eta bertan
arri aundi batzuk daude. (JBA, 2004-05-20)

Murkáts, murkátsa: iz. Pendiza, mur-
katsa./ Murkats bat eman. Murkats bat
eman. (Lur pilaren gainean) (Jon AU-k en-
tzuna: JBA, 2003-12-27)/ Murkatsa dao.
Murkatsa dago. (Lur garaiera txiki baten
gainean) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-
11-18)

Múrko, múrkoa: iz. Tre. Murkoa. Iturri-
tik ura ekartzeko ontzia dugu hau: mur-
koa, ude erateko. JBA-k eta ez omen zu-
ten murkorik, hauek iturritik ura pitxarren
bidez ekartzen zuten. Desberdinak dira pi-
txarra eta murkoa. (JBA, 2002-12-24)

➤ Grab. Murkoa: “Murkoa, ontzi bat, lenau
ebaltzen zana, asko ikusten zan lenau, oiñ
ez. Ude itturritik kartzeko. Alde bateti zeu-
ken sartzeko ba, ude sartzeko-o, itturri-
tik artzeko, zea zabalagoa, eta besteti be-
rriz ba, ure fin-fin botatzen tzon zulo txi-
ki bat. Lenau maiña bat karrillerok-eta,
ene!, zenbait murko ta zenbait... Oain ez
da ikusten, ez daitt eoten dien saltzen’e,
ez daitt eoten dien. Txikik igual, ez dakit,
adornutako igual eongo die baiño”. Ura
nondik ekartzen zen: “Guk ez gendun
murkon ekartzen, guk pitxarren ekartzen
gendun da marmitan da ola, zeeti, Kaxeta
aldeti. Oiñ itxita eon bear do ura.
Ango...”. Agirrezabalen berriz: “Aitzeiti.
Ba ortxe, estazio parea o olaxe, ola zear
etorrita zeon itturri bat, metal itturrie-
o...”. Eta etxean hortaz metal ura edan be-
har: “Bai, bai, metal ude. Bai, bai, pi-
txarren eaman da, metal ude. Bai eta, geo
nik ez dakit etzan iñor jungo, o ez tait nik,
bideik daun’e, oiñ ez die jungo beintzet.
Ta piñuk’e sartuta eongo die tarten-da,
ez dait, itxita eongo die oik tanak. Gero
ude andi, Patxiñea andi ekartzen due ude.
Bai oiñ’e, oiñ’e bai, andi. Zeati oiñ ibil-
tzen die, izotza eitten donen-da ude da-
riola uzteen, zeatio or goiti bera, zelai
bera, gero karrill azpiti pasatzen da, eta
zelaien bera ba men dare, leku azalen da-
enak, azalen eta klaro, oztu ezkeo aik izoz-
tu ba... Aurreako baten esan tzian ondio.
Errikoa’re eukiko due, bai baukie, baiño
ura’re konserbatzen duela ondio. Ango
ude’re, bai. Ala esan tzuen”. Beste iturri
bat ere erabiltzen zen: “Geo Itturritxiki,
goikoa. Bakizu? Jutekok giñen gu baiño,
eunen baten baiño, Anjelekin orti gora,
Itturritxiki dao ba Zeparia biden, Saloi-
ta biden. Da ura bai arreglauta, ura bai.
Ura bai, ondo eongo da”. Haren ur
mota: “Metala arek’e, aek’e metala.

Bai. Ta gero, gue etxen’e dauzkie bi kla-
sek. Depositoa ein tzuen, or ude billau
zuen da depositoa ein tzuen. Bi deposi-
to ein tzittuen gaiñea, bat aldekoako ta
bestea bererako. Ta naikoa ud eukitzen
men due. Ta gero, Anjelek billau zon, ba
metala irtetzen tzola nunbait, nunbait bi-
llau zon, eta eraman tzon, etxe ondoai-
ño eaman tzon, eta tubon-da, ondo jarrita
daukie. Eta dariola, metal ori eta geo, da-
riola ura, sobratzen dan ura, oillori
daukie ipinita gaiñea. Oso ondo daukie,
dana aprobetxauta. Nai badue eran’e me-
tal-ude’re ba antxe daukie baiño...” (JBA,
2003-03-21)

Múrmu, múrmue: iz. Zool. Marmarra./
Murmue. Marmarra. (Katuaren marma-
rra) (JBA)

� Etnog. Katuaren murmua: Katuaren murmua
txarra omen da JUA-ren esanetan. (JBA-
ri ere hala esaten zioten txikitan) (JUA,
1999-11-28)/ JUA-ren esanetan, katuaren
murmue oso txarra da, nei esan zaan
Amerikan eondako batek. (JUA, 2001-12-
01)

➤ Grab. Murmua: “Murmue da ba katuk eu-
kitzen duen os bat, ola agoti-o eukitzen
duen arnasan mouko os bat, eta guri esan
oi zikuen txikitan:“ Ez arrimau katuna,
murmue dauke-ta!”. Txarra etzan izan-
go igual, baiño beintzet zee ori eukitzen
gendun ez arrimatzeko” (JBA, 1999-08-19)

Múru: Muruazpikoa, Legazpiko baserria./
Muru. Muruazpikoa. (JUA)

Mus, múse: iz. Musa, mus jokoa./ Musen.
Musean. (JBA, 2003-08-16)

Múska-múska: Onom. Jatea adierazten
duen onomatopeia./ Billau balo muska-
muska jan. Bilatu balu muska-muska jan.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-09-29)/ (si-
nonimoa Mauska-mauska)

Muskér, muskérra: iz. Zool. Muskerra, na-
rrasti mota. 

� Etnog. Kanpaiak: Bada esaera bat hitz hau da-
rabilena: Muskerrak lepoa salto iñ ezkeo,

› MURKOA. Murkoa, iturritik ura ekartzeko ontzia.
(Maria Jesus Ugalde)

› MUSKERRA. Aragoako Peña Oroel barrenean muskerrari ateratako argazkia. (AA, 2008-06-14)
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zazpi erritako kanpaiak jo arte ez da sol-
tatzen. (JBA, 1998-07-06)

➤ Grab. Esaera (1): “Muskerrak lepoa salto
iñ ezkeo, zazpi erritako kanpaiak jo arte
ez da soltatzen” (JBA, 1998-07-08)

➤ Grab. Esaera (2): “Muskerrak len lepora sal-
to itten tzuela, da zazpi erritako kanpaiak
jo arte etzola uzten. Eldu ta eutsi itten men
dik arek. Ni muskerrak akauta nao Aier-
din” (JUA, 1998-07-08)

➤ Grab. Muskerra (1): “Ba die ola sugan mou-
ko... Ain luzek ez, motzagok eta izaten die
kolore berdeskak gaiñea, ori berdeskak,
eta ola tripa paren eukitzen due lodigoa,
ola koskorra baleuke bezela, izaten die.
Ta aiden juten die. Ankak eukitze ittue gai-
ñea” (JBA, 2002-02-23)

➤ Grab. Muskerra (2): “Muskerra da, ola “la-
garto”-n mouko ze bat... Oiñ tripaalden eu-
kitzen do koskorra bezela. Lodigo izaten
da, ola koskorra mouko tripaldea. Geo lau
ankan gaiñen ibiltzen da, buztana ta-
rraska dola. Kolorea berriz, berde ori o ola
izaten da”. Batzutan ikusi izan ditu: “Bai.
Bi gaaleku beintzet ekusi... Bi gaalekun
beintzet ikusi nittun. Eun baten gaiñea.
Bueno! Eman tzien bildur bat! Antxe, illa-
rra gaiñen, bik. Bat lenxeo, bestea gero-
xo ikusi nittun da u! Eman tzien bildur bat!
Da arrazkeo... Emen’e bai. Emen auto-
mobille arrapauta ta arrazkeo ola ttiki ba-
teta ikusita nao” (JBA, 2002-03-02)

Músu, músue: iz. Musua, aurpegia./ Mu-
sue. Musua. (JBA, 1999-03-20)/ Musun.
Musuan. (JBA, 1999-08-08)/ Musu pun-
ttak. Musu puntak. (Txerrien gainean)
(JBA, 2004-03-13)/ Musu punttak gorri-
gorri. Musu puntak gorri-gorri. (JBA,
2008-07-20)

MUSUE ARGITTU: ad. Musua argitu, poztu,
gustuko zerbait entzun duelako./ Musue’re
argittu in zako. Musua ere argitu egin zaio.
(JBA, 2000-11-18)

Mutíko, mutíkoa: (ik. Motiko)

Mutíllo: Topo. Mutiloa, Gipuzkoako he-
rria./ Mutilloa. Mutiloara. (JUA, 1999-11-
27)/ Motillon o Zeraiñen. Mutiloan edo
Zerainen. (JBA, 2003-02-15)/ (aldaera Mo-
tillo) (ik. Festa)

� Etnog. San Pedrotan: San Pedro festetan Mu-
tiloan izaten zuten gonbidapena, eta ho-
rretarako Aztiria eta Gorostortzu ingurutik
barrena iristen ziren bertara, Olazarretik
oinez joanda. Urte batean, bidean zen ge-
reziondo baten parean geratu zen JUA, eta
bertan janaldi handia egin zuen. Gero
Lenkaranen zen bazkarian oillo ankea
eman zioten, baina ez zen gose. (JUA,
2004-08-12)

➤ Grab. Mutiloako festak eta senideak: “A!
Juten giñean gu ordun. Guk, San Pedro
eunen. Guk, ama zian Mutillokoa. Len-
kán baserrie, ta juten giñean. Ni izan ni-
tzean bi aldiz o iru aldiz-eo. Ta goizen jun
amarretakoa-o, oiñez, an Kortzuti bera,
Santa Maiñati bera, Kortzuti bera. A ze
keiza anpolaie! Bete-bete-betea antxe, San
Pedro eunen maiña at jan gendioan. Geo
gorakon’e poltsikuk bete natuan. Ta

biun-biun-biun in dana, geiei, ta dana zu-
kutu zitan. Ta ba, oiñez jun da oiñez eto-
rri, San Pedro eunen. Meza nausita jute
giñean. An sermoia itten tzian da geo,
Lenkán baserrie, an oilloa at, oillo jate-
ko izaten genduan. Oilloa ipintzen tzien.
Bai. Nee aman anaie Kleto, Kleto izena
eta ne aitte-puntako ero ola men tzian ua-
da, nei Kleto izena epini nai. Amorrau-
ta, nei Kleto, ta Kleto ta nere amanrek esa
men tzian, oi ez dala izena, eta epinteko
Juan. Da Juan epini men tzaean nee
amanrek, esan men tzian”. Mirandaola-
ko amandrea izan zen izena jarri ziona:
“Etxekok, geure etxekok, nee amandrek,
etxen tzeon amandrek. Ori etzala, ori etza-
la, Kleto, etzala izena. Kleto, aman
anaie, zea, Mutillokoa. Da Kleto, aitte-
puntako izango zian eta ori etzala izena,
Kleto, ta nee amandrek “ipini Joan,
Joan ipini”, goor in men tzian. “Kleto ez
dala izena, ipini Joan”. Ta ala nei arrez-
keo, Joan. Mariai, Santa Agédakoa,
Santa Agéda, Maria, ta ordun nai izan
men tzian ba Santa Agedakon ba aundi-
goa o zea izango zian da, Mariai Ageda
ipini bear tzikola, izena. Ta gue amandrek
esan men tzian, “ipini Maria”, esa men
tzian. “Ageda ez da izena”, beno, izena
bai baiño ez fama aundikoa o zee aun-
dikoa ez. Eta “ipini Maria”, amandrek
esan men tzion da Maria. Ta nei Kleto epi-
ni nai zan, nai men tzaean ipini. Aitte-pun-
takoa Kleto, ta bautizatzekon Kleto,
etzian izen ederra izango! “Ua ez dala
izena, ipini, ipini Juan””. Mutiloako ai-
tona amona ezagutu ote zituen: “Ezautu...
Ilda, etziat ilda baten bat bazian ni jaio-
tzeako, etzekiat zein tzan, bai. Ni, len, aaz-
tuta naok. Ezautu bai, ezautu in natuan
nik aik zaarrak, ezautu natuan. Geo, len-
gusue bat, Luix, izena izango zian, ta bes-
teek Domingo. Txomiñ, Domingo. Ua Be-

asaingo fabrikan txofer-eo asita, antxe ibi-
li, ibili men tzian, Domingo. Bestea Luix,
etxen iriikin-da, ola ibilte men tzala. Oiñ
etzekiat, Mutillon Lenkaan da orik itxi-
ta eongo ttuk, orik. Orik’e itxita eongo ttuk
baserri orik. Zazarrape... Zazarrape,
Lenkaan, alkarren ondon bi, bii... Ta au-
rreako baten izan giñean gu Lierniñ ta
Mariak, ni baiño ootogo zekian gure Ma-
riak: “Ementxe bear do ba, ementxe zan
ba gue, gue zea, jaiotetxea123, ementxe
bear do ba”. An beera jatsita urduako de-
sapareziuta danak. Bai” (JUA, 2003-06-28)

Mutílxar, mutílxarra: (ik. Mutilzar)

Mutílzar, mutílzarra: iz. Mutilzaharra./
Mutilzarra. Mutilzaharra. (JUA, 2003-06-
28)/ Mutilxar. Mutilzahar. (JUA, 2001-05-
08)/ Mutilxarra da ori. Mutilzaharra da
hori. (JUA, 2001-11-17)/ (aldaera Mutilxar)

Múttur, muttúrre: (ik. Mutur, bi adierak)

Muttúrje, muttúrjea: iz. Muturkera./
Mutturje ona dik kantera onek. Muturkera
ona dik harrobi honek. (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JUA, 2003-10-25)/ Muturje
earra dik orrek ba! Muturkera ederra dik
horrek ba! (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JUA, 2003-10-25)

Mútu, mutúe: iz./izond. Mutua./ Mutue. Mu-
tua. (ik. Uarkaldeko mutue) (JUA, 2001-11-
17)/ Mutue al dan. Mutua al den. (Agur
ere egiten ez duen pertsona baten gaine-
an) (JBA, 2003-07-12)

Mútur, mutúrre: 1. iz. Muturra, aurpe-
gia./ Mutur ona jartzen dik! Mutur ona jar-
tzen dik! (Pertsona bat haserretzen de-
nean) (JUA, 2000-12-23)/ Mutturre. Mu-
turra. (Katuaren muturraren gainean)
(JBA, 1999-11-28)/ Muturmotz majok.
Muturmotz majoak. (Muturmotz, aur-
pegiera mota baten gainean esanda)

123 “Gure jaiotetxea” horrekin amarena adierazi nahi zuten.

› MUTILLO. Mutiloa herria. (AA, 2008-11-09)
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(JBA, 2003-07-12)/ Muturre puskauta.
Muturra puskatua. (Adar nagusia hautsia
duen pinu gazte baten gainean) (JBA, 2004-
05-22)/ Muturzurie. Muturzuria. (Beho-
rraren gainean) (JUA, 2004-06-05)/ (aldae-
ra Muttur)/ 2. iz. Muturra, zatitxoa./ Mu-
ttur ura. Mutur hura. (Lur zati txiki ba-
ten gainean) (JUA, 2000-05-06)/ Mutturren
bat. Muturren bat. (Lur zati baten gainean)
(JBA, 1999-08-14)/ (aldaera Muttur)

Mutútu: ad. Mututu, mutu bihurtu./ Mutu-
tu. Mututu. (Mutu bihurtzeaz) (JBA,
2004-05-29)

Mutxíkiñ, mutxíkiñe: iz. Mutxikina./
Mutxikiñe. Mutxikina. (JBA, 1999-08-23)/
Sagarrean jaten ez den zatia, soberakina,
azalarentzako ere erabiltzen da hitz hau.
Hegaztiek jandako sagarretan azala eta
mutxikiñe bakarrik uzten dituztela azal-
tzen du JBA-k, gainerakoa jana izan de-
lako. (JBA, 2002-10-19)

➤ Grab. Mutxikiñe: “Mutxikiñe ba, sagar bat
jandakon gelditzen dan azkenengo... Azi-

ta, txurten-da dauzken... Motxikiñe bai
oixe. Mutxikiñe, aproetxatzen ez dan, bue-
no aprobetxau, azik an dauzke. Arek’e,
esaten due zea eukitzen dola, asko. Akor-
datzen banaiz esango et oaintxe... Peti-
na!, eukitzen dola esaten due mutxikiñek.
Menbrillue ein bear danen’e, aek apar-
te eosi ta ud arek ba petina asko eukitzen
men do gortzeko, menbrillue goortzeko,
azukarraz gaiñea. Ola esan oi zan”
(JBA, 2003-03-21)

Mutxúrio, mutxúrioa: iz. Nekaz. Mu-
txurioa, azaro pilatxoa./ Mutxurio. Mu-
txurio. (JUA, 1998-04-04)/ / Mutxuriok, gero
meta aundik. Mutxurioak, gero meta
handiak. (Gari lanaren urratsak adieraziz.
Lehenik mutxurioak egiten ziren eta
gero meta handiak) (JUA, 2004-08-10)

➤ Grab. Mutxurioa: “Mutxurioa da, garie aza-
roa... Azaro, azaroa, azaroa esaten tzan

bai. Gari pilla bat, ola eskukara bat gari,
ba ordun lotu eitten tzan ura, eskuz jotzeko
ba ala bear zon. Enda ura lotu eitten tzan,
eskukara bat artu ta lotu eitten tzan, enda
gero, ba mutxurioa zan zuti ipintzen
tzien gariik. Asten tzan, ola iru bat jarri
lenengo iru bat, ta ain kontra ba jarriko
zenduzten dozena pare bat-o, da bueltan,
bueltan jarriko zenduzten enda uaxe.
Uaxe. Eta metea berriz, metea zan bes-
te at eta ari, askoz geiao jartzen tzikon.
Mutxurioi bueltan jartzen tzikon bezela,
ari gooragon’e jartzen tzikon, ba ura iza-
ten tzan ba aundigoa, “o sea”, iru mu-
txurio bezela-o, inda metea. Metea ari
esaten tzikon”. Mutxurioa zerekin lotzen
zen: “Garikin. Garikin. “O sea” artu do-
zena erdi bat, bueltan lotzen tzan, da ki-
bistea an, uaxe, an itten tzan kibistea, ki-
bista bat, kibistea” (JBA, 2002-01-26)

› MUTXIKIÑE. Sagarraren mutxikina. (AA, 2008-12-07)

› MUTXURIOA. Zikirio azaro ezberdinez egindako mutxurioa. (AA, 2008-07-26)



318 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

NAASIÑ

Naásiñ: adb. Nahasian./ Naasiñ. Nahasian.
(JBA, 1999-11-27)/ Naasiñ al dare? Na-
hasian al daude? (JBA, 2006-02-11)

Naásteri, naásterie: iz. Nahasteria, gau-
za nahastua./ A ze naasterie! A ze na-
hasteria! (Behar bezain argi ez den gai ba-
ten gainean) (JBA, 2000-04-15)/ Naasterin
bat itteko. Nahasteriaren bat egiteko. (Be-
lar ezberdin batzuk sendagaiak lortzeko
nola nahasten diren adieraziz) (JBA,
2005-05-21)

Naástu: ad. Nahastu./ Naastu. Nahastu.
(JBA, 2000-03-25)/ Zazpi bedar klase na-
astuta. Zazpi belar klase nahastuta. (Sen-
dagai baten osagaiak) (JBA, 2006-05-29)

Naástu, naástue: iz. Nahastua./ Naastue.
Nahastua. (Gasolina eta oiloz osatutako na-
hastura baten gainean) (JBA, 2000-08-22)

Nabaittu: ad. Nabaritu./ Nabaitzen da. Na-
baritzen da. (MUA, 2005-02-04)

Nabármen, nabármena: izond. Na-
barmena./ Nabarmen. Nabarmen. (JBA,
1999-08-14)

Nabármendu: ad. Nabarmendu./ Nabar-
mendu. Nabarmendu. (JBA, 2001-11-03)/
Nabarmenduta. Nabarmenduta. (JBA,
2008-07-19)

Nabármenzio, nabármenzio: iz. Na-
barmenkeria./ Olako nabarmezioik. Ho-
rrelako nabarmenkeriarik. (JUA, 2001-12-15)

Nágau: ad. Nazkatu./ Nagau eitten. Nazka-
tu egiten. (Mariaje UB-k entzuna: Jesusa BA,
2005-07-27)/ Nagau hitzak nazkatu adie-
razten du: Nagauta nau gauza ori jaten...
nazkauta esan bearren. (JBA, 2005-08-06)

Nagí-aldi, nagí-aldie: iz. Nagi aldia./
JBA-ren ustez, egun batzuetan halako
nagi-aldik izaten dira eta beste batzuetan,
urrutiko lanak egiteko gogoa ere izaten
omen da. (JBA, 2002-09-14)/ (sinonimoa Al-
perraldi)

Nagík atéa: ad. Nagiak atera./ Nagik atea.
Nagiak atera. (Elena UB, 1999-10-14)

Nagúsi, nagúsie: (ik. Nausi, bi adierak)

Nai: 1. ad. Nahi./ Emendi nai zue jan? He-
mendik nahi duzue jan? (JBA, 2004-02-21)/
Etxek in nai baittu’re bai. Etxeak egin
nahi baditu ere bai.124 (Iraulikaren gai-
nean) (JUA, 2004-04-10)/ Bakaziok artu
naien. Oporrak hartu nahian. (JUA, 2004-
08-10)/ Biar nai diana iñ. Bihar nahi dua-
na egun. (JBA, 2004-09-18)/ Utzi nai ez-ta.
Utzi nahi ez-eta. (JBA, 2006-01-07)/ Naiao
luke batez eiñ! Nahiago luke batez egin!
(JBA, 2006-02-11)/ 2. ad. Maite./ Nai daok
umei. Nahi ziok umeei. (Txakurrak bere
kumeekiko duen maitasuna azaltzeko)
(JUA, 2001-07-14)/ Nei nai zan-da. Ni nahi
zidaan-eta. (Maite adieran esanda) (JUA,
2004-06-19)/ Gaizki nai duenak. Gaizki

n

124 Berriemaile honekin batzuetan suertatu da hau. Desagertua den gauza batek zertarako balio zuen adierazten duenean, hirugarren pertsona baten ekintza
bat adieraziz erantzuten du, aditza + nahi + baldintzazko aditz laguntzailea batuz. Gainera, lehenaldian ez, orainaldian ematen du erantzuna.

› NARRA. Adarrez egindako narra. (AA, 2008-12-30)

› NAPARRO. Nafarroako Zubieta herria. (AA, 2008-
06-29)
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nahi dutenak. (Besteen kaltea nahi dute-
nez) (JBA, 2007-12-15)

Nai, naie: iz. Nahia./ Mermeladea dezu
naian? Mermelada duzu nahien? (JBA,
1999-09-08)/ Naiao. Nahiago. (JBA, 1998-
06-27)

Naiko, naikoa: zenbtz. Nahikoa./ Naikoa.
Nahikoa. (JUA, 1998-08-11)/ Atzo naiko eu-
rie. Atzo nahikoa euria. (JUA, 2001-10-06)/
Zeati naikoa bero neuken. Zergatik nahi-
koa bero neukan. (JBA, 2004-03-01)

Naiz: Nahiz./ Naiz etxea txarra izan, bee
etxea. Nahiz etxea txarra izan, bere
etxea. (JBA, 2004-05-22)

Náno, nanóa: izond. Nanoa.

Nanótu: ad. Nanotu./ Nanotuta. Nanotuta./
Eskuetan-eta ibili ohi diren katuak nanotu
egiten omen dira eta gero ez dute ehiza-
rako balio. (JUA, 2000-12-02)/ Nanotuta.
Nanotuta. (JBA, 2003-12-13)

Nápar, napárra: 1. iz./adj. Nafarra, Na-
farroa herrialdekoa./ Naparrak. Nafarrak.
(JUA, 1999-06-05)/ Nápar oikin. Nafar ho-
riekin. (JBA, 2004-03-21)/ 2. iz. Nafarra, pa-
ttar mota./ Naparra. Nafarra. (JBA, 2003-
08-16)

Naparréri, naparrérie: iz. Nafarreria,
gaitz mota./ Naparrérie. Nafarreria.
(Behien bidez harrapatzen da gaitz hau)
(JUA, 1999-03-20)

Napárro: Topo. Nafarroa, Euskal Herriko he-
rrialdea./ Napar-alden. Nafarroa aldean.
(JBA, 2002-01-06)/ Napar barrenen. Na-
farroa barrenean. (Nafarroaren hegoaldea
adierazteko) (JBA, 2006-05-29)

Nar, nárra: iz. Tre. Narra, behean adar na-
gusi bat jarri eta gainean zama jarriz osa-
tzen den egitura. Horrela, beheko adar na-
gusiari tira eginda multzo guztia mugi-
tzen da. Aldapa behera adarrak-eta, be-
larra-eta... ekartzeko balio du/ Narrai tira
itten lunbago. Narrari tira egiten lunba-
go. (JUA, 2001-11-02)

Naránja, naránjea: 1. iz. Bot. Laranja,
fruitu mota./ 2. iz./izond. Laranja./ Naran-
ja kolorea dauke. Laranja kolorea dau-
ka. (Lore mota batek) (JBA, 2003-02-15)

Narraide, narraidea: iz. Narraidea,
itxura./ Narraide onen dare beorrak. Na-
rraide onean daude behorrak. (Itxura
ona dutela, batez ere haragiz osatuak)
(JBA, 2008-07-20)

Nárras: adb. Narras./ Tripea oso narras be-
era. Tripa oso narras behera. (Itxuraz
ahurdun zen katu baten gainean) (JBA,
2004-11-06)

Nárras, narrása: izond. Narrasa./ Narra-
sa. Narrasa. (Ernari dagoen katuaren
itxuraren gainean) (JBA, 1999-04-06)/ Na-
rrasagok die! Narrasagoak dira! (Txa-
kurren gainean esana) (JBA, 2002-05-13)/
Narras. Narras. (JBA, 2004-06-12)/ Na-
rráza. Narrasa. (Jarrera desegokia eta
utzia duen pertsona baten gainean. Ha-
rrigarria bada ere, Z hizkiaz jaso dugu;
hiru aldiz jarraian eta garbi-garbi, hala
esan du) (JBA, 2006-02-11)/ (aldaera Narraz)

Narraskéri, narraskérie: iz. Narras-
keria./ Eunduko narraskérin. Egundoko

narraskerian. (Inguruko lokatzaren gai-
nean) (JBA, 2009-01-31)

Nárraz, narráza: (ik. Narras, izenondoa)

Nárru, narrúe: iz. Larrua./ Narrue. Larrua.
(Azeri larruaz esana) (JBA, 1998-10-31)/
Aingirarena ere narrue da. (JUA, 1998-12-
19)/ Zapo eta igelen azala ere narrue da.
(JBA, 2003-04-26)

NARRUE JO: ad. Larrua jo./ Narrue jo. La-
rrua jo. (JUA, 2004-08-11)

NARRUK BETE JAN: ad. Larruak bete jan,
asko jan./ Narruk bete jan. Larruak bete
jan. (Bazkari garaian esana) (JUA, 2000-
05-06)

Narrútu: ad. Larrutu./ Narrutu. Larrutu. (ik.
Axari-arrapatzaille) (JBA, 2002-10-06)/
Narrutu. Larrutu. (Katagorriaren gai-
nean) (JBA, 2007-09-29)

Natíbitate: iz. Erl. Natibitate eguna./ Nati-
bitate. Natibitate eguna. (JBA, 2006-01-07)/
Natibitate. Natibitate eguna. (JBA, 2006-
12-16)

Natílle, natíllea: iz. Natila./ “Arroz con le-
che”... Gozogoa zian natílle... Natillei...
“Arroz con leche” eosiko balin bazan.
Arrozesnea... Gozoagoa zian natila...
Natilari... Arrozesnea egosiko balin ba-
zen. (Lehengo sukaldean arrozesnea egi-
tean kearrea erortzeko arriskua izaten zen)
(JUA, 2004-08-29)/ (�)

Natúal, natúala: (ik. Natural, bi adierak)

Natúral, natúrala: 1. izond. Naturala, nor-
mala./ Etzan baiño naturala mutill ura.
Ez zen baina naturala mutil hura. (JUA,
2000-08-22)/ (aldaera Natual)/ 2. izond. Na-
turala, berezkoa./ Ura izango zan natual.
Hura izango zen natural. (Artzain txakur
bat erabat arrazakoa izango zela) (JBA,
2003-10-11)/ (aldaera Natual)

Nausi, nausie: 1. iz. Nagusia, jabea./
Beor nausie. Behor nagusia. (JBA, 2003-
12-28)/ Fabrika nagusi. Fabrika nagusi.
(JBA, 2005-03-26)/ (aldaera Nagusi)/ 2. iz.

Etxenagusia./ Bi nausi darek. Bi nagusi
zeudek. (Brinkolako etxenagusiak aipa-
tuz) (JUA, 2002-06-15)/ (aldaera Nagusi)

Názka, názkea: iz. Nazka./ Nei nazkea
ematen dit. Niri nazka ematen dit. (JBA,
2004-01-10)/ Nazkea eman dio. Nazka
eman dio. (JBA, 2005-04-30)/ Nazkea
ematen dola. Nazka ematen duela. (Su-
gearen gainean esana) (JUA, 2000-08-
27)/ Nazkántza. Nazka antza. (JBA, 2005-
05-07)/ Nazka. Nazka. (JBA, 2006-02-11)

Nazkágarri, nazkágarrie: izond. Naz-
kagarria./ Nazkagarri zikiñek. Nazkaga-
rri zikinak. (Txakurren gainean esana)
(JBA, 2002-05-13)/ Nazkagarri majoa.
Nazkagarri majoa. (Zikindutako leku ba-
ten gainean) (JBA, 2004-08-13)/ Nazkagarri
zikiñe. Nazkagarri zikina. (Mahaira igo
nahi duen katu baten gainean) (JBA,
2004-12-04)/ Nazkagarrie. Nazkagarria.
(JBA, 2006-02-11)

Názkau: ad. Nazkatu./ Nazkauta. Nazkatuta.
(JBA, 1999-05-21)

Néar, neárra: iz. Negarra./ Near. Negar.
(Gela batean itxitako txakur baten gai-
nean)/ Aske ohituta dauden txakurrek ne-
gar egin ohi dute, lotuak edo gelan itxi-
ta daudenean. (JBA, 1999-09-11)/ Near itte
al do orrek’e? Negar egiten al du horrek
ere? (JBA, 2004-10-02)/ Juteko pozez near
in non. Joateko pozaz negar egin nuen.
(JBA, 2008-08-21)

Neargarri, neargarrie: izond. Negar-
garria./ Neargarrik ein tzien. Negargarriak
egin ziren. (JBA, 2007-05-26)

Négu, negúe: 1. iz. Negua./ Negue. Negua.
(JUA, 1999-10-23)/ Negurako. Negurako.
(JUA, 2004-04-10)/ 2. (ik. Negu-madari)

› NARRASA. Katu emea ernari. (AA, 2006-09-09)



320 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

NEGU-
MADARI

Negú-madari, negú-madarie: iz. Bot.

Negu madaria, madari mota./ Negu-ma-
darie. Negu madaria. (JBA, 2003-02-15)/
Negue ez da izango. Negua ez da izango.
(Negu madaria) (JBA, 2008-04-04)/ Negu-
madarie. Negu madaria. (JBA, 2008-09-26)/
(aldaera Negu, bigarren adiera)

Nékau: ad. Nekatu./ Nekauta. Nekatuta.
(MUA, 2003-04-11)

Nekau, nekaue: iz. Nekatua./ A ze nekaue
artu zenduen. A ze nekatua hartu zenu-
ten. (JBA, 2006-06-03)/ (sinonimoa Ne-
kaualdi)

Nekaualdi, nekaualdie: iz. Nekatu al-
dia./ Nekaualdi galantak. Nekatu aldi ga-
lantak. (JUA, 2000-07-01)/ (sinonimoa Nekau,
izena)

Nekázari, nekázarie: iz. Nekaz. Nekazaria./
Nekazarie. Nekazaria. (JUA, 2002-05-04)

Nekázaritza, nekázaritza: iz. Nekaz. Ne-
kazaritza./ Nekazaritza. Nekazaritza.
(JUA, 2002-05-04)

Néke, nékea: iz. Nekea./ Nékea. Nekea.
(JUA, 1999-08-19)/ Nekek itten. Nekeak egi-
ten. (JUA-k JBA-ri esana, hau lehenen-
goari alferrikako lana iruditzen zitzaiona
egiten ari zelako) (JUA, 2000-06-06)/ Oik’e
nekea ebaliko due. Horiek ere nekea era-
biliko dute. (Goldeari tira egiten ari diren
bi mando ikusita) (JUA, 2002-10-26)/ Ne-
keko lana. Nekeko lana. (JUA, 2003-08-31)

Nékez: adb. Nekez./ Gatzagin nekez illeik
eongo an. Gatzagian nekez ilerik egon-
go den. (JUA, 1998-08-06)/ Onezkeo nekez
agertuko a txakurre. Honezkero nekez
agertuko da txakurra. (JUA, 2004-05-20)/
Ta orti beera seittun bajatzen tzan, igo ne-
kezago baiño. Eta hortik behera segituan
jaisten zen, igo nekezago baina. (JBA,
2003-03-21)/ Ona gutxigo, nekezago ai-
llatzen da. Hona gutxiago, nekezago ai-
legatzen da. (JBA, 2004-08-10)/ Tratorea’re
nekez artu zon. Traktorea ere nekez har-
tu zuen. (JBA, 2005-02-04)/ Nekezan us-
teldu. Nekezen usteldu. (Sagar mota ba-
tek irauteko duen ahalmenaren gainean)
(JBA, 2006-10-14)

Nekóso, nekósoa: izond. Nekosoa./ Ne-
kosoa. Nekosoa. (Lan nekoso baten gai-
nean) (ik. Euzkitza-Bekoa) (JUA, 1999-05-
29)/ Iruitzen bazako nekosoa dala, fuera!
Iruditzen bazaio nekosoa dela, kito!

(Txakurraren joeren gainean) (JBA, 2003-
07-26)

Neózio, neózioa: iz. Negozioa./ Neozio.
Negozio. (JUA, 2002-06-01)

Nerbiok euki: ad. Nerbioak eduki, buru-
ko gaitzen bat izan./ Nerbiotati. Nerbio-
etatik. (Pertsona bat nerbioetatik dagoe-
nean buruko arazoak izan ditzakeela
esan nahi du) (JBA, 2008-07-19)

Nerbioso: adb. Urduri./ Nerbioso. Urduri
(JBA, 2007-05-12)

Néska, neskéa: iz. Neska./ Neska mutiko
oik. Neska mutiko horiek. (JBA, 2000-12-
02)/ Neskea falta. Neska falta. (JUA,
2004-08-10)/ Izan tzon neskatan umea. Izan
zuen neskatan umea. (JBA, 2007-10-26)

NESKA EIN: ad. Neska egin, hazi./ Neska ta
motill ein die-ta. Neska eta mutil egin dira-
eta. (Hazi egin direla adieraziz) (JBA, 2002-
01-06)

Neská-launtza, neská-launtzea: iz.
Neska laguntza./ Neska launtzea. Neska
laguntza. (JUA, 1998-08-14)

Neskáme, neskámea: 1. iz. Neskamea./
Neskamea. Neskamea. (JUA, 1999-05-
21)/ 2. iz. Tre. Sukalde zaharretako tresna,
bere gainean sartaiñe jartzeko balio due-
na./ Neskamea. Neskamea. (JBA, 1998-02-
12)/ (sinonimoa Trebera)

Neskátilla, neskátillea: iz. Neskatila./
Neskatilla batek. Neskatila batek. (JBA,
1999-10-23)

Neskázar, neskázarra: iz. Neskazaha-
rra./ Neskazarrak. Neskazaharrak. (JUA,
2004-04-10)

Neskázartu: ad. Neskazahartu./ Neska-
zartzen. Neskazahartzen. (JUA, 2001-12-
01)

Néto, nétoa: izond. Erabatekoa. (Artzain txa-
kur baten gainean dio ea netoa den, hau
da, erabat arrazakoa ote den ala nahasketa)
(JBA, 2003-10-11)

Neu: izord. Neu./ Neuk. Neuk. (JBA, 1998-07-
12)/ Neuk. Neuk. (JBA, 1999-06-05)/ Neuk...
neuri. Neuk neuri. (JBA, 2000-04-28)/
Neureti pixkat. Neuretik pixka bat. (JBA,
2000-11-04)/ Neurea. Neurea. (JBA, 2001-
09-08)/ Neuri. Neuri. (JBA, 1999-01-01)/
Beittu neuri. Begiratu neuri. (JUA, 1999-
12-11)/ Neutako. Neuretzako. (JBA, 2004-
02-21)/ Neu bakarri. Neu bakarrik. (JBA,
2004-03-21)/ Neuk, neuk, neonek. Neuk,
neuk, neronek. (JBA, 2004-06-26)/ Eingo
et neuk. Egingo dut neuk. (JBA, 2005-02-
19)

Neurri, neurrie: iz. Neurria. Landatu
beharreko zuhaitzen arteko distantzia
ezartzeko makilari esan dio neurrie hitza.
(JBA, 2000-03-03)/ Neurrira.  Neurrira.
(JUA, 1999-01-23)/ Ze neurritan bear do
goikoa? Ze neurritan behar du goikoa?
(JBA, 2006-02-11)/ Bi o iru neurritakok. Bi
edo hiru neurritakoak. (JBA, 2006-08-12)

› NESKAMEA. Neskamea, sukalde zaharretako
tresna. (AA, 2006-03-04)

› NEGU-MADARIE. Negu madariak. (AA, 2008-09-26)

› NIBELA. Hargintza lanean erabiltzen den eraikuntza erreferentzia, soka bidez. (AA, 2005-08-13)
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NUNBAITT

Neurtu: ad. Neurtu./ Neurtu. Neurtu. (Zuhaitz
landare batetik besterako neurria) (ik. Neu-
rri)  (JBA, 2000-03-03)/ Neurtzeko. Neur-
tzeko. (JBA, 2000-03-03)/ Neurtu in bear tzo-
la. Neurtu egin behar zuela. (JBA, 2002-07-
27)/ Kordelekin neurtuta. Kordelekin neur-
tuta. (Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2003-12-12)

Neurtzaille, neurtzaillea: iz. Neur-
tzailea./ Neurtzaille orrek. Neurtzaile
horrek. (Altzariak egiteko etxeak neurtzen
dituenaren gainean) (JBA, 2000-08-30)

Ni: izord. Ni./ Ni. Ni. (JUA, 2002-12-24)/ Ortaz
neetako. Hortaz niretzako. (JUA, 1998-07-
16)/ Neretako. Niretzako. (JBA, 2000-08-
09)/ Neretako’re. Niretzako ere. (JBA,
2000-04-06)/ Netako. Niretzako. (JUA,
2003-01-11)/ Ni neuri. Ni neuri. (JBA,
2008-06-21)

Níbel, nibéla: iz. Nibela, maila./Níbel ema-
teko. Maila emateko. (Horma zuzenak
egiteko soken gainean) (JBA, 2005-08-12)

Níkalo, níkaloa: iz. Bot. Nikaloa, perretxiko
mota./ Níkalok txizaren kolorea aldatzen
omen dute. (JBA, 2008-10-08)

Níni, niníe: iz. Umea, ume hizkeran./ Ni-
nie. Ninia. (Eskuetan hartutako kataku-
me baten gainean) (JBA, 1999-10-23)/ Ni-
nie. Ninia. (Ume hizkeran haurra esate-
ko) (JBA, 2003-02-15)

Nóa: adb. Nora./ Noa zoatz? Nora zoaz? (JBA,
1998-08-01)/ Nora. Nora. (JUA, 1999-09-11)/
Gu noa jun, beti ara. Gu nora joan, beti
hara. (Txakurraren gainean) (JUA, 2001-
12-01)/ Ni noa, bea ara. Ni nora, bera hara.
(Katuak nora jarraitzen dion adieraziz)
(JBA, 2004-07-17)/ (aldaera Nora)

Noabait: (ik. Noabaitt)

Noabaitt: Norabait./ Jun da noabaitt. Joan

da norabait. (JUA, 1998-08-10)/ Noabait jun
al den. Norabait joan al dun. (JBA, 2004-
02-07)/ (aldaera Noabait)

Nóbio, nóbioa: iz. Mutil-laguna./ No-
bioa. Mutil-laguna. (JBA, 2002-01-06)

NOBIOA IÑ: ad. Nobioa egin, mutil-laguna aur-
kitu./ Nobioa iñ, bilbotarren bat. Nobioa
egin, bilbotarren bat. (JBA, 2004-03-21)

Noiz: adb. Noiz./ Noiz izango ote a oi? Noiz
izango ote da hori? (JBA, 2002-08-03)

NOIZEIK PEIÑETAN: adb. Noizean behine-
tan./ Noizeik peiñetan. Noizean behine-
tan. (JBA, 1999-08-03)/ Noizibeiñetan ju-
ten da. Noizean behinetan joaten da. (JBA,
2001-07-14)/ Noizik beiñetan etortzen da.
Noizean behinetan etortzen da. (JBA,
2007-08-26)

NOIZKO BATEN: adb. Noizko batean, hala-
ko batean./ Noizko baten irten zan. Noiz-
ko batean irten zen. (JBA, 2001-12-01)

� Etnog. Noiz etorriko: Noiz etorriko. Hitz
hauekin, esamolde erako bat egiten du:
Noiz etorriko? Zapata ta gerriko. (JUA,
2004-03-21)

Noizbait: adb. Noizbait./ Irtengo dio noiz-
bait. Irtengo dio noizbait. (JBA, 2000-05-
23)/ Noizbaitt. Noizbait. (JBA, 2007-09-22)/
(aldaera Noizbaitt)

Noizbaitt: (ik. Noizbait)

Noiznai: adb. Noiznahi./ Noiznai. Noiz-
nahi. (JBA, 1999-04-24)

Nóla: adb. Nola./ Nola ez ba? Nola ez ba?
(JBA, 2002-08-10)/ Nola oittu, ala... Nola
ohitu, hala... (JBA, 2003-12-31)/ Banekilla
nola eon tzan. Banekiela nola egon zen.
(JBA, 2007-12-21)/ Nola utzi leike ola? Nola
utzi liteke horrela? (JBA, 2007-05-12)

NOLA BATA, NOLA BESTEA: Ze mimosok
dien, nola bat ta bestea. Ze mimosoak di-
ren, nola bat eta bestea. (Txakurren gai-
nean) (JBA, 2007-02-10)/ Nola batek nola
bestek irabazteko zea zeuken. Nola batak
nola besteak irabazteko zera zeukan.
(Pilota partidan) (JBA, 2007-03-03)

NOLA O ALA: adb. Nola edo hala, nolabait./
Irten due, nola o ala. Irten dute, nola edo
hala. (JBA, 2005-01-01)

Nolábaitt: adb. Nolabait./ Nolabaitt. Nola-
bait. (JUA, 2002-01-12)/ “Bastante” no-
labaitt. Nahikoa nolabait. (Pertsona ba-
ten osasun egoera txarra adierazteko)
(JBA, 2005-08-19)

Noláko, nolákoa: izlag. Nolakoa./ Nola-
koa dan’e. Nolakoa den ere. (JUA, 2001-

11-17)/ Nolako galesti zeren. Nolako ga-
lesti zeuden. (JBA, 2002-01-19)

NOLAKO ONDO!: Nolako ongi!/ Nolako
ondo! Nolako ongi! (JBA, 2001-10-27)/ No-
lako enpeiñun geo! Nolako irrikaz gero!
(JBA, 2002-08-10)/ Nolako ederrak daren.
Nolako ederrak dauden. (JBA, 2004-09-18)

Nólatan: adb. Nolatan./ Nolatan etorri zaa?
Nolatan etorri zara? (JBA, 1999-12-18)

Nóra: (ik. Noa)

Norbéra: izord. Norbera./ Norbera. Norbe-
ra. (JBA, 2000-02-05)/ Norbera da lenen-
go. Norbera da lehenengo. (JUA, 2003-11-
25)

Normáldu: ad. Normaldu./ Normaldu.
Normaldu. (JBA, 2003-08-16)

Notízi, notízie: iz. Berria, albistea./ Noti-
ziik. Albisterik. (JBA, 2002-03-21)

Nun: adb. Non./ Nun. Non. (JBA)/ Emen nun
dan! Hemen non den! (JBA, 2001-08-04)/
Nundi noa. Nondik nora. (JBA, 1999-04-
17)/ Nundi noa dabille ba gizon oi?
Nondik nora dabil ba gizon hori? (JUA,
2000-06-17)/ Txakurre ez dakiau nundi noa
ibiltzen dan. Txakurra ez zakiagu nondik
nora ibiltzen den. (JUA, 2002-09-14)/ Ta
nun da ba? Eta non da ba? (JBA, 2004-01-
17)/ Nundi igota? Nondik igota? (JBA,
2004-05-22)/ Nun dien. Non diren. (JBA,
2004-07-17)/ Nundi noa dan. Nondik nora
den. (JBA, 2006-10-28)

Núnai: adb. Nonahi./ Nunai. Nonahi. (JBA,
2003-02-15)

Núnbait: (ik. Nunbaitt, bi adierak)

Núnbaitt: 1. adb. Nonbait./ Orrek’e nunbaitt
ibili bear bizi ezkeo. Horrek ere nonbait
ibili behar bizi ezkero. (Katuaren gaine-
an esana) (JUA, 2000-10-21)/ Nunbaitteti.
Nonbaitetik. (JBA, 1999-11-05)/ Beste
nunbaitzutan. Beste nonbaitzutan. (JBA,
2002-01-12)/ Nunbait. Nonbait. (JBA,
2004-04-10)/ Nunbaittetik. Nonbaitetik.
(JUA, 2004-08-10)/ “Pues” nunbait bai. Ba
nonbait bai. (JBA, 2007-06-09)/ (aldaera Nun-
bait)/ 2. adb. Itxuraz, ematen duenez./ As-
pertu in zien nunbaitt. Aspertu egin ziren
nonbait. (Esparru batetatik alde egin zu-
ten ardi batzuen gainean) (JBA, 1998-09-
12)/ Arekin ibiltzen due, nunbaitt. Hare-
kin erabiltzen dute, nonbait. (JBA, 2000-
06-17)/ Geio zan nunbaitt. Gehiago zen
nonbait. (JBA, 2005-02-26)/ Gosek eongo
a nunbaitt. Goseak egongo da nonbait.
(Txakurra) (JBA, 2007-12-21)/ (aldaera
Nunbait)

› NIKALOA. Nikalo perretxikoak. (AA, 2008-11-08)
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ÑO

Ño!: interj. Ño, kontxo, harridura adierazteko./
Ño, gaur’e ferie. Ño, gaur ere feria.
(JUA, 2004-03-13)

ñ
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ODOI
ASARRE

o
O: 1. junt. Edo./ O. Edo. (JBA, 1998-02 -12)/ Lan

asko-ero. Lan asko-edo. (JUA, 2004-04-10)/
(aldaerak Eo; Ero)/ 2. junt. Edo, zerbait gu-
txi gorabehera aditzera ematen denean jar-
tzen den osagarria./ Gurdik-eo. Gur-
diak-edo. (JUA, 2003-12-26)/ (aldaerak Eo;
Ero)

Oaiñ: (ik. Oiñ)

Oakoso: Topo. Oakorosoa, Brinkolako pa-
rajea./ Oakoso. Oakorosoa. (JUA)/ Oo-
koso. Oakorosoa. (JBA, 1999-07-10)/ (al-
daera Ookoso)

Oandio: adb. Oraindik./ Oandio. Oraindik.
(JUA, 1998-02-12)/ Ondio. Oraindik. (JBA,
1998-09-26)/ Ondio bizi ek... ondio bizi a
ura’re. Oraindik bizi duk... oraindik bizi
da hura ere. (JUA, 2003-05-10)/ Ondio oin
il tzan. Oraindik orain hil zen. (JBA, 2008-
09-26)/ (aldaera Ondio)

OANDIO OLAKOIK!: interj. Manuela Arri-
zabalagak, JBA-ren amak, esaten zituen
esapide batzuk JBA-k ere esaten ditu.
Hauen artean bi hauek dira: Oandio ola-
koik eta Eozeiñek ikusita’re. Jesusa berak
ere, JBA-ren ahizpak, antzeko esaera da-
rabil: Fraillek ikusita’re. Praileak ikusi-
ta ere. (Juan Luis AA, 1998-12-14)/ Ondio
olako zeaik! Oraindik horrelako zerarik!
(Gauza baten gainean harridura azalduz)
(JBA, 2004-02-15)

Óbe: izond. Hobe./ Obego. Hobetoago. (JUA,
1998-09-26)

Obéto: adb. Hobeto./ Obetogo. Hobetoago.
(JUA, 1998-12-12)/ Óbeto. Hobeto. (JBA,
2002-05-04)/ Óbeto dao. Hobeto dago.
(JBA, 2005-01-15)

Obíllo, obílloa: iz. Harilkoa./ Obillok. Ka-
talina Alustizak, Olazarren lehenagoko ga-
raietako obillok aurkitu zituen. Haiek har-
tu eta Liernira eraman zituen ehuna egi-
tera. (JBA, 2007-02-23)

Obíratu: ad. Erl. Hobiratu125./ Errezo edota
abesti baten zati izan litekeen honelakoa
dio: Mendean nekatua, il da obiratua.
(JUA, 2004-03-13)

Odei, odeie: iz. Meteorol. Hodeia, trumoia, ekai-
tza./ Odeie. Hodeia. (JUA, 1998-07-07)/
Odeie badator. Hodeia badator./ Aparte an-
tzen ai dala odeie. Aparte antzean ari dela
hodeia. (JUA, 1999-07-26)/ Odoie. Hodeia.
(JBA)/ Odoie aittu zu? Hodeia aditu duzu?
(JBA, 1999-02-10)/ Odeie atzo bai. Hodeia
atzo bai. (Ekaitzaren gainean) (JUA, 2002-
06-29)/ Odoi batzuk ikaragarrik... Odoial-
die. Hodei batzuk ikaragarriak... hodei al-
dia. (Ekaitzaren gainean) (JBA, 2002-06-29)/
Tximistak eta odeiek. Tximista eta hodeiak.
(JUA, 2002-09-21)/ Illuntza guztie odoi ta txi-
mista baten. Iluntze guztia hodei eta txi-
mista batean. (JBA, 2004-09-11)/ Odoia
asi zon. Hodeia hasi zuen. (JBA, 2005-03-
26)/ Odoirik ez do jardungo, ala? Hodei-
rik ez du jardungo, ala? (Euria ari duen gal-
dezka) (JBA, 2005-04-16)/ Odoie’re aittu zan
denbora askon. Hodeia ere aritu zen den-
bora askoan. (JBA, 2005-08-17)/ Odoiek’e
gorrak... odoi asarrea. Hodeiak ere go-
gorrak... hodei haserrea. (JBA, 2007-06-09)/
(aldaera Odoi)

ODOIEK JO: ad. Hodeiak jo, trumoiak jo./
Odoiik jo? Hodeirik jo? (Ekaitza izan al
den galdetzeko) (JBA, 2002-12-27)

� Etnog. Ostiraleko hodeiak: Badu esaera bat
hitz honekin: Ostielako odeiek, berrogei
euneko ekaitze. (JUA, 2001-04-07)/ Ti-
burzio Beainek askotan esaten zuen: os-
tielako odoiek zortzialdikoa ekartzen
tzola, hau da, ostiralean ekaitza hasi ez-
kero, zortzi eguneko ekaitza izan ohi zela.

Ekaitz honek hurrengo ostiralera arte irau-
ten bazuen, orduan bérroialdie izaten zen,
hau da, berrogei eguneko ekaitz saioa.
(JBA, 2005-05-14)

Odeiko euri, odeiko eurie: iz. Meteorol.

Hodeiko euria, euria barra-barra ari due-
nean esaten da./ Odeiko eurie. Hodeiko
euria. (JUA, 2001-01-20)

Odoi, odoie: (ik. Odei)

Odoi-asarre, odoi-asarrea: iz. Meteorol.

Hodei haserrea, ekaitza./ Odoi-asarrea.
Hodei haserrea. (JBA, 1999-08-19)

125 Zalantza gabe, hitz hau ez da Brinkolako euskararen zati. Eliz giroan nagusi zen euskara horretatik jasotakoa da eta kontestu horretan bakarrik erabiltzen da.

› OAKOSO. Oakoroso parajea Arranoaitz mendiaren
barrenean. (AA, 2009-01-04)

› ODOI-ASARREA. Hodei haserrea edo ekaitza. (AA,
2003-08-16)

› OBILLOA. Liho hariaz egindako obilloa. Lihoari bu-
ruzko hitzaldian ateratako argazkia, Legazpin. (AA,
2007-03-10)
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Odoialdi, odoialdie: iz. Meteorol. Ho-
deialdia./ Odoialdie. Hodeialdia. (JBA,
2002-06-29)

Odól, odóla: 1. iz. Odola./ Kendu lepoa ta
odola ustu. Kendu lepoa eta odola hus-
tu. (Aldaparoan itotzen ziren oiloekin zer
egiten zuten) (MUA, 2003-04-11)/ 2. iz. Odo-
la, fundamentua edo jenioa adierazteko./
Odolik ez daukezuen jentea zeate. Odo-
lik ez daukazuen jendea zarete. (JUA, 2004-
05-08)

ODOLA GARBITTU: ad. Odola garbitu.
(Landare batzuk, apioak bezala, odola gar-
bitzeko ahalmena dute, horregatik era-
biltzen dira sendabelar bezala)/ Odola
garbittu. Odola garbitu. (JBA, 2002-01-20)/
(sinonimoa Odola meatu)

ODOLA MEATU: ad. Odola mehetu, zenbat
sendabelarrek egiten duten efektua. Odo-
la mehatzea odolak dituen zikinak-eta
kentzea da./ Odola meatzeko. Odola me-
hetzeko. (JBA, 2002-01-26)/ Odola mea-
tzen. Odola mehetzen. (Karraskiloaren
senda-eraginez) (JBA, 2002-01-26)/ (sino-
nimoa Odola garbittu)

Odól-beró, odól-beroa: izond. Odol be-
roa, erraz haserretzen dena./ Odol bero-
ko jentea. Odol beroko jendea. (JUA, 2002-
12-24)

Odólan, odólana: iz. Odolarena, txerri gai-
tza./ Txerrik, zaplazok dauzke, odolana
dauke. Odolana arrapau do. Txerriak, za-
plazoak dauzka, odolarena dauka. (JBA,
2002-08-25)/ Odolanak artuta dao txerri
ori. Odolarena hartuta dago txerri hori.
(Txerriak gaitz hau zuenean, txerria tra-
pu batekin garbitu egin behar izaten
zen) (JBA, 2006-12-16)/ Odolana dauke.
Odolarena dauka. (Txerri batek) (JBA,
2002-08-25)/ (�)

Odólbatu, odólbatue: iz. Odolbatua,
odolbildua./ Odólbatuk. Odolbatuak.
(JBA, 2009-01-04)/ (sinonimoa Odolbittu)

Odólbittu, odólbittue: iz. Odolbildua./
Odolbittue. Odolbildua. (Eskuko ubeldu
baten gainean) (JBA, 1999-04-22)/ (sinoni-
moa Odolbatu)

Oé, oéa: iz. Ohea./ Oean. Ohean. (JUA, 1998-
11-07)/ Oi us baten gaiñen. Ohe huts ba-
ten gainean. (JBA, 2008-11-15)/ (aldaera Oi,
oia)  (sinonimoa Kama)

Oétaka: (ik. Ogeitaka) 

Oétamar: zenbtz. Hogeita hamar./ Oain oe-
tamar urte suga asko zian emen. Orain
hogeita hamar urte suge asko zuan hemen.
(JUA, 2004-07-03)

Ofíziale, ofízialea: iz. Ofiziala./ Oso ofi-
ziale ona. Oso ofiziale ona. (Langile ba-
ten gainean) (JBA, 2000-02-05)/ Ofiziale
oik. Ofizial horiek. (JBA, 2000-06-17)

Ofízio, ofízioa: iz. Lanbidea.

OFIZIOA EUKI: ad. Ofizioa eduki, lanbide bat
izan./ Orik ofizioa daukie. Horiek ofizioa
daukate. (Horrela esaten omen zien Brin-
kolako andre batek bere alabei, mutil ba-
tzuei kasu egiteko) (JUA, 2000-06-17)

Ógei: zenbtz. Hogei./ Ogei miñutu. Hogei mi-
nutu. (JUA, 2002-08-31)/ Oetazazpi milla.
Hogeita zazpi mila. (JUA, 1999-06-26)/
Ogeiko bat falta. Hogeiko bat falta. (Ba-
ratza baten sartzeko falta diren barazkien
gainean) (JBA, 2004-07-17)/ Ogeiko mat.
Hogeikoren bat. (Pertsona kopuruaren
gainean) (JBA, 2005-07-02)

Ogeitaka: Hogeitaka./ Oetaka. Hogeitaka.
(Haizete batean eroritako pinuei buruz)
(JUA, 1999-01-01)/ Ogetaka. Hogeitaka.
(Jende multzo bateko kopuruaren gaine-
an) (JBA, 2004-02-15) (aldaera Oetaka)

Ógi, ogíe: iz. Ogia./ Ogi berrie. Ogi berria.
(Eguneko ogiaren gainean) (JBA, 1999-07-
03)/ Ogie geo estimatzekoa dek. Ogia gero
estimatzekoa duk. (JBA, 2004-02-28)/ Nai-
koa ogie. Nahikoa ogia. (JUA, 2004-08-10)

OGIE IN: ad. Ogia egin, zopa edo esneari ogi
puskak botatzea./ Ogie itteko. Ogia egi-
teko. (Zopari botatzen zaion ogi puske-
ten gainean) (JUA, 1999-02-09)

� Etnog. Ogi kontuak: Ogia etxean egiten ze-
nean, ogia zortziñ beiñ egiten zen. Eta aste
horretan jateko jarritako ogiak, eromaien
txuti-txuti eoten tzien./ Ogia labetik nola
ateratzearen gainean zera dio: Reflekto-
riok izaten tzien labeko ladrilluk, bero
geiao eukitzeko ta konserbau daien. Eta
etatzen tzan ba, ártako palea izaten tzan,
izaten tzan talapala borobille bezela, egu-
rrezkoa, Arrezalen beintzet ala genduken,
egurrezko kirten luzekin. Ta gero pélai-
kie’re bai, pelaiki txiki bat, ura’re pixkat
moitzeko-o. (JBA, 1999-08-23)/ Garia egi-
teari utzi eta ogia kanpotik erosten has-
tean, saltzaile bat zaldi karroz ibiltzen zen.
Pare bat saltzaileren izena ere gogoan du:
Maria, Blas. (JUA, 2004-08-10)

� Etnog. Azala eta mamia: JBA-rentzako,
ogiaren azala hobea da mamia baino: aza-
la beti gozogoa. (JBA, 2002-09-14)

➤ Grab. Ogia nola egin: “Ogie itten da, bue-
no, iriñe bear do, ude, gatza, eta bean-
tzaie. Beantzaie lenao izaten tzan, ba au-
rreko labe sukoa gordetzen tzan, ola ka-
tillu baten, pusketa bat. Esku aimeko pus-
ketatxo bat ola gordetzen tzan, ba ero-
maien aza osto batekin tapauta. Da gero
urrengo labe sue ein bear zanen, ura gai-
ñei ola zea itten zikon, tela bat bezela,
goor xamarra, ta ura kendu eta barrukoa
eitten tzan iriñekin da ola, beantzai, ogi
mouko beantzai zea bat itten tzan. Izaten
tzan ba, kao, minduta-o, zea inda eongo
zan ura ta urrengoako ola gordetzen tzan.
Oiñ berrik itten die. Oiñ panaderiti eka-

rri pusketa bat ta arekiñ eitten da. Oiñ’e
ez takit, ingo ittue igual lenaoko zeera. Da
ordun ba aurreko eunen ura gozau o zea
itten tzan, da ogi baten modua jarri eta
trapu baten bilduta utzi eta urrengo eta
eunen ia, eitten tzan iriñe epini enda ur
epelakin-da, gatza eta epini da zee
ura’re bai, beantzai o ogin mouko, au-
rreko eunen preparautako ura enda gero
orau. Orau, orau, orau aalik eta geian.
Enda gero, geo, beantzai klase orrekin
esan dizut, baiño oiñ itten da, ba kaleko
beantzaiekin, panaderiti artu pusketa
bat eta gutxi gorabera zenbait bear don
ba jakitten da. Ogi batek eta lauk o bos-
tak, o itten dienak. Oiñ orrekiñ eitten due.
Bueno ba orau, eta utzi bear da ordu pare
baten o ola epelen, tapauta-o, ola eiñ izan
deu. Enda ordu pare baten ola, arrotzen
danen, jaikitzen danen, ezaun izaten do.
Jaiki, aundittu itten da, dobletu o aundi-
ttu, enda ordun ba kao, labea preparau-
ta euki bear. Zeako labea izan ezkeo, la-
drilluzko labea izan ezkeo, sue aurreti ein
da preparauta euki bear do, ba puntun
etatzeko. Oiñ ekonomikan ba bueno, gu-
txi gorabera, ogi bat eitteko o bi eitteko,
orrek ba preparau ein bear do ta kaso eiñ.
Bueno, geo ordu pare bat o geixo pasa-
tzen dienen, ordun eitten dien pusketak.

Ogi batendako balin baukezu, ba bat, bi
o iru balin bauzkezu iru pusketa. Eta
ura’re masau bezela in bear izaten do.
Masau bezela, berriz’e ebali, ebali, eba-
li... eta labea sartu aurreti, pixkaten utzi
ezkeo, askoz obea irtetzen do. Pixkaten
utzi berriz’e, antxe mai gaiñen, o iru ogin-
dako balin badie ba iru, lau balin badie
lau, ba utzi mai gaiñen, orau bezela inda
berriz’e, enda gero pixkatea sartu bear
izaten do ta askoz obea irtetzen do. Pix-
katea formea eman, udekiñ o arrautzekiñ-
o, gaiñe eiñ, ebagi batzuk eittea’re ona
izaten da, obeto zea itten da, obeto arro-
tzen da, ta ordun sartu. Eta sue eon dai-
llela ba ze onekoa, tenple onekoa, bai eko-
nomikon da laben berriz bueno, ura’re
bai, puntun bear izaten do. Ola izaten da
ogiñ...”. Etxeko ogia zenbatean behin egi-
ten zen: “Zortzin beiñ. Zortziñ beiñ. Eta
ipintzen tzan, eromaien ipintzen tzan, da
antxe, aldiko zean, txuti-txuti ipintzen tzien
eromaien, zuti-zuti eta gero tapau eitten
tzien, da antxe eoten tzien. Oiñ’e, frigo-
rifikon o konjeladoren’e eukitze ttue,
ondo eoten die gaiñea. Oso ondo eoten› OGIE. Ogia labean sartu aurretik. (AA, 2007-02-15)

› OGIE. Ogia labean. (AA, 2007-01-05)
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die konjeladoren’e. Ta eoten da ba, zea-
goa, normalagoa o biunagoa. Ez takit,
obea eoten da. Ala ia goortu eitten tzan,
eromaien eukita ia zortzigarren euneako
“pues” ia, goortu eitten tzan. Oixe”.
Adreiluzko labe hauetatik ogia ateratze-
ko palarra erabiltzen zen: “Bai. Reflek-
toriok izaten tzien, zeak, labeko ladrilluk.
Bero geiao eukitzeko-ta konserbau daien
da ola. Eta etatzen tzan ba, ártako palea
izaten tzan. Izaten tzan ba tala pala bo-
robille bezela, egurrezkoa, an Arrezalen
beintzet ala genduken, egurrezkoa kirten
luzeekiñ. Ta geo pélaikie’re bai, pelaiki
txiki bat. Ura’re pixkat moitzeko ta ola.
Ola izaten tzien” (JBA, 1999-08-23)

➤ Grab. Ogie: “Bestela eosteko etzeon asko
eon’e, baiño batzutan, batzutan bai eos-
ten tzan. Ba izaten tzan jenealen, zortzi
euneako labe sue, izaten tzan. O amabi
ogi o ola eiñ, ta arek’e, eromaien ipini-
eta, zuti illaran, eta geo tapatzen tzan iza-
ra batekiñ, enda ala. Azkeneako gor xa-
marra izaten tzan baiño bueno... Ta or-
dun, ba falta balin bazan’e, o geixo jan
tzalako o zeozeatio, ba ekartzen tzan ogi
mat, paiño etzeon aukera aundik eoste-
ko’re etzan eoten olako aukera aun-
dik’e. Ta garai artan, batez gaiñea.
“Cuarenta y uno”-ti aurrea. Ni or Pa-
txiñen eon nitzenen, izaten tzien, ola ar-
tozko forma, formekiñ indako, katillu ba-
ten indako zea bezela. Ua izaten tzan ra-
zioa baikotzana. Eta gero, ekartzen zittun,
panaderok, ba ola gordeta, estraperlon
ekartzen zittun, ogie, iriñe ta zaie, ta dana,
inda, danakiñ eindakoa. Eta ni akorda-
tzen naiz, nola lau bat ogi, kartzen zittun,
bueno guretako, ta aik, ola ixilka ibiltze
genduzten, iñok ikusi baik, da ola. Nik
Arrezelen goseik enon pasa bate baiño
amen... Ogie, beltza izanda’re, ta
ura’re naikoa ez gaiñea”. Okina Garin
zen. “Bai. Garai artan Garin, da bueno,
besta batzuk’e ibili zien, Lizarazu-ta. Au-
rreti besta batzuk ibiliko zien. Da ne, nere
garai ortan ba Garin zan etortzen tzana.
Gaiñea trenen etortzen tzan, bi sestokiñ-
o. Bi sesto ogikiñ beteta, trenen, da geo
eitten tzon partizioa ta atzea juten tzan be-
rriz’e”: Brinkolan non banatzen zen
ogia: “Ez, ez, bueno, arek partitzen tzittun.
Bi sesto kartzen tzittun eta an partitze tzi-
ttun. “O sea”, jun eitten tzien ogi billa,
araxe juten tzien, bear tzonak. Kao, ba-
serrin ba, etxen labe sue ein da... Geo, ka-
leko jendea’re bazeon, emen, Igaldetan-
da, bazeon, kaleko, fatore o olako jen-
derea’re. Ta ba ogi, “o sea” bazekiñ zen-
bait, gutxigora bear zon. Ta geo ba, ba-
tzu matzuk ekarriko zittun ba baserriko
mat etortzen balin bazan’e, ta ola. Bai-
ño ogi, ba bazekiñ gutxi gorabera zenbait
ogi bear zon” (JBA, 2005-01-15)

Ogí-beltz, ogí-beltza: iz. Ogi beltza./
Errotara eramandako garia eralgi baik uz-
ten den irinaz egindako ogia da ogi-bel-
tza. Ogi beltza zahiarekin egindakoa da.
Gaur egungo ogi integralaren gauza bera
da. (JBA, 2001-02-10)/ Ogie-beltza jan da
fuerte eon, hori egiten omen zuten leen-
go zarrak. (JUA, 2002-10-26)

� Etnog. Jesus: Ikusi zer dion JUA-k: Jesukristo
mundu ontan bizi zanen ogi-beltza janez
ibili ziñan. Ordun ogi-beltza zurie baino
gehiago omen zen-eta. (JUA, 2001-11-02)

� Etnog. Estraperloa: Gudu garaian, okinak Pa-
txienean hiru ogi beltz saltzen zituen es-
traperloan. (JBA, 2003-02-01)

Ogí-berri, ogí-berrie: iz. Ogi berria, egin
berria den ogia./ Ogi-berrie. Ogi berria.
(JBA, 2007-12-09)/ 

Ogí-gorri, ogí-gorrie: iz. Ogi gorria, ar-
tirinaz egindako ogia./ Ogi-gorrie. Ogi go-
rria. (JUA, 1998-07-14)/ Artokin egindako
ogia. (JBA, 2001-12-29)/ (sinonimoa Arto, bi-
garren adiera)

� Etnog. Errazionamendua: Ogi gorria artoaz
egiten zen eta errazionamenduan ematen
zuten. (JBA, 2003-02-01)/ Ogi gorrie de-
lakoa, artokin eta molden egindakoa
izaten zen. Errazionamendu garaian ba-
natzen zen halakoa. (JBA, 2005-04-02)

Ogí-zar, ogí-zarra: iz. Ogi zaharra, egun
batzuk dituen ogia.

� Etnog. Ogi zaharra: Ogi-zarra delakoarekin
bada erritua. Urtezahar egunean, egun ber-
tako ogi pusketa bat gorde egiten da. Au-
rreko urtetik gordea zegoen ogia, hau da,
aurreko urteko urtezahar egunetik gordea
zegoen ogi zaharra berriz, sutara botatzen
da. Erritu hau Arrezalen gordetzen zen.
Biurarekin ere ohitura bera gordetzen dela
dio. (JBA, 2008-01-01)

Ogí-zuri, ogí-zurie: iz. Ogi zuria, gari iri-
naz egindako ogia./ Ogi zurie. Ogi zuria.
(JUA, 2001-11-02)

Ogíbide, ogíbidea: iz. Ogibidea./ Ogibi-
de guzie kendu daek. Ogibide guztia ken-
du ziotek. (JBA, 2004-03-13)

Ogítegi, ogítegie: iz. Ogitegia, okindegia./
Oso ogitegi ona. Oso ogitegi ona. (JBA,
2005-08-19)/ (sinonimoak Okindegi; Pana-
deri)

Oi: partik. Ohi./ Esan oi zuen-da. Esan ohi zu-
ten-eta. (JBA, 1999-05-08)/ Aittek esan oi

zon ori. Aitak esan ohi zuen hori. (JUA,
2000-12-24)/ Beti esan oi da... Beti esan ohi
da... (JUA, 2001-01-27)/ Zenbait aldiz
esan oi do. Zenbat aldiz esan ohi du. (JBA,
2003-11-21)

Oi: (ik. Ori)

Oi, oia: (ik. Oe)

Oi, oie: iz. Oia, ahoko oia./ Oietan. Oietan.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-01-10)

Oi-érropa, oi-érropea: iz. Ohe arropa./
Oi-erropak. Ohe arropak. (JBA, 2000-08-
09)

Oik: (ik. Orik)

Oillá-loka, oillá-lokea: iz. Zool. Oilalo-
ka, lokatuta dagoen oiloa./ Oillaloka. Oi-
laloka. (JBA, 1998-02-11)/ Oillalokea. Oi-
laloka. (JBA, 2004-02-15)/ Oillalokak ema-
ten due. Oilalokak ematen dute. (Oihu-
ka eta elkarri oztopatuz hizketa egiten du-
ten batzuen gainean) (JBA, 2007-12-15)

➤ Grab. Oila loka: “Oilla loka ba, lenau iza-
ten tzien, oiñ ez die jartzen oingo oillok,
baiño lenau, ba etxen, kanpon, oillarra-
kin-da ibiltzen tzien oillok, noizik peiñe-
tan loka jartzen tzien. Ordun arrautzaik
ez due eitten. Nik ez dakit ze, gaixotasu-
ne o ze izaten dan ori. Eta ordun izaten
tzan ba, arrautza jartzeko aprobetxatzen
tzan, txitak etatzeko. Beak “klok-klok-
klok”, beti ola jarduten zon, batzui oso
zaille pasatzen izaten tzan, zeatio danai
etziten ba arrautza jartzen. Da arrautzak
jartzen zitenai, ba eon bear izaten tzuen
arrautzan gaiñen oetabat eun-o. Itten tzien
ba eunero eta, jatea ta ude eratea, eran
api, api toki bateti, da eta kanpora, kan-
poa an bertan jana ta ude jarrita. Ta ja-
ten tzuen ta atzea juten tzien bere leku-
ra. Eta lenengotik prueba in bear izaten
tzon ba arrautza ondokokiñ-o, “aber”
gelditzeko moukoa zan oilloa o etzan. Bai,
ta ola, oetabat eunen ia, oetabat eun pa-

› OGI-GORRIE. Ogi gorria edo artoa. Santa Lutzia azokan Zumarragan ateratako argazkia. (AA, 2008-12-13)
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sau ezkeo ia asitzen tzien txitak etatzen.
Batzuk ordu batzuk o eun bat lenau irte-
tzen tzuen-da...”. Berotutako arrautza
kopurua: “Ba, amabi, amabost, ola, bai.
Danak’e ondo epeldu bear zittun, da nik
ez dakit, eun baten difentzie izaten tzuen
irtetzen. Da igual izango zan bear beze-
la berotu baik o nik ez dakit zer. Ola iza-
ten tzan eun baten difeentzi ori” (JBA,
2003-03-21)

Oillágor, oillágorra: iz. Zool. Oilagorra,
hegazti mota./ Oillagorra. Oilagorra.
(JUA, 2003-01-18)/ Oillagorra. Oilagorra.
(JBA, 2004-12-31)

Oillánda, oillándea: iz. Zool. Oilanda./ Oi-
llanda. Oilanda. (JBA, 2000-08-09)

Oillár, oillárra: iz. Zool. Oilarra./ Oilla-
rrakin. Oilarrarekin. (JBA, 2003-03-21)

Oillásko, oilláskoa: iz. Zool. Oilaskoa./ Oi-
llaskoa. Oilaskoa. (JBA, 1998-12-19)

Oillátei, oilláteie: iz. Oilategia./ Oillateik.
Oilategiak. (JUA, 1999-02-12)/ Oillateiñ.
Oilategian. (JBA, 1998-10-31)/ Oillateie.
Oilategia. (JUA, 1999-05-15)

Oilléro, oilléroa: iz. Buztinlaria, buztinezko
ontziak egiten dituena./ Oilleroa. Buz-
tinlaria. (Ez dakite izen hau nondik etor
daitekeen. Oiloekin loturarik izan zeza-
keen ere azaldu dute, baina inolako ziur-
tasunik agertu gabe. Hala ere, Oillero-
piñudie delako sail bat badela diote)126

(JBA, 2003-10-18)/ (�)

Oilléro-piñudie: Topo. Oilero-pinudia,
Brinkolako pinudia./ Oillero-piñudie.

Oilero-pinudia. (JBA, 2003-10-18)/ Oille-
ron-piñuri alden. Oileroaren pinudi al-
dean. (JBA, 2004-03-27)/ (aldaera Oillero-
piñurie)

Oilléro-piñurie: (ik. Oillero-piñudie)

Oillo, oillóa: iz. Zool. Oiloa, hegazti mota./
Oilloi. Oiloei. (JBA, 1999-08-03)/ Oillo
mika. Oilo mika. (Mikatuta dagoen oiloa)
(MUA, 1998-01-06)/ Ollóok. Oiloak. (JBA,
2004-02-15)/ Oillok bearko die, arrautzak

eingo badie. Oiloak beharko dira, arrau-
tzak egingo badira. (JUA, 2004-08-09)/ Oi-
llok eraman die. Oiloak eraman dizkie.
(Azeriak oilategi batean egindako kalte-
az) (JBA, 2005-02-04)/ (aldaera Ollo)

OILLO LURREN IBILI: ad. Oilo lurrean
ibili, gertuan ibiltzea. (Oiloak beti gertuan
ibiltzen direnez)/ Oillo lurren ibili ziñe-
ten ba. Oilo lurrean ibili zineten ba.
(Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2000-09-18)

OILLON ESTILOA: adb. Oiloaren modura./
Garai batean kaleko handikiek zera esa-
ten omen zuten: baserritarrek oillon es-
tiloa ibili behar zutela, goizean goiz jai-
ki eta gauez ere bizkor etxeratu. (JUA,
2002-02-23)127

➤ Grab. Oiloak non ibili: Oiloak itxita eduki
beharrean, aske ibiltzen ziren: ““Keba”.
“Keba”. Arrezalen’e baikotzak bere oi-
llategik eiñ in bear izan zittun, danen ibil-
tzen tzien ba, da besten terrenotan, az-
tartzen... Batzak, batzak itxita ebaltzen
tzien baiño sorotan, sorotan ba gurek’e,
gure beintzet bestekon sorora oso errez
zeukien, oso errez. Bestekok igual, gure
sorota bai, etorko zien, alde onta etorko
zien aik’e. Ta in bear izan zittuen baiko-
tzak bere txábolak eiñ, itxiturea eiñ, eta
an epini bear izan zittuen oillok. Bestela
asarrau’re igual”. Eragindako kalteak:
““Pues”, kaltea... bai, bai, beti. Beti
orik aztartu eitten due, ta landarea ta zea-
ta, baiño ze eiñ eziñe’re izaten tzan,
aguantau eziñe’re, bakizu, aguantau ezi-
ñe’re da ba, ba guren an goiko illorrek eu-
kitzen zittuen, ardi-illorra ta bi illor dare
an goien, Arrezaldi gora. Eta baten eu-
kitzen tzuen, baiño beera etortzen tzien,
dana beera. Ta lazok’e or eoten tzien esi-
tan, esitan eoten tzien da, danea ibiltzen

tzien oik-eta...”. Lazoan sartzen zen oiloa
askatu egin behar: “Bai askau, oilloa ne-
kez akauko zon igual, zeatio oilloa burue
pasauko zon, anka bat’e pasako zon da
an arrapauko zon. Oiñ lepoti eldu ezke-
o’e, baiño oillok anka bat pasauko zon
beintzet. Lepoa bakarrik etzon pasauko...
Gaiñea nola aundi xamarra izaten tzan,
ura zea itteko, isteko, bakizu nolako da la-
zoa?, ura isteko ba lepoa, lepoa arrapa-
tzeko ez. Arrapauko zon ba gerriti-o, soin
kutzati o ola arrapauko zon. Ta nekez aka-
bau eingo zon. Nekez akabau eingo zan.
Baiño amandrei olakon bat eiñ ezkeo, bue-
no! Bueno!”. Gauez oiloak bildu?: “Ez,
erak juten tzien, erak juten tzien, oixe.
Arrautzak eittea’re illorrea juten tzien.
Oiñ, kanpon’e eitten tzittuen, eta azaltzen
tzien ba, arrautzak ipini eta txitak zea in-
da’re bai, azaltzen tzien”. Kanpoan txi-
tak aterata: “Kanpon txitak etata. Igual ja-
teko garaien etorriko zan, zee ori, ta bue-

126 Gure berriemaileek garbi ez bazekiten ere, beste iturri batzuetatik jakin dugu Oillero horrek buztinlaria esan nahi duela, eta Zegamako buztinlaria izenda-
tzeko erabiltzen zela hitz hau. Gizon honen jabetzako pinudia berriz, Oillero-piñudie da.
127 Baserritarrak mandoak bezala bizi behar zuela esaten zuenik ere bazen. (ik. Mando)

› OILLA-LOKEA. Oilaloka arrautzak berotzen. Idiazabalgo Azpikola Aundi baserriko oilaloka. (AA, 2008-04-25)

› OILLANDEA. Olazar baserriko oilanda. (AA, 2008-
01-18)

› OILLOA. Oiloak ganbelatik jaten. (AA, 2008-04-04)
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no, kontau ta an eongo zien baiño gero,
gaiñeatiko denporea ba bee arrautzakin
pasauta. Jatea etorriko zan, ude eratea’re
bai, bee garaien eamaten tzien da geo txi-
takin azaldu’re bai... Politte da ori, e! Bai,
bai, olakok gertatzen tzien. Da besta ba-
tzutan berriz, ba saiau ta billau’re bai, “o
sea”, akordau ezkeo ba falta dala oilloa,
eta loka eoten die aurreti gaiñea, ta ba,
bueno aurreti, lenengo arrautzak jarri be-
arko ttue, geo lokau da zea iñ’e bai, kon-
tuatu’re bai, besta batzutan, baiño ba-
tzutan’e baita, txitakin azaldu’re bai”. Oila
loka kanpoan ari bazen arrautzak berotzen,
hantxe utzi behar izaten zen: “Ez, utzi in
bear izaten tziten, bai, aik eta zea iñ arte,
jaio arte, jaio arte ba in bear izaten tzi-
ten. Bai... Etxeen, geo etxen epintzen tzien
da aik’e eunero, o eun biz bat etaa jatea
ta ude eratea, ta geo eak juten tzien atzea
zeera, arrautzan, arrautzak zeren tokira.
Ta geo tapau’re eitten genduzten, ez zea
itteko, ez aldeantzeko o ez, aspertuta, as-
pertuta zeona alde ingo zon baiño bein-
tzet ola ibiltze giñen kaso itten, etxekoi”.
Bi oilo taldeetako oilarrak elkartu ezke-
ro borroka: “Ez, baikotzak bee oillarra.
“O sea”, baikotzak bere oillarra. Ta
aik’e burrukaldik’e igual, bata bestena jun
ezkeo, bata besten etxea jun ezkeo, bue-
no! Ez, oik’e bata besten, “o sea” bai-
kotzak bere etxen...” (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. Kasu egin: Oiloek kasu egiten dute:
“Ots eindakon etorri bai jatea. Geo gai-
ñeatiñ... Oiñ, iertzen die, okerren balin ba-
dailz, ene! Nik, azkenengo oillanda orik’e
ba batza, batza... An gari ura’re nik ez da-
kit nola etzuen... Zulok ein zittuen an’e
beintzet. Da kao, azkenen bildurre ba-
zeukien, juten nitzen, zior baten juten ni-
tzen. Eta danak aiden!, seittun, ni ikusi or-
duko. Ori entenditzen zuen, baiño urren-
go eunen’e berdiñ. Alako leku ederra dao
or kanpon, baiño batza jun bear. Alako
bedar pillak kanpon da zean, da baatza
jun bear. An azelga guzik’e moztu zittuen,
dana moz-moz-moz-motz ein tzittuen,
kanpon alako bedar ederrak-eta... Ola-
xe, erak’e ze itten due nola in bear dan
gauzea”. Hauei ere barazkiak gustatu:
“Baai. Baiño antxe okerren ein bear, an-
txe, antxe. Zulok, zulok eta zulok-eta, eta
an balin bauzkezu kipulak-o, letxugak-
o aldauta balin bauzkezu ta dana bete-
tzen baizue eta-ta, letxugak danak’e zeaz
bete, lurrez bete ta ua ez dezu nai. Ala-
ko ondo jarrita eukita” (JBA, 2003-04-04)

Oilló-illor, oilló-illorra: iz. Oilo egile-
horra, oiloak gordetzen ziren egilehorra. 

� Etnog. Agirrezabalgo oilo-egilehorra: Agi-
rrezabal gaineko oilo egilehorrez ari da.
Garai batean bi egilehor ziren, Agirre-
zabaleko bizitza bakoitzak berea zuen.
Beaindarrek kendu egin zuten gerora,
azerien erasoak zirela-eta. (JBA, 2002-01-
06)/ Agirrezabal baserrian, bizitzako oi-
llo-illorra eta aldeko oillo-illorra dau-
de. (JBA, 2005-09-09)/ Agirrezabalen
bestekoek ere badute oillo-illorra. Be-
ain sendikoek bi oilo-egilehor erabili izan
dituzte. Lehenik Korta Beékoa, hau da
baserri honi zegokiona jabetzaz. Gaur

egun egilehor hau eroria dago. Beste
oilo-egilehorra berriz, garai batean ardi-
egilehor ere izan zitekeen, izan ere
emen bazan eskortea. Bi eraikuntza
hauek Agirrezabal baserriaren inguruan
daude. (JBA, 2009-01-31)/ (ik. Illor)

Oilló-leposoill, oilló-leposoille: iz.

Zool. Oilo lepasoila, oilo mota. Halako oi-
loek ez dute lepoa lumaz estalia izaten./
Oillo-leposoille. Oilo lepasoila. (JUA,
2002-10-26)

› OILLOA. Olazar baserriko oiloa. (AA, 2008-09-26)

› OILLO-ILLORRA. Agirrezabal baserrian oilo-egilehor moduan erabilitako eraikuntza. Gaur egun ardi-egile-
horra bezela erabilia. (AA, 2009-01-04)

› OILLO-ILLORRA. Agirrezabal baserrian oilo-egilehor
moduan erabilitako eraikuntza zaharra. Kortabehekoa
baserriarena zen eraikuntza hau. (AA, 2009-01-31)
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➤ Grab. Oilo lepasoila: “Oillo-leposoille da ba,
lepon ez due lumaik eukitzen. Da oiei esa-
ten tzate, “o sea”, berez, klasea da ala-
xe. Klasea da enda orik’e izaten men die,
ola gizenxeok eta bestek bezelako oillo on-
dik ez. Ola, potorxeok-o, txikixeok izaten
men die ta oillaskotan’e berdiñ. Oillas-
kotan guk’e ikusi izan deu-ta, tokatzen die
oillo leposoillek tarten, da aik izaten die
txikixeo baiño, “o sea”, pottorrago o lo-
dixeo. Olaxe, lepon ez duela lumaik eu-
kitzen, klasea alakotxea” (JBA, 2003-03-21)

Oilló-salda, oilló-saldea: iz. Oilo salda./
Oillo-saldea. Oilo salda. (Lehengo ema-
kumeek, umea izanda gero, 8-10 egun
egon behar izaten zuten ohean, oilo sal-
da hartuz) (JBA, 2007-12-25)

Oilló-zar, oilló-zarra: iz. Zool. Oilo za-
harra./ Oillo-zarra. Oilo zaharra. (JBA,
2003-04-23)

� Etnog. Jan: Oilo zaharrak normalean jan egi-
ten dira hildakoan. Batzuetan gertatzen da
barnetik itxura arraroa izatea, hau da, ur
poltsak bezalakoak izatea, eta kasu ho-
netan ez dira jaten. (JBA, 2003-04-23)

Oilló-zopa, oilló-zopea: iz. Oilo zopa./
Oillo-zopea. Oilo zopa. (JBA, 2002-08-25)

Oin: (ik. Oiñ)

Oinétako, oinétakoa: (ik. Oiñetako)

Oiñ: adb. Orain./ Oiñ aldiñ. Orain aldian. (Az-
kenaldian hitzaren garai zentzua emanez)
(JBA, 2000-05-27)/ Oiña bittarten. Oraina
bitartean. (JBA, 2004-03-01)/ Oingon.
Oraingoan. (JBA, 2004-04-17)/ Oaiñ bai-
ño len. Orain baino lehen. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2005-10-08)/ Oiñ oingoa.
Orain oraingoa. (JBA, 1998-08-01)/ Oingon.
Oraingoan. (JBA, 1999-05-29)/ Oiñ. Orain.
(JBA, 1998-06-13)/ Oingoz beintzet. Orain-
goz behintzat. (JBA, 2006-02-25)/ Oingoz
ola asita. Oraingoz horrela hasita. (JBA,
2006-05-05)/ Ondio oiñ izan da Urretxu-
koa. Oraindik orain izan da Urretxukoa.
(JBA, 2007-12-15)/ (aldaerak Oaiñ; Oin)

Oiñaldi, oiñaldie: iz. Orainaldia./ Oi-
ñaldin. Orainaldian. (JBA, 2002-03-21)/ Oi-
ñaldin oso zea daukiñat. Orainaldian
oso zera zaukanat. (JBA, 2004-02-07)

Oiñétako, oiñétakoa: iz. Oinetakoa./ Oi-
ñetakok. Oinetakoak. (JBA, 1998-08-04)/
Mendiko oiñetakok. Mendiko oinetako-
ak. (JUA, 2004-06-12)/ Oinetako. Oineta-
ko. (JBA, 2007-05-19)/ (aldaera Oinetako)

Oiñez: adb. Oinez./ Oiñez jun. Oinez joan.
(JUA, 1999-08-19)/ Oiñez jun geinke. Oi-
nez joan gintezke. (JBA, 2007-04-11)

Oiñútsik: adb. Oinutsik./ Oiñutsik. Oinutsik.
(JBA, 2004-01-10)

Oittu: ad. Ohitu./ Txikitatio oittu bear due ba.
Txikitatik ohitu behar dute ba. (JBA,
1999-07-10)/ Gaizki oittu da. Gaizki ohi-
tu da. (Sukaldera sartzen den katuaren gai-
nean) (JBA, 2000-05-06)/ Oittu be gaela.
Ohitu gabe gaudela. (JBA, 2000-10-21)/ Oi-
ttuta. Ohituta. (JBA, 2005-03-26)

Oittúra, oittúrea: iz. Ohitura./ Guk ez dau-
keu oitturaik itteko. Guk ez daukagu ohi-
turarik egiteko. (Pepino landarearen gai-
nean) (JBA, 1996-09-07)/ (ik. Oi)

Oiuka: adb. Oihuka./ Ontza oiuka. Hontza
oihuka. (JBA, 2004-02-01)

Oixpo, oixpoa: iz. Erl. Apezpikua, gotzai-
na./ (sinonimoa Gotzai)

� Etnog. Bitoriko oixpoa: Bitoriko oixpoa. Gas-
teizko apezpikua. (Garai baten Gipuzkoa
eta Bizkaiak ez zuten apezpikurik, eta
Arabakoa zen beste lurraldetako apez-
pikua. Gero erabaki zen herrialde ba-
koitzak berea izan beharra zeukala)
(JUA, 2003-06-07)

Ojalatéro, ojalatéroa: iz. Latorrigile,
etxez etxe ibiltzen zirenak, ontziak-eta
konpontzen./ Ojalaterok. Latorrigileak.
(MUA, 2002-04-11)

� Etnog. Galiziarra: Batetik bestera ontziak eta
aterkiak konpontzen ibiltzen zen galiziar
bat ere. Ontziak edo aterkiak puskatzen zi-
renean, bera etorri arte gordeta izaten zi-

tuzten. Lurrezko ontzietan ipurdia hausten
zenean, honek burdinazkoa jartzen zuen.
Behin batean, ontziaren ipurdiko zulo txi-
ki-txiki bat konpondu zuen, horretarako ez-
taiñu klase mat erabiliz. (JBA, 2004-08-11)

Ok: erak. Hauek./ Oei. Hauei. (JBA, 1998-06-
20)/ Obei beittuko deu daukien. Hauei be-
giratuko diegu daukaten. (Sagarrik al
daukaten sagarrondoei begira) (JBA,
2000-11-01)

Óka, okéa: (ik. Aoka)

Ókar, okárra: (ik. Oker, bi adierak)

Okára, okárea: iz. Zool. Okada, ardien
gaixotasuna./ Okárea. Okada. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2005-02-14)/ Hau, ez-
tarriko zea mat, gaitzen bat da. (JBA,
2005-02-19)

Okásio, okásioa: iz. Aukera./ Okasioik.
Aukerarik. (JBA, 2004-02-01)/ (sinonimoa
Aukera)

Okéla, okélea: iz. Okela, haragia./ Okelea.
Okela. (Ahuntzaren, behiaren eta ardia-
ren okelaren gainean)/ Okelea. Okela.
(JBA, 1999-10-30)/ Auntzen okelea. Ahun-
tzaren okela. (JBA, 1998-11-07)

Óker, okérra: 1. iz. Okerra, gaiztakeria./
Okarra in dona antzeman daok. Okerra
egin duena antzeman ziok. (Katuak egin
duen gaiztakeriaren aurrean) (JUA, 2000-
08-05)/ Okerrak itte al datun? Okerrak egi-
ten al ditin? (Katuaren gaiztakerien gai-
nean) (JBA, 2000-11-04)/ Oker aundie.
Oker handia. (JUA, 1998-07-06)/ Okerrak
in. Okerrak egin. (Txakurrak) (JBA, 1999-
11-05)/ Okerretan eitten men dio! Oke-
rretan egiten omen dio! (Katu batek
bere jabeari) (JBA, 2004-12-04)/ (aldaera
Okar)/ 2. iz. Okerra, bekatua./ Okar asko
inda... okerrak bazerean. Oker asko
eginda... okerrak bazeudean. (Hemen
bekatu adiera dauka hitz honek) (JUA,
2004-03-13)/ (aldaera Okar)

› OITTUREA. Kardu-santuarena gure baserrietako
ohitura izan da. (AA, 2008-10-12)

› OKILLE. Okilak pagoan egindako bi zulo. Ezkerrekoa bukatu gabeko zuloa da eta eskubikoa berriz zulo
zahar bukatua. (AA, 2009-01-31)
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Óker, okérra: izond. Okerra, zuzentasuna
ez duena./ Okar aundie. Oker handia.
(JUA, 1999-11-27)/ Oker pixkateatio. Oker
pixka bategatik. (Markoak egindako
arrastoen okertasunaz ari da) (JUA, 2000-
05-06)

Okérruna, okérrunea: iz. Okerrunea./
Okerrunak. Oker uneak. (Pinuaren le-
rroaren gainean) (JBA, 1998-12-28)

Okértu: ad. Okertu, zuzentasuna galdu./ Arto
danak okertu zikun. Arto denak okertu zi-
tzaizkigun. (Haizearen ondorioz) (JBA,
2004-07-17)/ Oso okertu in tzan. Oso
okertu egin zen. (Olibondo bat haizeak
okertu egin zuen eta saiatuta ere, orain ez
da zuzentzerik) (JBA, 2004-05-15)/ Oker-
tzea in dik. Okertzera egin dik. (Okertzera,
berez zuen zuzentasuna galtzera) (JBA,
2001-04-14)

Okíll, okílle: iz. Zool. Okila, hegazti mota.

� Etnog. Eguraldia: Azken elurte honen aurre-
ko eguraldi oneko egunetan, JBA-k en-
tzun zuen, okillen otsa, okila kantuan zen.
Halakoetan hau esaten da, A! okille ega-
rrik dao... okille euri eske dao... okille ud
eske. Honekin zera adierazi nahi du,
okilaren kantua entzun eta hurrengo
egunetan euria-eta egiten duela. (Orain-
go honetan elurra egitea suertatu da.
Kontu hau etxean esaten zen, Agirreza-
balen) (JBA, 2004-02-21)

� Etnog. Bizilekuak: Hegazti hau gutxitu egin
da itxuraz, oiñaldiñ gutxi daillek emen.
Lehen habia non egiten zuten ere esa-
ten du, lenau eitten tzon págon. Pago za-
har eta arrokak aukeratzen zituen oki-
lak, ez tantaiak. Len Aierdikon ere egi-
ten zuen, bertako pago batean alegia.
(JBA, 2004-02-21)

Okíndegi, okíndegie: iz. Okindegia./
Okindegie. Okindegia. (JBA, 2004-02-
15)/ (sinonimoak Ogitegi; Panaderi)

Ókotz, okótza: iz. Kokotza./ Okotz azpi-
ti. Kokotz azpitik. (Txerriari, hiltzerakoan
gantxoa nondik sartzen zitzaion adiera-
ziz) (JBA, 2000-08-09)/ Ura bazan ia nee
okotzeaiño. Hura bazen ia nire kokotze-
raino. (Suge baten tamainaz) (JUA, 2001-
12-15)

Ol, ola: iz. Ohola./ Ol ok. Ohol hauek. (JBA,
1999-03-27)/ Ol arte ortan. Ohol arte ho-
rretan. (JBA, 2000-07-22)/ Ool zirriztok.
Ohol zirriztuak. (Gapirioen artean gera-

tzen diren zirriztuez) (JBA, 1998-06-20)/
Ura ol baten batuko diau. Hura ohol ba-
tean bilduko diagu. (Alanbre bat nola bil-
du) (JBA, 2004-05-15)/ (aldaera Ool)

Óla: adb. Horrela./ Negue ola dala edu-
rrik’e. Negua horrela dela elurrik ere.
(JUA, 2001-01-27)/ Olaxe. Horrelaxe.
(JBA, 1998-08-01)/ Oola. Horrela. (JUA,
1998-08-10)/ Azkenen ola zien. Azkenean
horrela ziren. (JBA, 2005-01-15)

Óla, oléa: iz. Ola, burdina lantzeko lehe-
nagoko lantegia./ Olen istorie. Olaren his-
toria. (JUA, 1998-11-14)/ Oléa. Ola. (Ola-
zar olaren gainean) (JBA, 2004-02-15)

Oláaso: (ik. Olabaso)

Olabarrieta: (ik. Olaberrieta)

Olábaso: Topo. Olabaso, Brinkolako para-
jea./ Olabason. Olabason. (JUA, 2002-03-
23)/  Txara biden, Olason. Txara bidean,
Olabasoan. (JUA, 1998-11-07)/ Olaason.
Olabason. (JUA, 1999-07-10)/ Olaso. Ola-
baso. (MUA, 2003-04-11)/ (aldaerak Olaaso;
Olaso)

Ólaberri: 1. Topo. Olaberria, Gipuzkoako
herria./ Ólaberrin. Olaberrian. (JBA,
2004-01-04)/ Ólaberrin ez. Olaberrian
ez. (Herriaren gainean) (JBA, 2004-08-23)/
2. Topo. Olaberri, Legazpiko auzunea./
Olaberri. Olaberri. (JUA, 2000-08-08)/
Ólaberrin, Oláberrin. Olaberrian, Ola-
berrian. (JBA, 2004-03-01)/ Ólaberrikoa
andrea. Olaberriako andrea. (JBA, 2004-
07-17)

Olaberrieta: Topo. Olabarrieta, Oñatiko au-
zoa./ Olaberrieta. Olabarrieta./ Bertatik,
Brinkola eta Legazpi aldetik bezala, joan
ohi ziren gazteak Udanara igandeetan,
dantzara. (JUA, 1999-11-27)/ Olaberrita.
Olabarrieta. (JUA, 1999-12-24)/ Olaba-
rrietan. Olaberrietan. (JUA, 2002-06-01)/ (al-
daerak Olabarrieta; Olaberrita)

Olaberríta: (ik. Olaberrieta)

Olágizon, olágizona: iz. Olagizona./
Olagizonak. Olagizonak. (Olazar base-
rriaren ondoko olan olagizonek lan egi-
ten zuten) (JUA)

Olákotxe, olákotxea: izlag. Horrelakoxea./
Olakotxea. Horrelakoxeak. (JBA, 1999-02-

10)/ Olakotxea da. Horrelakoxea da.
(JUA, 1999-07-11)

Olálde: Topo. Olalde, Olazar inguruko pa-
rajea./ Olalde. Olalde. (JBA, 1999-08-09)/
Olalden. Olalden. (JBA, 2002-01-06)/ Olal-
deko zabalen. Olaldeko zabalean. (JBA,
2002-02-16)/ Olaldeko zabalen. Olaldeko
zabalean. (JBA, 2007-09-29)

Oláldeko zubíe: Olaldeko zubia. Olalde
parajean den zubia.

� Etnog. Behia: Behin, Luziano beizai zebile-
la, behi bat Olaldeko zubi aldera bidera-
tu zen. Orduan JBA-k etortzeko egin, eta
zubian bertan hasi zen buelta ematen. Zu-
bia estu samarra zen eta behia Olaldeko
zubiti bera erori zen, errekara. Behia erre-
katik atera behar izaten zuten. Behia
haurdun zegoen, eta albaitariak ikusita, ho-
nek bizkarreko hezur batzuk puskatuak zi-
tuela esan zuen. Hala ere, behia sendatu
egin zen eta umea ondo egin zuen./ Ga-
rai batean, Olaldez besteko sailak, erre-
kaz bestaldekoak zélai ziren, eta zubi ber-
tatik, behiak larrera eramaten tzien./
Gainerakoan, zubi hau bere akordu guz-
tian ezagutu duela dio. (JBA, 2005-01-29)

Olámozko, olámozkoa: izlag. Halamo-
duzko./ Olamozko piñue. Halamoduzko
pinua. (JBA, 2002-01-06)/ Olamuzko pus-
keta batzuk. Halamoduzko pusketa batzuk.
(JBA, 2004-12-03)/ (aldaera Olamuzko)

› OLABERRIETA. Oñatiko Olabarrieta auzoa. (AA,
2008-02-24)

› OLALDE. Olazar olaren ondoko parajea da Olalde.
(AA, 2008-01-05)

› OLEA. Olazar ola. (AA, 2005-01-15)
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Olámuzko, olámuzkoa: (ik. Olamozko)

Oláno: Olano, Mutiloako baserria./ Olano.
Olano. (JBA, 2007-06-02)

Olaóndo: Topo. Olaondo, Olazar inguruko
parajea./ Olaondo. Olaondo. (JUA)

Olásar, olásarra: iz. Olasarra. (Olaren gai-
nean) (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JUA,
1999-02-27)/ JBA-ri hitz hau definitzeko
eskatuta: Autxe, area... Orrekiñ masea ei-
tten tzan. (JBA, 2009-01-21)

Olásatxo: Topo. Olasatxo, Olazar inguruko
parajea.

� Etnog. Lur mota: Olasatxo trenbidearen az-
pian geratzen den laugunea da. Leku ho-
netako lurra erreka-lurre da, eta Kami-
nazpiko soroaren lur mota berdinekoa da,
biak erreka beraren bi muinoetan badaude
ere. Lur hau ez omen da oso ona ere lan-
tzeko, ur asko dauka-eta. Urte batean pa-
tatak sartu zituzten hemen eta gero ate-
ratzerakoan, hauek zulatuak zituzten zi-
zareek. Hareatsua bezala da, ola, area be-
zela. (JBA, 2003-04-12)

� Etnog. Zumea: Olasatxoren ondoko sailean,
gaur pinudia den horretan, garai batean
zuméa landu zen. Erreka ondoko lauan be-
rriz patata. (JBA, 2004-04-03)

Oláso: (ik. Olabaso)

Oláta, olátea: iz. Olata./ Olatak, ogi opi-
llek. Olatak, ogi opilak. (Elizan ematen
direnak) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-
01)

Olaur-Barrena: Topo. Olaurbarrena, Ola-
zar inguruko parajea. Urola errekatik ger-
tu, olaren arrastoak geratzen diren tokia./
Olaur-Barrena. (JUA, 2001-11-02)/ Olau-
rre, lur oóna omen da, nekazaritzarako.
(JUA, 2004-04-10)/ (aldaera Olaurre)

Olaurre: (ik. Olaur-Barrena)

Olázar: Olazar, Brinkolako baserria./ Ola-
zar. Olazar. (JUA, 2000-12-24)/ (�)

� Etnog. Errenta: Garai batean, etxea errentan
zenean, urteko 300 pesetas ordaindu be-
har izaten zuten. (JUA, 2000-12-24)

� Etnog. Hiru bizitza: Olazarren hiru bizitza zi-
renean, hirugarren bizitzaren kuarto prin-
tzipala ori zen, gaur oilategia dena adie-
raziz. Bere esanetan, horren adibide dira
hormako harri handiak. (Zabaleta sen-
diaren zatiaz ari da) (JUA, 2004-07-24)/

Olazar baserriko etxebizitza bateko lurrak
aldapatsuak ziren. Bestekoak, Etxoka-
nekoak, lauak ziren, eta alde hori erren-
tan nabari zen. (JUA, 2004-08-10)

� Etnog. Olazar erosi: Olazar baserria, Brin-
kolako etxe batzuk bezala, dukearena
zen. Ugaldetarrek baserria dukeari 1952
urtean erosi zioten, 190.000 pezetaren
truke. Erosketa horretan etxeko bi bi-
zitzak, inguruko soro eta zelaiak, Kan-
teraldeko lurrak, Karrilgainekoak eta Ze-
laundi erosiak izan ziren. Ordurako, Ola-
zar baserriko beste bizilagunak kalera
jaitsiak ziren bizitzera. (JUA, 1999-12-25)/
Etxea erosi eta gero obra aundik ein
gendutzen etxearen alde batean. (JUA,
2001-11-17)/ Etxea 190.000 pezeta kos-
tatu zen, prezio ona: 190.000 pesetan,
“bastante” gustoa. Luzianoren ustez,
uste baiño gutxigon./ Beste bizitzan Gi-
belalde bizi izan zen. Hau lantegian la-
nean hasi eta kalera joan zen bizitzera.
Orduan gaur egungo Etxokane hutsik
geratu zen. Berau ere errenteroa zen eta
itxura denez dukearen notarioaren pa-
peretan sinatu beharra zeukan jada etxe
hura utzi behar zuela. Notarioa ez zen
konturatu eta dukearen semeak aurpe-
gira bota zion hori egin ez izana, horrek
arazoak ekar zitzakeelako. Notarioak du-
kearen semeari testiguak zituela esan
zion eta honek zera erantzun zuen: Los
testigos no valen delante de la justicia.
Dukearen semea eta notario bera ere
biak legegizonak ziren./ Orduan ari
zen dukea bere etxeak saltzen eta Ugal-
detarrek bi bizitzak erosi nahi zituzten.
Horrela dukearekin egindakoa isilpean
izan zuten, Gibelaldek alde egin eta ur-
tea pasa zen artean./ Etxearen salneurria
jartzerakoan dukea bera etorri zen etxea
ikustera. Dukea atarian zela, JUA-k
Etxaburura joateko esan zion teilatua
nola zen ikus zezan. Honek esan zion
ezin zuela, bihotzekoa zuelako, Dukek

biotzekoa zeukian ta medikungandik es-
fuerzok ez itteko-ta... Azkenean ikusi
zuen teilatua egoera txarrean. JUA-
ren esanetan salneurria garestitu zuena
ez zen izan etxea bera, berekin zituen lu-
rrak baizik. (JUA, 2001-12-01)/ Olaza-
rreko etxebizitza batekoek eta bestekoek
ez zuten errenta bera ordaintzen. Ugal-
detarrek 350 pezetan inguru ordaintzen
zuten. Etxokanekoek gehiago ordaintzen
zuten, euren errentari zegozkion lurrak
hobeak zirelako. Izan ere, errentaren bar-
nean lurrak ere sartzen ziren eta lurra-
ren hedadura eta lurren lautasuna go-
goan hartzen zen balioa ezartzeko or-
duan. (JUA, 2001-12-01)/ Dukea baserria
ikustera etorri zenean, teilatuaren ego-
era txarra zen, aurretik pixkat’e eroi in
tzan. (JUA, 2004-06-19)

➤ Grab. Olazar erosi: “Aizkenen zian, ta
emen bestekok zea ju zittuan, kalea. Etxei
utzi ta kalea jun tzien. Ta jentea bai ona,
eske, ori artuko zuela ta bestek artuko
zuela-ta... Oiñatiko notarioi-o jun da-
ta... Da arek esaten men tzaean: “Pri-
mero es Luziano” bezinoa zan gure ai-
tte, “Primero es Luziano”. Orduako Lu-
zianok artu zian, gure aittek artu gen-
duan. Da geo gue aittek esan zaean
“aber” saldu in nai al don, dukei, duke
beai, antxe alkarrekin. “Si, si, ya... ya
pensaremos...”. Ordun, ordun geu aittek
eta nik eta dirue, “ciento ochenta mil pe-
setan” pau genduan bi etxek, “con sus
pertenecidos terrenos”. “Ciento ochen-
ta”, orduako ia iota zeoan, erdi prezioa
bezela. Balore aundigoa ordun, ia ordun.
Ia dirue goraka, goraka, goraka zijoan
da, baiño “Diru asko men tzala”-ta, jen-
tek, “Diru asko pau zala...”. Beste ba-
tzuk gustora pauko zien ua! Baai. Da
pau genduan “ciento ochenta mil pe-
setas” baiño “a mitad de precio, nada,
a mitad de precio” bezela. Geo andik
ondorengok, beste danak’e eosi in zatuen

› OLASATXO. Urola errekaren ondoko Olasatxo pa-
rajea. (AA, 2008-04-04)

› OLALDEKO ZUBIE. Olaldeko zubitik behia ere erori zen behin. (AA, 2004-01-04)
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etxek. Beste amabik o zeak’e, aik’e
eosi in zatuen etxek. Bai. Oiñatiarrak’e
bai. Da dukek, oik danak saldu in nai za-
tuan, kendu in nai zatuan danak, esta-
dui zea aundie, jubilazio aundie, kon-
tribuziok eta zeak, orik terreno orik da-
nak, etxe orik, zeuzken etxek eta danak
saldu in zatuan dukeek. Emen etorrita
zerean kuadrillea. Da gue etxen Oiña-
tiko dukea ta duken semea, alabak eta
danak, familie etorrita zerean. Notarioa-
ta, abogau-ta. Abogau, notarioa abo-
gau’re  bazian da duken semea’re bai,
abogaue zian. Da ala... onek, Gibelal-
de au, besomotxa, ua zea ematea, bajea
ematea. Bajea nai zola geiao, alde
ingo duela amendik ta bajea eman. Da
esan tzaoan “Le ha hecho firmar?” esan
zaoan duken semek, “No... Firmar no”
esan tzaoan. Demanda in zaoan firmau
erain etziolako. “Tengo testigos” esan
tzaon, “Testigos no valen delante de la
justicia”, duken semek esan zaoan. Ze-
atik arek’e eman tzaoan ezezkoa baiño
“por”... arek esan in zeikela ukau,
ezezkoa esan da ukau ei zeikela, “que
le tenia que hacerle firmar” ori firmau
eraiñ etziolako-ta, “Ya tengo testigos”,
“Testigos no valen delante de la justi-
cia” esan tzaoan, duken semeek. Da ala,
eosi ta urtebeten ixilik euki genduan, ixi-
lik e! Eosi ez bagendu bezela. Notariok
eta dukek, aik jun zittuan dirue kobrauta
zeukien, baiño ixilik e! Da notariokin gu
enterauta, pau genduan, eta, baiño
beste batek eldu zeikioan, deretxoa
zeukien Gibelaldek etxea, ainbeste den-
poran etxea eosteko, zeukian. Legea ze-
oan, ta lege oi pasa zanen, urtebeteko
(...) ori pasau zanen, ordun zabaldu zian
dana, nola etxea eosi gendun. Ta urte-
bete artan eosita gendukian. Baiño ixi-
lik euki genduan, e! Gibelaldek etzeu-
kian diruik, esan tzian: “Neuk ez dau-

kiat diruik, baiño besta batek dirue
emango likik eta nik erosiko nuke txea”.
Da ola, ba pasau zian, etzian enterau Gi-
belalde, lege ori zeonik. Da alakotxe pa-
sau zian ba. Ordun legek zerean, (...) ba-
zeoan-da... Ala. Olaxe pasau zittuan ixi-
lik euki ta urtea pasau, beiñ urtea pa-
sau zanen, ola legea, ia kitto geatzen
zian. Da jo! Gu larri, larri... Ez al die-
la enterauko beintzat, ez al diela ente-
rauko. Zeatik deretxoa zeukien, nai
izan ezkeo, guri atzea bere partea, etxe
partea kentzeko, ezezkoa eman tzian bai-

ño, esan tzian ba itzez, “y que le tenia
que harcele firmar” esan tzaoan. “Si
tengo testigos” esan zaoan, zeak, esan
tzaoan Oiñatiko notariok eta esan tza-

oan “Los testigos no valen delante de
la justicia” atzea kontestau zaoan. Le-
gen aurren ez duela balio, legen aurren
ez duela balio testiguk. Olaxe pasau
zian, gu laarri, pasauko al dala, urtea
pasau zian, geuk ixilik euki genduan iñok
jakin baik. Ta geuk’e errentea paa-
tzea, errentea paatzea geu gezurretan
jun, ixilik! Alaxe, alaxe zea in tzian. Geo
notarikin da olakotxe kontuk ebali gen-
duztean” (JUA, 2002-03-16)

Óldio, óldioa: iz. Bot. Goroldioa, landare
mota./ Oldio. Goroldio. (JBA, 1998-12-19)

Óldio-perretxiku, óldio-perretxi-
kue: iz. Bot. Goroldio perretxikoa, perre-
txiko mota./ Oldio-perretxikuk. Goroldio
perretxikoak. (JBA, 1999-08-03)

Olío, olíoa: iz. Olioa./ Olio botillan. Olio bo-
tilan. (JBA, 2003-08-02)/ Olioa. Olioa.

› OLAZAR. Olazar baserriaren argazkia. (AA, 2004-03-13)

› OLAZAR. Olazar baserria 1952 urtean erosi zuen Ugalde sendiak. (AA, 2006-06-03)

› OLDIOA. Zuhaitzaren kontra hazitako goroldioa.
(AA, 2008-03-29)
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(JUA, 2004-06-19)/ Dana olioz einda.
Dena olioz eginda. (Olioz zikinduta)
(JBA, 2006-04-17)/ Óliok. Olioak. (JBA,
2007-12-15)

OLIOA IN: ad. Olioa egin, olioa bota./ Olioa
itteko. Olioa egiteko. (JBA, 1998-07-13)/
Ein diot. Egin diot. (Olioa egin diola adie-
raziz) (JBA, 2005-08-17)

➤ Grab. Olioa eta manteka: Olioa beti erabili
izan da etxean. Dendetan erosten zen:
“Lenau ba dendan eosten tzan. Razio-
namentue eoten tzan-da, illen beiñ ra-
zionamentuna jun bear. Azukarra, txo-
kolatea, jaboia, olioa, oi tanak, ta nik ez
dait zenbait izaten tzan familiko... nik ez
dait, o litroa, o zenbait izango zan”. Eta
iristen ez zenez beste gauzetara jo behar:
“Gero, ba mantekakin-da, segokin-da ein
bear”. Nondik ateratzen zen manteka
mota hau: “Ba mantekea, txerrie ildakon,
bakizu, olkik-eta eitten, itten die ta ordun’e
bear izaten da mantekea. Eta ura epin-

tzen tzan, berotu eta irtetzen tzion grasa.
Ta ura izaten, itten tzan, ontzi batea, bo-
tatzen tzan iraaz ontzin pasau ta botatzen
tzan, geo ura goortu eitten tzan eta an-
dixe pusketatxok. Eta zea igual, “esto”
mantekea igual, eta segoa’re igual, en-
teintze zu? Eta gero, orrezaz gaiñera, es-
traperloa izaten tzan. Estraperloa’re bai
izaten tzan. Estraperloa’re izaten tzan, di-
rue euki ezkeo’re” (JBA, 2003-03-21)

Olío-aza, olío-azea: iz. Olio aza./ Olio-
azak. Olio azak. (JUA, 1998-12-20)

Olíodura, olíodurea: iz. Erl. Oliodura, gai-
xoei hil aurretik ematen zaien oliodura./
Oliodura. Oliodura. (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2000-05-14)/ (ik. Azken-igurtzi)

Olíontzi, olíontzie: iz. Tre. Olio ontzia./

Oliontzie. Olio ontzia. (Motozerraren
olio ontziaren gainean) (JBA, 2004-02-14)

Olíotu: ad. Olioztatu./ Oliotuta. Olioztatuta.
(Segatzailearen gainean) (JBA, 2002-09-14)

Ólki, ólkie: (ik. Oolki)

Óllo, ollóa: (ik. Oillo)

Ólo, oloa: iz. Bot. Oloa, landare mota./
Oloa. Oloa. (JUA, 2002-11-09)/ Oloa oiloei
edo ganaduari emateko erabiltzen zen.
(JBA, 2003-04-26)

� Etnog. Garia eta oloa: Oloa ez da landu seku-
la, baina ezagutu dute. Garia lantzen zenean,
gari landareen artean olo landare batzuk ere
etortzen ziren. Itxuraz gariaren ingurua oso
giro egokia zen oloarentzako. Olo hauek
gari haziekin ez ziren etortzen nahasian, be-
rez etortzen omen ziren. Gariaren ereitea
urtero txandatu egiten zen sailez, eta urte
batean gariz landatutakoa hurrengoan ar-
toz lantzen zen. Artoa lantzen zen urtean
oloa ez zen agertzen soroan, baina berriz
ere gariaren txanda iristean, han agertuko
zen oloa. Oloa eta garia ez daude bereiz-
terik landare txikiak direla, behin hazten zi-
renean kentzen ziren olo landareak. Oloa
nolako zen ere azaltzen du, olo tortok, azi
belx bat zuela. Bittu ala batuatio’re... ba-
tzuk jalki egiten omen ziren. Gainerakoan,
oloa pentsu bezala ekartzen zen oillonda-
ko. Olo mota bat bezala, olo beltza aipa-
tzen du. (JBA, 2003-11-15)

➤ Grab. Oloa: “Oloa da ba, garie bezelaxe, lan-
dara bat. Eta oloa, arrek’e oloa, azie, oloa
eukitzen do, garik garie eukitzen don be-
zela, olok oloa. Oilloi emateko o gana-
dui emateko”. Jendeak ez zuen jaten: “Ez,
ez. Ez, nik’e bueno ori... “Eske” emen’e,
izan’e etzan eitten ola, gari arten izaten
tzien batzuk. Gari arten izaten tzien ta aik
apartau eitten gendutzen zeatio, urrengo
urten bestela, eroi ezkeo, gaiñea garie bai-
ño lenau o ez takit ze galtzen tzan-da, erei
ezkeo, urrengo urten’e an azaltzen tzien.
Ta beti apartatzen ibiltzen giñen. Ez, nik
ez dakit eitten tzan oloa. Oloa da, “ave-
na”?”. Ez zen behintzat ereindakoa:
“Bee kasa etortzen tzan-da, eiñ ez, bai. Ta
gaiñea zea zan, urte biz bat eitten tzan ga-
rie soro baten, urte baten da urrengo ur-
ten beste soron, eta bigarren aldiñ eiñ arte
etzon irtetzen gaiñea, olo ori. Geo beste
gauza bat eitten tzan, arbie o ola...”. Edo
artoa: “Artoa-o, ordun etzon irtetzen, aik
eta garie eiñ arte itxoitten tzon irtetzeko,
bai...”. Akaso gari haziarekin nahastua
etorriko zen: ““Pues” nik uste det beo-
rrek bota, garie baiño lenau elduta, be-
orrek bota alek-o, eingo zittun, eitten zi-
ttun. Oiñ’e eozeiñ lekutan ikuste itzetzu
emen zeak, o nik ez dakit nola, emen ka-
rril eskiñan beintzet askotan. Da ba ola,
tortook, olo orren tortok, leku askotan
ikuste itzetzu oiñ’e, bai. Oik izaten die
mardul-mardulek eta kolore berdegoa gai-
ñea, gariña baiño-ta, ola izaten tzan. Nik
ez dakit, akaso naastuko die gauzan ba-
tzui igual, gauzan batzui igual naastuko
die” (JBA, 2003-04-26)

Oló-beltz, oló-beltza: iz. Bot. Olo beltza,
landare mota./ Olo-beltza. Olo beltza.
(JBA, 2003-11-15)/ (ik. Olo)

Oménaldi, oménaldie: iz. Omenaldia./

Omenaldin. Omenaldian. (JBA, 2000-08-29)

On, óna: 1. izond. Ona./ Artu onanak. Har-
tu onenak. (JBA, 1998-07-08)/ Bedar óna-
goa zeon emen! Belar onagoa zegoen he-
men! (JBA, 2004-07-03)/ Ardi onana. Ardi
onena. (JBA, 2005-02-19)/ Botika ori óna-
goa da! Botika hori onagoa da! (JBA,
2005-05-07)/ On bearrez. On beharrez.
(JBA, 2006-05-05)/ Teilla onantxo batzuk.
Teila onentxo batzuk. (JBA, 2006-05-27)/
2. izond. Ona, handia./ Amorru ona. Amo-
rru ona. (JBA, 2000-08-09)/ Otz ona dao,
e! Hotz ona dago, e! (Hotz handiaren gai-
nean) (JBA, 2004-02-07)/ Belozidade onen.
Abiadura onean. (Oso azkar) (JBA, 2004-
12-04)/ Difeentzi ona dauke. Diferentzia
ona dauka. (JBA, 2007-07-02)

ON IN: ad. On egin, osasungarria izan./ On ez
dizu ingo. On ez dizu egingo. (Gorpu-
tzarentzako kaltegarri izan litekeela)
(JBA, 2000-11-04)/ Eztarriñ ze on ingo li-
zuke. Eztarriak ze on egingo lizukeen.
(JBA, 2004-05-08)/ Oso on eitten diela. Oso
on egiten diotela. (JBA, 2005-08-19)

ONEA ETORRI: ad. Onera etorri, sendatu./
Etzan onea etorri. Ez zen onera etorri.
(Ebakuntza bat eta gero hil zen pertsona
bati buruz) (JBA, 2003-03-30)

ONTZAT EMAN: ad. Ontzat eman, onartu./
Ontzat emango ziun. Ontzat emango zi-
gun. (MUA, 2003-04-11)

Óna: erak. Hona./ Ona. Hona. (Lekuzko
adieran) (JUA, 1998-07-16)/ Ona etorko
zan. Hona etorriko zen. (JBA, 2001-11-17)/
Oneaiño inda. Honaino eginda. (Baratza
sail bat adieraziz) (JBA, 1999-10-16)/ Alde
ontagon. Alde hontagoan. (JUA, 2000-10-
14)/ Onutzaon dao. Honantzago dago.
(Mugarri baten kokapenaren gainean)
(JUA, 1999-07-10)/ Onuzkaldegon. Ho-
nantza aldeagoan. (JBA, 1999-07-10)

Onártu: ad. Onartu./ Onartzen due. Onar-
tzen dute. (JBA, 2005-03-12)/ Onartuko.
Onartuko. (JBA, 2006-05-29)

Onázkeo: adb. Honezkero./ Onazkeo. Ho-
nezkero. (JBA, 1999-10-08)/ Onazkeo.
Honezkero. (JBA, 2000-07-15)

Óndar, ondárra: iz. Hondarra, apurra. Eda-
ri edo janari bat aipatuz ontzian geratzen
den apurrari deitu ohi zaio horrela./ Intxaur
ondar ok. Intxaur hondar hauek. (JUA,
2001-01-27)/ Zopa ondar bat. Zopa hon-
dar bat. (JBA, 2001-08-26)/ Baba ondarra.
Baba hondarra. (Lapikoan geratzen diren
azken baba hondarrez) (JUA, 2000-03-
03)/ Tomate ondar bat geldittu da-ta. To-
mate hondar bat gelditu da-eta. (JBA, 2004-
08-09)/ Salda ondar au. Salda hondar hau.
(JBA, 2004-08-10)/ Perretxiku ondarrai. Pe-
rretxiko ondarrei. (JBA, 2006-11-04)

� Etnog. Belar hondarrak: Ondarrak ipurdita bo-
tatzeko. Hondarrak ipurdietara botatzeko.
(Hau da, zelaian jaso gabe geratu diren be-
lar apurrak, hondarrak, zelai bertan diren
zuhaitz batzuen ipurdietara botatzeko)
(JUA, 1999-08-10)/ Soberako belar hauek
zuhaitz ipurdietara bota litezke, edo ze-
lai ertzetan jarri ustel daitezen. Zuhaitzen
ondoan jartzen diren hauek, ongarri lana
egiten dute, baina ez dira zuhaitzaren kon-
tra erabat jarri behar, belarra usteltzean ha-
rrak sor litezkelako eta hauek zuhaitza zi-

› OLOA. Kortaburu aldeko olo landarea. (AA, 2005-
06-19)
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kindu. (JBA, 1999-08-12)/ Suaren erabile-
ra ez du kasu honetan onartzen JUA-k,
izan ere belar moztuaren gainean sua az-
karregi hedatu litekeela aipatzen du.
(JUA, 1999-08-12)

Ondártu: ad. Hondartu./ Ondartuta. Hon-
dartuta. (Hondar bihurtuta dauden aspi-
rina batzuen gainean) (JBA, 2007-09-22)/
Ondartzen ai da. Hondartzen ari da.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2008-07-26)

Óndau: ad. Hondatu./ Ondauta, jota, izu-
rrauta. Hondatuta, jota, izorratuta. (JUA,
2004-06-12)/ Ondau-aldi. Hondatu aldi.
(Katuak beste batekin borroka egin eta
gero) (JBA, 2005-03-05)/ Ankak ondatze-
ko. Hankak hondatzeko. (Oinetako ba-
tzuen gainean) (JBA, 2007-05-19)

Ondázio, ondázioa: iz. Hondatua, kaltea./
Oik ondazio gorrak euki ittue. Horiek
hondatu gogorrak izaten dituzte. (Izan-
dako kalteak adieraziz) (JBA, 2007-12-21)

Ondéoatxur, ondéoatxurre: iz. Tre.

Hondeaitzurra, aitzur mota./ Ondeoa-
txurre, basokoa. Hondeaitzurra, basokoa.
(JBA, 2003-07-13)/ Atxur ondie, zulo aun-
die eitteko. (Pinuak sartzeko-eta erabil-
tzen zen) (JBA, 2009-01-21)

Óndi, ondíe: (ik. Aundi)

Ondíkeri, ondíkerie: iz. Handikeria./ On-
dikeri. Handikeri. (JBA, 2006-10-14)

Óndio: (ik. Oandio)

Óndio oaiñ: adb. Oraindik orain./ Ondio
oaiñ artu det-eta. Oraindik orain hartu
dut-eta. (JBA, 2007-02-17)

Óndo: 1. adb. Ondo./ Ondoan. Ondoen, ongien.
(JBA, 1998-07-16)/ Al dian ondoan. Ahal du-
dan ondoen. (JBA, 1998-09-19)/ Ondoan.
Ondoen. (JBA, 1999-08-12)/ Amentxe fres-
kuran ondoan. Hementxe freskuran on-
doen. (JBA, 2004-05-29)/ Ala ondoan. Hala
ondoen. (JUA, 2004-09-04)/ Geo azkenen
ondo zan. Gero azkenean ondo zen. (Per-
tsona baten egoeraz) (JBA, 2005-08-18)/ 2.
adb. Ondo, gertu./ Poste ondo ortan. Pos-
te ondo horretan. (JBA, 2002-07-27)/ On-
doaxo. Ondoraxeago. (Parrak sartzeko
egin beharreko zuloen kokapenaren gai-
nean) (JBA, 2000-06-06)/ Etxe ondon. Etxe
ondoan. (JBA, 2004-05-01)/ 3. adb. Ondo,
atzetik datorren adjektiboa indartzeko era-
biltzen da./ Ondo baldarrak zeate. Ondo
baldarrak zarete. (JUA, 2002-07-26)/ Beste
aragik ondo txarrak taen beintzet. Beste ha-
ragiak ondo txarrak zauden behintzat.
(JBA, 2005-11-13)

ONDO ARTU: ad. Ondo hartu, esandakoak
onartu./ Ondo artu zion bestek. Ondo har-
tu zion besteak. (JBA, 2002-01-06)

ONDO DA: interj. Ondo da, gauza batean ados-
tasuna adierazteko./ Ondo da. Ondo da.
(JBA, 2004-02-07)

ONDO EON:  ad. Ondo egon, gauza batean
adostasuna adierazteko./ Ondo daok.
Ondo zagok. (JUA, 2004-05-22)

ONDO ETORRI: ad. Bat etorri, ados egotea./
Oso ondo etorri giñen janari kontun. Oso
ondo etorri ginen janari kontuan. (Gai ho-
rretan adostasuna izan zela) (JBA, 1999-
11-28)/ Etzien ondo etortzen. Ez ziren ondo
etortzen. (JBA, 2005-08-18)

ONDO JUN: interj. Ondo joan, joaterakoan egi-
ten den agurra./ Ondo jun. Ondo joan.
(JBA, 2000-02-16)

ONDO LO IÑ: interj. Ondo lo egin, ohera jo-
aterakoan egiten den agurra./ Ondo lo iñ.
Ondo lo egin. (JBA, 2005-03-26)

Óndo, ondóa: iz. Bot. Onddoa, perretxiko
mota./ Ondio irten bear do, ondoa.
Oraindik irten behar du, onddoa. (JBA,
1998-09-26)/ Ondókin. Onddoarekin. (JBA,
2002-10-06)/ Onddoen artean ere era ez-
berdinak izaten dira. Bata, ondoa urdin-
tzen dana izaten da eta hau kaltegarria da
jateko. (JBA, 2004-09-18) 

Óndo, ondóa: 1. iz. Ondorena. Garai ja-
kin bat igaro eta datorren hurrengo den-
bora aldia./ Bakazion ondon. Bazkari on-
doan. (JUA, 2001-12-01)/ Len arbie itten
tzan patatan ondon. Lehenago arbia egi-
ten zen patataren ondoren. (JUA, 2000-07-
22)/ Eurie, ondoren. Euria, ondoren.
(JBA, 1999-08-08)/ Garizuma ondon. Ga-
rizuma ondoan. (JBA, 2003-12-31)/ 2. iz.

Ondorena, zerbaiten atzean dena, adiera

espazialean./ Gurdiñ ondoen. Gurdiaren
ondoren. (Gurdiaren atzetik) (JUA, 1999-
08-08)/ 3. iz. Ondorena, zerbaiten atzean
dena, irudizko adieran./ Mutil aberas bat
bazebillela aren ondoen. Mutil aberats bat
bazebilela haren ondoren. (Neska baten
gainean) (JUA, 2004-08-14)

Óndo, ondóa: 1. iz. Bot. Zuhaitzez min-
tzatzean, ipurdia, hau da, enborraren be-
heko aldea./ Saar ondoa. Sagarrondo ipur-
dia. (JBA, 1998-08-01)/ 2. iz. Hondoa./
Ondoaiño. Hondoraino, barneraino. (Pa-
rra lurrean zenbat sar daitekeen esanez)
(JUA, 2000-06-06)/ Ondoti artu. Hondotik
hartu. (Ontziaren ondotik zopa hartzea-
ren gainean) (JBA, 1999-08-08)

Ondóko, ondókoa: iz. Tre. Ondokoa, ge-
zurrezko arrautza, toki jakin batzuetan jar-
tzen dena, bertan oiloek euren arrautzak
egin ditzaten./ Ondokoa. Ondokoa./ Ba-
tzutan harrizkoa izan daiteke, bestetan be-
netako arrautza bat (hautsi gabe hustu
dena, alboetan zuloak eginez eta alde ba-
tetik putz eginez, bestetik barnekoa ate-
reaz, JBA-ren amonak egiten zuen bezala)
(JBA)/ Hustutako arrautza hauek gutxi
irauten zuten, oiloak, gainean jarriz-eta,
erraz samar hausten zituztelako. (JBA,
1999-08-19)

➤ Grab. Ondokoa: “Ondokoa izaten da, oillok
arrautzak jarri bear izate ittue, ezta?, eta
askotan ba puskau igual itte  ittue, o mo-
koka iñ-o, igual itten die arrautzai. Ta
ipintzen da, arrizko ze batzuk izaten
tzien, arrizko arrautza mouko batzuk,
arrautza formekiñ, geo zuri pintauta, ta
arixe esaten tzikon ondokoa. Geo an
arrautzak epini itte ittue. Ta arrautzak ei-
tten dittuenen jaso ta ondokoa an geldi-
tzen da urrengo euneako’re. Ola izaten
da”. Barrutik hustutako arrautzak ere ba-

› ONDOA. Mendian jasotako ondoak. (AA, 2003-10-25)

› ONDOKOA. Oilalokari froga egiteko ondoko arrautza. (AA, 2008-04-04)
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ziren: “Guk eiñ izan genduzten bai. Bi zu-
lotxo ein arrautzai, goenen da barrenen-
da, bi zeetan, bi puntatan, enda ustu-ta...
Baiño ura aguro puskatzen due!, oillok
zeati nola utse izaten dan ba gaiñen jar-
tzen dienen, errez puskatzen tzuen. Gure
amona zanak’e kostunbre aundie zon, ori,
arrautza ola usteko eta epintzeko ondo-
kotako” (JBA, 1999-08-11)

Ondólatxa: (ik. Ondolatza)

Ondólatza: Ondolatza, Oñatiko baserria./
Ondolatzakoa. Ondolatzakoa. (Udana
mendatea jaitsiz lehen baserria bide er-
tzean) (JUA, 1999-11-28)/ Ondolatxa. On-
dolatza. (JUA, 2002-04-12)/ (aldaerak On-
dolatxa; Oondolatza)

� Etnog. Aierdiko Manuela: Aierdi baserriko
Manuelari zera esan omen zioten Oon-
dolatza baserrian: ea bertara ezkondu nahi
ote zuen. Neska honek bere atzetik mu-
til bat baino gehiago omen zuen, baina de-
nei barre egin omen zien. JUA-k bere
edertasuna gogoan du, berak ezagutu zue-
nerako emakumea bazen ere. (JUA, 2000-
10-21)/ (ik. Aierdiko Manuela)

Ondóren, ondórena: iz. Ondorena,
ondorioa./ Baiño zenbaiti ondorenak’e
txarrak. Baina zenbaiti ondorenak ere
txarrak. (Sugearen helduak) (JBA, 2003-
04-26)

Ondórengo, ondórengoa: izlag. Ondo-
rengoa, atzetik datorrena./ Ondorengo eu-
netan. Ondorengo egunetan. (JBA, 1999-
11-21)/ Ondorengo eunen baten. Ondo-
rengo egunen batean. (JUA, 2000-01-29)

Ondrau, ondraue: izond. Ondradua,
zintzoa./ Ondraue. Ondradua. (Txaku-
rraren izaeraren gainean) (Jon AU-k entzuna:
JBA, 2003-07-13)

Óndu: 1. ad. Ondu, ona bihurtu, izaera one-
ko pertsona bihurtu./ Ordun onduko
zian. Orduan onduko zuan. (JUA, 2001-03-
03)/ Ontze ai te a bate? Ontzen ari ote da
batere? (JBA, 2007-12-15)/ 2. ad. Ondu, gaz-
taren prozesuaren pausua./ Ondu. Ondu.
(JBA, 1998-08-06)

Onéau: ad. Honaratu./ Oneatzen tzakonen.
Honeratzen zaionean. (JBA, 2008-07-05)

Ongárri, ongárrie: 1. iz. Ongarria, pen-
tsua-edo./ Pentsue ta ongarri guzik. Pen-
tsua eta ongarri guztiak. (Ardiek janda-
koaren gainean) (JBA, 2003-01-11)/ 2. iz.

Ongarria, haragia-eta./ Ongarri. Ongarri.
(Oraingo txakur eta katuak ongarriak nahi
dituztela bere pentsua beharrean, hau da,
txitxie eta halakoak nahi) (JBA, 2004-02-
15)/ 3. iz. Nekaz. Ongarria, nekazal ongarria./
Ongarrik. Ongarriak. (Soroan eta bara-
tzean botatzen direnak) (JBA, 2006-08-12)

Ongietorri, ongietorrie: iz. Ongietorria./
Ongietorrie. Ongietorria. (JBA, 2000-05-
23)/ A ze ongietorrie. Hara ze ongietorria.
(JBA, 2002-09-14)

Oníkasko: (ik. Unikasko)

Ontz, óntza: iz. Zool. Hontza, hegazti mota./
Ontza. Hontza. (JBA, 2005-02-04)

➤ Grab. Ontza: “Ontza bai, ontza bai. Nik es-
kun’e bai euki det ontza, eskun’e bai. Bee
begi zeakiñ, bee begi irten oikiñ, ontza bai.
Beiñ ementxe Antxerdiñ billau gendun, nik
ez dait alanbrea jota o ze, ze inda. Akau-
ta-o, ta ontza ba ikusita dauket ondo, on-
tza. Kolore marroixka, ola pintarratu ba-
tzukiñ, geo emen zea, mozko motz, katun
mouko begi  eo muturre o ze eukitzen do,
ola, pixkat diferentea, beintzet beste txo-
riandio. Geo kantatzen dona, kantau
gauen aittu izan da”. Nondik kantatzen
zuen: “Amen’e asko, amen ze ontan,
amen, alderdi ontan. Alderdi ontan, ka-
rril gaiñen. Bai, ta amendi ondo aittutzen
tzan len, arbolak zean zerela, aitzek-o ze-
rela, o nik ez takit pa nola. Oiñ’e ba, ir-
ten ezkeo gauen, aittu izan da zeozer, bai,
aittu izan da. Nik ez dait garaie don
orrek’e, o zer don, o beti kantatzen don
o ze eitten don. Baiño oiñ irten’e ez deu
ba itten gauen. Baiño len aittekiñ irtetze
nonen gauen-da, aittu izan non nik, zea.
Orren kantu otsa” (JBA, 2004-05-29)

Ontzánzulo: Topo. Ontzanzulo, Brinkola-
ko zuloa./ Ontzanzulo. Ontzanzulo. (JUA,
1999-09-08)/ Ontzanzulo. Ontzanzulo.
(JUA, 1999-11-28)/ Ontzanzulo eta beste
errekasto batzuetatik hartutako ura izan
zen etxean jarri zuten lehena. (JBA, 2004-
01-03)/ (�)

Óntzi, ontzíe: iz. Hontzia./ Ontzi bat.
Hontzi bat. (JBA, 2000-08-09)/ Ontzi txi-
ki baten. Ontzi txiki batean. (JBA, 2008-
11-15)

� Etnog. Harrizko hontziak: Arrizko ontzik.
Harrizko ontziak. (Buztinez egindako
ontziei esaten zaie hala. Garai batean,
etxeko ontzi batzuk buztinez egindakoak
izaten ziren. Sukaldean erabiltzen ziren
asko horrelakoak ziren, eta iturrirako pi-
txarrak ere bai) (ik. Aitzeiko itturrie)/ On-
tzi hauek Billafrankati-o ekartzen zire-
naren errezeloa dauka JBA-k. (JBA,
2001-12-29)

Onúztu: ad. Honantzatu./ Maie onuztu izu.
Mahia honantzatu ezazu. (JBA, 1998-11-
07)

› ONDOLATZA. Oñatiko Ondolatza baserria. (AA,
2008-12-21)

› ONTZA. Olazar baserriko lorategian hilda agertu zen hontza. (AA, 2005-02-04)

› ONTZANZULO. Alustitzaingaña mendiaren barre-
nean den Ontzanzulo zuloa. (AA, 2005-06-19)
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Oñáti: Topo. Oñati, Gipuzkoako herria./
Oñatiarra txantxikue da. (JBA, 2004-08-10)

� Etnog. Festak: Brinkola aldetik Oñatira fes-
tetan joateko joera omen zen; JUA-k dio
hara joaten zirela errosarioko jaie zene-
an eta San Migel aldean: Festa onen os-
pea zuten. (JUA, 2003-06-07)

� Etnog. Oñatin morroi: Oñatin morroi egon-
dakoaren kontu bat daki Mariak. Na-
gusiak artoa ogia baino hobea zela
zion, eta morroiak zera erantzun zion:
Berorrek artoa, nik ogia, nagusia.128

(MUA, 2005-02-04)

� Etnog. Korrespondentzia, trena: Hasiera ba-
tetan, ez omen zen Brinkolan tren gel-
tokia egiteko asmorik, baina korres-
pondéntzie Oñatiko errira eraman be-
har zela-eta, Oñatiko errik obligau zian
geltokia Brinkolan jartzera. Horregatik
agertzen omen zuen lehengo tren txar-
telak Brincola-Oñate delakoa. Aran-
tzazuk ere geltoki honi indarra eman
zion, asko zirelako Arantzazura joate-
ko asmoz, Brinkolaraino trenez joan, eta
gero hemendik autobusa hartzen zute-
nak. (JUA, 2003-06-07)

Oñátiar, oñátiarra: iz./adj. Oñatiarra,
Oñatiko herrikoa./ Oñatiarrak. Oñatiarrak.
(JUA, 2003-07-16)/ Oñatiar. Oñatiar. (JBA,
2004-08-23)

Oñáztar, oñáztarra: iz. Meteorol. Oinaz-
tarria, tximista./ Oiñaztarren batek botata.
Oinaztarriren batek botata. (Baso bateko
zuhaitzetan egindako kalteaz) (Anjel BA,
2002-01-06)/ (�)

� Etnog. Langarikaren ardiak: Langarika dela-
ko baten ardiak tximista batek akabatu zi-
tuen, ekaitz batetan zuhaitz baten azpian
babestu zirenean. Pasarte hau honela
adierazten du: oñaztarrak bota zittun.
(JBA, 1998-02-07)

➤ Grab. Oinaztarra: “Oiñaztarra, ba tximis-
tea, oiñaztarra izaten da. Ori, ba jenea-
len, odoi asarrea daonen izaten die
oñaztar fuerte orik. Orik arbolak goiti be-
raiño’re arraskatze ittue, da etxetan sar-
tu’re bai, da mendiñ arbola ondotan eziñ
leike odoi asarre oi daonen ibili. Ezta
erramienta bat eskun daukela’re ez, o
atxurre o segea-o, oso peligrosok die”
(JBA, 1999-08-19)

Oó: interj. Oo, idi eta behiei lanean ari dire-
nean geratzeko esaten zaien hitza./ Oó.
Oo. (JBA, 2004-01-10)/ (ik. Aida) (ik. Segi)

Oókoso: (ik. Oakoso)

Oól, oóla: (ik. Ol)

Oólki, oólkie: iz. Odolkia./ Oolkik. Odol-
kiak. (JBA, 1999-08-19)/ Olkie. Odolkia.
(JBA)/ Olkik. Odolkiak. (JUA, 2004-08-29)/
(aldaera Olki)  (ik. Mortzille)

Oondólatza: (ik. Ondolatza)

Ópa: ad. Opa./ Ez dio opa katuri. Ez dio opa
katuari. (Katuei jana kentzen dabilen
txakurrak) (JBA, 2006-01-07)

Ópe, opéa: iz. Opea./ Opea orauta. Opea
oratuta. (Ogi orea utzi jaiki dadin) (Ma-

riaje UB-k entzuna: JBA, 2002-03-12)/ Ope-
etxo bat ekarri zon. Opetxo bat ekarri.
(JBA, 2003-04-04)/ Honela definitzen du,
ogi borobil oitakoa. (JBA, 2003-12-14)

➤ Grab. Opea: “Opéa... Ogi, ogi... Ez takit ogi
esaten tzikon’e, zaie nastutakoa, zaie nas-
tuta’re itten tzan zea. Eta ogi txikie’re bai,
ogie, ogi borobille itten tzanen, ai’re opea
esaten tzikon, zaie nastutakoa. Igual
izango zan, zaie nastutakoa. Zeatio lenau
itten tzien, zaie naastutakok’e, geiau
izateatio, oixe. Zortzi euneko ogie itten
tzan, enda klaro, geiau izateatio, ogi geiau
izateatio, ba zaie’re, zaiekiñ, zai ta guzi
einda zea. Lenau ola izaten tzan-da, ta
gaiñea gustora ogie, ogie izan ezkeo. Gai-
ñea gustora” (JBA, 2004-05-29)

Opérau: ad. Operatu, ebakuntza egin./ Ope-
rau. Operatu. (JBA, 2007-10-13)

Opíll, opílle: iz. Opila./ Opille. Opila.
(JUA, 2003-02-01)

Ópo, opóa: iz. Orpoa./ Anka-opok. Hanka
orpoak. (JBA, 1998-11-07)

Opórraldi, opórraldie: iz. Oporral-
dia./ Oporraldi. Oporraldi. (JUA, 2000-
09-02)

Or: adb. Hor./ Orti aurrea. Hortik aurrera.
(JBA, 1999-05-22)/ Orti orratikoa. Hortik
horrakoa. (Lur sail baten hedaduraren gai-
nean) (JUA, 1999-07-10)/ Orra. Horra.
(Nora galderari erantzunez) (JUA, 1999-
12-06)/ Ortikaldea. Hortik aldea. (JBA,
1999-08-03)/ Ortikaldeago. Hortik alde-
rago. (JBA, 1999-08-03)/ Ortikaldea. Hor-
tik aldera. (JBA, 2000-02-05)/ Orrutzaxo.
Horrantzxeago. (JBA, 1998-12-23)/ Ortixe
bertati. Hortixe bertatik. (JBA, 1999-06-05)/
Ortixe. Hortixe. (JUA, 2000-05-20)/ Ortxe,
ezer billatze te don. Hortxe, ezer bilatzen
ote duen. (JBA, 1998-08-10)/ Ortikalden.

Hortik aldean. (JBA, 2004-05-08)/ Orrutza.
Horra. (JBA, 2005-05-14)/ Ortio. Hortik.
(JBA, 2008-06-01)

ORTI AURREA JUN: ad. Hortik aurrera
joan. Norbait berak ez dakien nonbait da-
goenean hau esan ohi du JUA-k./ Ortik
aurrea junda. Hortik aurrera joanda.
(JUA, 2000-11-01)

Or-émen: adb. Hor hemen./ Or-emen. Hor
hemen. (Hor hemen ibiltzea, batera eta
bestera ibiltzea da) (JBA, 2002-08-03)/
Or-emenetan. Hor hemenetan. (Hau da,
tartetan) (JUA, 2002-01-19)

Órau: ad. Oratu, ogia oratu./ Orau. Oratu.
(JBA, 1998-02-11)/ Oreatu. Oratu. (Ogia
oratu) (JBA)/ (aldaera Oreatu, bigarren
adiera)

Orázio, orázioa: iz. Erl. Orazioa, errezoa./
Orazioa eitten. Orazioa egiten. (Erreza-
tzen) (JBA, 1999-08-11)

128 Ez du aipatu gertakari hau non eta zeini gertatua den.

› OÑATI. Agiñagako haitzetatik den Oñatiko ikuspegia. (AA, 2004-08-28)

› ORAU. Ogia oratzen. (AA, 2008-01-12)
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Orbél, orbéla: iz. Bot. Orbela./ Orbela
geiei... zenbait orbel daon. Orbela gehie-
gi... zenbait orbel dagoen. (Txaretan ba-
tzutan suertatzen diren gehiegizko orbe-
lak, perretxikoak agertzea oztopa lezake)
(JBA, 1999-08-03)

� Etnog. Ongarri bezala: Orbelak ongarri bezala
balio du. Baso batzuetan, pago ostok eroi-
tzen badie sitxe bezela itten da zoruan, eta
lur ustela sortzen da, oso onuragarria. Ho-
rregatik, batzutan erabili izan da soro eta
baratzetan, ongarri bezala, orbela sitxe-
kiñ nástuta. (JBA, 2005-08-15)

➤ Grab. Nola ekarri: “Burdiri jarri kaja al-
tuk, eta araxe botatzen zan. Artu zareen
da bota ara, zapal-zapal-zapal eiñ geo,
eta berriz’e egurrek-o jarri baztarretan,
da berriz’e oolak eta pilla aundie, bur-
die altu betetzen tzan” (JBA, 2002-06-08)

➤ Grab. Urtero zenbat beaje: “Ba asko, “bas-
tante”. Ua denpora askoko zea izaten
tzan, azpigeie izaten tzan ura. Eta gaiñea
oso ona izaten tzan, xeetuta. Garo berez
zea izaten da, luzea o zakarra, ura berriz
bat einda dana.” (JBA, 2002-06-08)

➤ Grab. Nondik ekarri: Agerrezabalera:
“Kortaaiztitik.” Olazarrera: “Olazarrea
emen, Gaztaiñariti. Geure gaztaiñarita-
ti. Or asko izaten tzan, gaztaiñak nola ze-
ren, gaztaiña orbela asko izaten tzan”
(JBA, 2002-06-08)

Ordaindu: ad. Ordaindu./ Ordaintzen due-
la. Ordaintzen dutela. (JBA, 2002-08-24)

ORDAINTZEKO OBRAK!: iz. Lan oso han-
di baten gainean esan du./ Ordaintzeko
obraak! Ordaintzeko obrak! (Arantzazuko
eraikin berrien gainean) (JUA, 2003-06-28)

Ordéko, ordékoa: iz. Ordekoa, norbaiten
ordez dagoena./ Ama ordekoa. Ama or-
dekoa. (JBA, 2002-11-02)/ Ama-ordekoa.
Ama-ordekoa. (JBA, 2004-03-21)/ Ama-
ordekoa. Ama-ordekoa. (JBA, 2007-10-
26)/ Ordekok. Ordekoak. (JBA, 2002-01-26)/
(ik. Lekuko)

ORDEKOK IN: ad. Ordekoak egin, ordezka-
tu./ Eingo dioala ordekok. Egingo diz-
kiodala ordekoak. (JBA, 2000-06-06)

Órdena, órdenea: iz. Ordena, agindua./
Alkatek emanda dauke ordenea. Alkate-
ak emanda dauka ordena. (JUA, 1999-07-
10)

Ordenadóre, ordenadórea: iz. Tre.

Ordenagailua./ Ordenadóreti. Ordena-

gailutik. (JBA, 2008-08-13)

Órdez: Ordez./ Orren ordez ogi bat. Horren
ordez ogi bat. (Hemen ordez horrek tru-
ke adiera du, gauza bat bestearen ordai-
na delako) (JBA, 2005-07-31)

Ordézkari, ordézkarie: iz. Ordezkaria./
Ordezkarie. Ordezkaria. (JUA, 2001-12-01)

Ordízi: Topo. Ordizia, Gipuzkoako herria./
Ordizin. Ordizian. (JBA, 2004-08-23)

Ordoi, ordoia: iz. Herdoia./ Ordoia bezela.
Herdoia bezala. (Gorrinak landareetan
duen eraginaz) (JBA, 2004-02-01)

Ordoittu: ad. Herdoildu./ Ordoittu. Her-
doildu. (Burdinazko ate baten gainean)
(JBA, 2005-06-11)/ Ordoittuta. Herdoildua.
(Burdinazko tutu baten gainean) (JBA,
2005-07-09)/ Ordoittuta. Herdoilduta.
(JBA, 2006-05-29)

Órdu, órdue: iz. Ordua./ Ordubeten. Or-
dubetean. (JBA, 1998-08-01)/ Urdubeteko
bidea. Ordubeteko bidea. (JUA, 2003-06-
07)/ Ordu erdi bat osau baik. Ordu erdi
bat osatu barik. (Hau da, ordu erdi bat iga-
ro gabe) (JBA, 1999-08-10)/ Orduk ordue
gertu do-ta. Orduak ordua gertu du-eta.
(Lan batzutan orduak azkar pasatzen di-
rela adieraziz) (JBA, 2004-08-13)/ (aldaera
Urdu)

Órdubete, órdubetea: iz. Ordubetea./
San Austiñetako ordubete. San Agusti-
netarako ordubete. (Egunaren iraupena
zenbat laburtzen den San Joan garaitik)
(JBA, 2008-05-31)

Ordúko: adb. Orduko./ Kotxea ikusi ordu-
ko. Autoa ikusi orduko. (JBA, 2000-02-16)/
Akordau orduko etata. Konturatu ordu-
ko aterata. (JBA, 2004-03-21)/ Eta danak
aiden!, seittun, ni ikusi orduko. Eta denak
aidean!, segituan, ni ikusi orduko. (Oiloak
baratzetik alde egiten zutela azalduz) (JBA,
2003-04-04)

Órdun: 1. adb. Orduan, galderaren indarra
handitzeko./ Ze eizatari zeate ba zuek or-
dun? Ze ehiztari zarete ba zuek orduan?
(JUA, 2002-10-26) (aldaera Urdun)/ 2. adb.

Orduan./ Orduntxen. Orduantxe. (JUA,
2000-10-21)/ Urdun. Orduan. (JUA, 1999-
02-12)/ Urdun. Orduan. (JUA, 1999-05-15)/
(aldaera Urdun)

Oréano, oréanoa: (ik. Oregano)

Oréatu: 1. ad. Meteorol. Lainatu, zerua lainatu./
Oreatu. Lainatu. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2001-07-11)/ 2. (ik. Orau)

Oréau: ad. Oratu, egurastu./ Kuartoa oreau.
Gela oratu. (Jendeak lo egin duen gela-
ko leihoak zabaltzea, kanpoko haizea sar
dadin) (JBA, 2003-03-21)/ Pixkat oreau.
Pixka bat oratu. (Gela bateko leihoak za-
balduz) (JBA, 2005-08-19)

Orégano, oréganoa: iz. Bot. Oreganoa,
landare mota./ Oregano. Oregano. (JBA,
2003-04-26)/ Oreanoa. Oreganoa. (Es-
painierazko oregano hitzetik) (JBA eta
JUA, 1999-07-10)/ (aldaera Oreano)

Óri: erak. Hori./ Oixe. Horixe. (JBA, 1999-05-
29)/ Ez oixe! Ez horixe! (JBA, 2000-10-07)/
Orrek ez daukela emateko. Horrek ez dau-
kala emateko. (Hau da, horrek ez duela
eman nahi) (JBA, 1999-08-08)/ Orrenda-

ko eskillarea. Horrentzako eskailera.
(Sagarrondo baten gainean) (JBA, 1998-
11-07)/ Bere ortakotxea izan. Bere ho-
rretarakoxea izan. (Bere pentsamendua-
ren arabera, oso jarrera nabarmenak zi-
tuen pertsona baten gainean) (JUA, 2002-
07-27)/ Orreatik ai nitzen ba. Horregatik
ari nintzen ba. (JUA, 1998-11-07)/ Orrea-
tio. Horregatik. (JUA, 1998-12-28)/ Orre-
atioxe. Horregatixe. (JBA, 1999-07-26)/ (al-
daera Oi)

Óri, oríe: iz./izond. Horia./ Oritxo batzuk. Ho-
ritxo batzuk. (JBA, 2004-11-28)

Oríbi: Topo. Oroibia, Brinkolako parajea./ Le-
henago Oribi dena zelaia zen./ Besteak
beste, lehenago Olazar baserriko behorrak
Oribin ibiltzen ziren aske. (JUA, 1999-05-
29)/ (�)

Órik: erak. Horiek./ Artu bi orik. Hartu bi ho-
riek. (JUA, 1998-10-31)/ Oriik. Horiek.
(JUA, 1999-05-15)/ Oik. Horiek./ Laundu
in bear zate oiei. Lagundu egin behar zaie
horiei. (JBA, 1998-06-20)/ Oindako. Ho-
rientzako. (JBA, 1999-04-17)/ Oitan. Ho-
rietan. (JBA, 1998-08-05)/ Utzi oriei. Utzi
horiei. (JUA, 2000-07-22)/ Orin launek. Ho-
rien lagunak. (JBA, 1998-11-14)/ Orien tian-
dako. Horien izebarentzako. (JUA, 1999-
05-15)/ Oriña. Horiena. (JBA, 2004-02-21)/
Ardi oiei. Ardi horiei. (JBA, 2004-05-08)/
Oitxendako. Horiexentzako. (JBA, 2006-
06-09)/ (aldaera Oik)

Oríska, orískea: (ik. Orixka)

Oríttu: ad. Horitu./ Orittuta. Horituta. (JBA,
1998-08-06)

Orítz, orítze: iz. Zool. Oritza./ Behiak txa-
hala izan eta lehen 5-8 egunetan izaten
duen esnea da oritze. Esne hau ohikoa bai-
no meheagoa izaten da eta txahalak edan
ohi du. (Mariaje UB-k entzuna aurretik JUA
eta JBA-ri) (JUA, 1999-11-06)

➤ Grab. Oritze: “Oritze da umea in berrin eo-
ten dan esnea. “O sea”, danana. Bai ani-
maliña ta bai personana. Zea izan berrin,
umea izan berrin-da, bai ganaduk ta per-
sonak’e bai, lenengoti, ba zortzin bat eu-
nen o ainbeste igual ez, geo garbitzen ju-
ten da eunen batzuk ezkeo. Da lenengo-
ti izaten dan, ola, esne lodi, oriska, ola-
ko... Esnea baiño beste ze batekoa, le-
nengoti izaten dana”. Behiaren oritza ez
zen edaten: “Ez. Eta gaiñea, ez dait nik
oiñ ze itten dan baiño, ume txikik, “o sea”,

› ORBELA. Orbel saila Tubobidean. (AA, 2005-12-24)

› OREGANOA. Oregano landarea. (AA, 2005-08-14)
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animalik o dana dala, oritze eran bear
izaten dola, gero bizitzeko. Nik ez dakit
ori, animalitan-da beintzet esan oi da”
(JBA, 2003-02-15)

Oríxka, oríxkea: iz./izond. Horixka./ Orix-
ka. Horixka. (Katuaren kolorearen gai-
nean) (JBA, 2000-04-28)/ Sagar oriskea. Sa-
gar horixka. (JBA, 2002-01-26)/ (aldaera
Oriska)

Orkátilla, orkátillea: iz. Horkatila./ Or-
katillataiño. Horkatiletaraino./ Nei eun-
duko miñe orkatillan ematen daon. Niri
egundoko mina horkatilan ematen zidan.
(JBA, 2005-01-29)/ Orkatilla inguruti.
Horkatila ingurutik. (JBA, 2006-01-07)

� Etnog. Arbiak: Urte batean San Austiñ goi-
zen lurra goldatzen ibili ziren behiekin
Kanterazpiko soroan. Giroa oso hezea zen
eta behiak, euren hankak lokatzean hor-
katilataraino sartzen zituzten. Hezean
sartu eta gero ere, giroa euritsua izan ze-
nez, urte hartako arbi uzta oso handia izan
zen./ Arbiak, hezean sartu eta hazi behar
du ondo hazteko. Giro beroan ez da hain
uzta ona lortzen. (JUA, 1999-08-19)

Ormákio: Topo. Ormakio, Brinkolako pa-
rajea. 

� Etnog. Abarolekua: Ormakioko pinudiak
toki egokia dira, bertan ganadua abaro
egon dadin. Piñuritan’e eoten die, Or-
makion, piñu itxi-itxik badare. (JBA,
1998-07-06)

� Etnog. Gudakoak: Ormakio bertan, brinko-
lar batzuk egon ziren, JUA-eta, gudu ga-
raian, tropa frankistei aurre egiteko prest.
Bertan, halako parapeto batzutan egon zi-
ren. Larrasorainen ere bada horrelako egi-
turarik. Ormakion parapeto bi’re bai.
(JUA, 1999-04-10)/ (ik. Arranaitz)

Ormáztei: Topo. Ormaiztegi, Gipuzkoako he-
rria./ Ormaztei. Ormaiztegi. (JBA)/ Or-
mazteiñ. Ormaiztegin. (JUA, 2002-08-03)/
Ormazteikoa. Ormaiztegikoa. (JUA, 2002-
08-31)/ Eskatu zian Ormazteirako. Eska-
tu zian Ormaiztegirako. (Jeronimo Sa-
rriegiren gainean) (JUA, 2003-06-07)/ Or-
mazteia. Ormaiztegira. (JBA, 2005-03-26)

� Etnog. Ormaiztegin osaba-izebak: Bere gaz-
taroan, bi aldiz izan omen zen JUA Or-
maztein, bere osaba izebak, Aierdi base-

rrikoak, Ormaiztegin bizi zituen-eta.
(JUA, 1999-05-15)/ JUA-k dioenez, bere le-
hengusu Juan Iturbek zera esaten zuen Or-
maiztegiko beroaren gainean: Órmaztein
ez daok aguantatzeik.129 (JUA, 2000-08-24)

Ormázteiko itsúe:

➤ Grab. Ormaiztegiko itsua: “Ura soiñue jo-
tzen irtetzen zian treneta. Ordun, bi tren
izango zittuan, mistoa-o esaten ziena.  Ta
arek soiñue joz-eo, ola izaten zian. Zer
emango zaen ba ari? Bost xentimokon ba-
tzuk botatzen balin bazien, txakur aundin
bat. Ormaiztin, treneta irtetzen men tzian
ude saltzea’re: -“Agua fresca, agua fres-
ca.” Ta orduko trenak geldi ibiltzen zi-
ttuan-da, ordutan’e igual trenen, ta: -
“Agua fresca, agua fresca”” (JUA, 1999-
02-12)/ (�)

Ormázteiko tanbórreroa: Ormaizte-
giko danborraria./ Ormazteiko tanbo-
rreroa. Ormaiztegiko danborraria. (JUA)

� Etnog. Ur bila: Gizon honek ur bilatzen ere
jarduten zuen. JUA-ren ondoko lur sail
batean lanean ari zen eta horrela JUA-k
bere sailean ura non zen aurkitzeko esan
eta aurkitu egin zion. (JUA)

� Etnog. Tanborreroa: Ormaiztegiko danborreroa
gauza denetarakoa balio zuen artista ho-
rietakoa zen. Hala deitzen zioten, danborra
eta dultzaina jotzen zituelako. Horretaz
gain, ura bilatzeko ahalmena ere ba-
zuen. Lazo bidezko ehizean ere oso tre-
bea zen, basurdea harrapatu zuen horre-
la... (Juan Luis AA, 2001-12-29)

Orrátio: (ik. Orreatio)

Orráz, orrátza: iz. Tre. Orratza./ Orraz bat.
Orratz bat. (JBA, 2002-01-20)

Orrázi, orrázie: iz. Tre. Orrazia./ Orrazie.
Orrazia. (JBA, 2004-08-10)

Orráztu: 1. ad. Orraztu./ Gaizki orraztuta-
ko batzuk. Gaizki orraztutako batzuk.
(Pertsona batzuen gainean) (JBA, 2006-07-
24)/ 2. ad. Nekaz. Orraztu. Belarra moztu eta

jasotzean, zelaian geratzen diren azken be-
lar hondarrak eskuareaz biltzea./ Orraz-
tu. Orraztu. (JBA)

Orreatio: lok. Horratik, behintzat./ Kendu-
ko die orreatio. Kenduko die horratik.
(JUA, 1998-07-16)/ Baator orratio. Bada-
tor horratik. (JBA, 2004-08-13)/ Pixau bea
ittu orratio. Pisatu behar ditu horratik.
(Kalabaza batzuk) (JBA, 2006-09-09)/
Akordau den orratio. Akordatu den ho-
rratik. (JBA, 2006-12-16)/ (aldaera Orratio)

Órren: Hain, horren./ Orren otz daon ala?
Horren hotz zagon ala? (Kanpoko giro ho-
tzaren gainean esana) (JUA, 1999-12-18)

Orrénbeste: zenbtz. Horrenbeste./ Orren-
beste. Horrenbeste. (JUA, 2000-05-06)/ Ez
deu orrenbeste txakur bear. Ez dugu ho-
rrenbeste txakur behar. (JUA, 2001-11-17)

Orrézaz gaiñea: Horretaz gainera./ Orre-
zaz gaiñea, medikue pau bear. Horretaz
gainera, medikua ordaindu behar. (JBA,
1998-07-16)/ Orrezaz gaiñea maiña bat
lan. Horretaz gainera makina bat lan.
(JBA, 2003-01-11)

Órri, orríe: iz. Bot. Orria, pinuaren orria./
Orrik batzen. Orriak biltzen. (Pinu orrien
gainean) (JBA, 2004-03-13)

Orroi, orroia: iz. Zool. Orroa./ Orroia.
Orroa. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-03-
18)/ Ardin orroia... beie orroika. Ardia-
ren orroa... Behia orroaka. (JBA, 2001-03-
24)/ Orroi otsak. Orro hotsak. (JBA, 2004-
08-23)/ Orroiek. Orroak. (Katuari bu-
ruz) (JBA, 2003-02-22)/ Orroie. Orroa.
(JBA, 2002-08-24)/ Tripatako orroiak. Tri-
petako orroak. (Gosetzean-edo izaten
direnak) (JBA, 2006-09-09)/ (aldaera Orroi,
orroie)

Orroi, orroie: (ik. Orroi, orroia)

Orroika: adb. Zool. Orroka./ Orroika daiz.
Orroaka dabiltza. (Ahuntzen gainean)
(JBA, 2005-10-29)/ Emen eon da orroika
baten. Hemen egon da orroka batean.
(Katua) (JBA, 2006-09-09)

› ORMAKIO. Gaur egun Ormakio bezala ezaguna bada
ere, toponimian aditua den Jose Luis Ugarteren arabera,
leku hau Oakorosoa da berez. (AA, 2007-12-23)

129 JUA-k garbi uzten du behin eta berriro, bere lehengusuak Ormáztei esan beharrean, Órmaztei esaten zuela.

› ORMAZTEI. Ormaiztegi herriaren ikuspegia (Iakobe Katarain, 2009-01-20)
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Órtaz: lok. Hortaz./ Ortaz neetako. Hortaz ni-
retzako. (JUA, 1998-07-16)

Orújo, orújoa: iz. Pattarra./ Orujoa. Pa-
ttarra. (JBA, 2003-08-16)/ (sinonimoa Pattar)

Os, otsa: (ik. Ots, bi adierak)

Osáaldi, osáaldie: iz. Osatu aldia./ Osa-
aldi bat. Osatu aldi bat. (JBA, 1999-08-12)

Osába, osába: iz. Osaba./ Osaba-izekok.
Osaba izekoak. (JUA, 1999-08-08)

Osásun, osásune: iz. Osasuna./ Osasun
onakin. Osasun onarekin. (JUA, 2001-12-
01)/ Fabrikan lan asko inda osasun bae.
Lantegian lan asko eginda osasun gabe.
(JUA, 2004-06-19)/ Osasune. Osasuna.
(JBA, 2004-10-25)

Ósau: 1. ad. Osatu. Osatu aditza denbora iga-
ro adieran ere erabil daiteke./ Osau itze-
zu? Osatu dituzu? (Emandako jai egunak
osatu diren galdezka) (JBA, 2000-06-06)/
Lau ordu osau baik. Lau ordu osatu ba-
rik. (Gertakizun baten denbora iraupena)
(JBA, 2006-05-27)/ 2. ad. Osatu. Norbera
osatzea, hau da, zerbait egiteko behar bes-
tezko baliabideak izatea./ Osauko gaa.
Osatuko gara. (Zelai bateko belarretan ari-
tzeko pertsonak baino tresna gehiago har-
tzean) (JUA, 1999-08-12)

Osíntxo: Topo. Osintxu, Bergarako auzoa.
(Brinkolako mutilak neska laguntzetan
Osintxo aldera ere iristen omen ziren men-
di bidetati) (JUA, 2000-11-01)

Osíñe: Topo. Izen honekin deitzen zioten Olal-
de inguruan dagoen presaren azpiko to-
kiari. Bertan errekak sakontasun handia-
goa hartzen du. JUA-eta, han ibiltzen
omen ziren txikitan igerian, toki horretan
bera beteko sakontasuna bazegoen-eta.
Gaur egun toki hori harriz betea dago;
Urola ibaiak Barrendiola baino ur gehia-
go dakar eta harri gehiago mugitzen du.
Osiñe. Osina. (JUA, 1997-08-04)/ Osiñ
alden. Osiñ aldean. (JUA, 1998-12-19)/
Olaldeko Osiñen sakontasun handia ze-
goen, zulo aundie beera. (JUA, 2002-07-26)

Óska: adb. Hoska, deika./ Jesusa ziñan oska.
Jesusa zunan hoska. (JBA, 1998-11-07)/
Oska. Hoska. (JUA, 2004-08-10)

Oskárbi: adb. Meteorol. Oskarbi./ Oskarbi. Os-
karbi. (Zeruan oskarbi izanda, izotza
suerta liteke hurrengo goizean) (JBA,
1999-11-21)

Oskárbi, oskárbie: iz. Meteorol. Oskarbia./
Oskarbi-unak. Oskarbi guneak. (Zeruan
agertu direnak) (JBA, 2005-03-06)

Oskórri: adb. Meteorol. Oskorri./ Oskorri ze-
ren. Oskorri zeuden. (JBA, 2005-08-10)

Oskórri, oskórrie: iz. Meteorol. Oskorria./
Lehenago esaten zen esaera baten arabera:
Goizeko oskorrik, illuntzako itturrik.
(JBA, 2005-08-10)

Óso: adb. Oso, batzutan esaldiak adierazten
duena indartzeko eran esana./ Kanbiau-
ta eon bear dik oso. Aldatuta egon behar
dik oso. (JUA, 2003-03-01)/ Oso berotuko
zatzu kotxea. Oso berotuko zaizu autoa.
(Bero handiko egun batean autoa eguz-
kitan utziz) (JBA, 2003-07-12)/ Emen ez da
oso giro. Hemen ez da oso giro. (Bertan
egin beharreko lana oso astuna izango
dela adierazi nahi du) (JBA, 1999-07-10)/
Goxoa dau oso. Goxoa dago oso. (JBA,
2004-08-11)/ Bero daon oso-ta. Bero za-
gon oso-eta. (JBA, 2004-08-13)/ Orik oso
onak izaten tzien. Horiek oso onak iza-
ten ziren. (JBA, 2002-03-21)

Osoik: adb. Osorik./ Osoik balin badau.
Osorik baldin badago. (JBA, 1999-05-15)

Óspau: ad. Ospatu./ Ze ospauko zan ba? Zer
ospatuko zen ba? (JBA, 2005-01-15)

Ospédaje, ospédajea: iz. Ostatua./ Ospe-
dájen bat. Ostaturen bat. (JBA, 2005-03-26)

Óspel, ospéla: iz. Ospela, gaitz mota./ Os-
pela. Ospela. (JBA, 2002-03-02)

Ospítal-aldea: Topo. Gibola baserri ingu-
ruko soro bati-edo, esaten zaio Ospital al-
dea. Garai batean ospitalea izan omen zen
bertan. (JUA, 1999-08-29)/ Paraje hau gaur
egun zelaie da. (JBA, 2008-10-31)/ (�)

Ospiziano, ospizianoa: iz. Hospiziokoa./
Ospizianoa. Hospiziokoa. (JBA, 2004-
09-18)

Ospízio, ospízioa: iz. Umezurtz-etxea./ Os-
piziokoa. Hospiziokoa. (Alejandroren
gainean) (JBA, 2003-05-10)/ Barrendiola-
ko ospiziokoa. Barrendiolako hospizio-
koa. (JUA, 2004-05-08)

Ostáje, ostájea: iz. Hostajea, hosto mul-
tzoa./ Ostajea. Hostajea. (JBA, 2002-03-21)/
(sinonimoa Ostoje)

Osté, ostéa: iz.. Ostea, atzea./ Etxe oste or-
tan. Etxe atze hortan. (Leku bat adiera-
ziz) (JBA, 2002-03-02)/ Ostera ematen
do. Atzera ematen du. (Etxe baten al-
derdiak) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-
12-17)

Ostéun, ostéune: iz. Osteguna./ Osteune.
Osteguna. (JBA, 2005-07-09)/ Osteunero.
Ostegunero. (JBA, 2008-07-20)

Ostíala, ostíalea: (ik. Ostiela)

Ostíela, ostíelea: iz. Ostirala./ Ostielea. Os-
tirala (JUA, 1998-12-05)/ Ostialan. Osti-
ralean. (JBA, 1998-12-28)/ Ostiala santue.
Ostiral santua. (JUA, 2003-04-23)/ Ostia-
la goizen. Ostiral goizean. (JBA, 2004-01-
17)/ Ostialea. Ostirala. (MUA, 2005-02-04)/
Ostielero. Ostiralero. (JBA, 2006-03-18)/ (al-
daera Ostiala)

Ostikalári, ostikalárie: iz./izond.. Zool. Os-
tikolaria./ Ostikalárie. Ostikolaria. (Os-
tikadak ematen dituzten astoen gainean)
(JBA, 1999-08-19)

Ostikára, ostikárea: iz. Ostikada./ Os-
tikárea. Ostikada. (JUA, 2004-09-04)/ Os-
tikárea. Ostikada. (JBA, 2006-08-17)/ (si-
nonimoa Ostiko)

OSTIKAREA BOTA: ad. Ostikada bota, os-
tikada egin./ Ostikarea bota. Ostikada
bota. (JBA, 1999-11-27)

Ostíko, ostíkoa: iz. Ostikoa./ Ostikokin. Os-
tikoarekin. (JBA, 2003-02-15)/ (sinonimoa
Ostikara)

› OSPITAL-ALDEA. Gibola baserriaren inguruko pa-
rajea da hau. (AA, 2008-11-08)

› OSIÑE. Urola errekaren presa honen azpiko inguruari Osiñe esaten zioten. (AA, 2005-05-14)
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OTAÑERREKA

Ósto, ostóa: iz. Bot. Hostoa./ Ostoa lodittu.
Hostoa loditu. (Garai honetan, eguraldi
oso beroaz, indiaba landarearen hostoak
gehiegi loditzen dira eta hori ez omen da
ona) (JBA, 2000-06-17)/ Irten zaenan osto
geieikin. Irten zitzaienan hosto gehiegi-
rekin. (JBA, 2004-07-24)/ Osto berritzen ai
da. Hosto berritzen ari da. (Landare ba-
ten gainean) (JBA, 2005-03-26)

OSTOA IN: ad. Hostoa egin, hostoak bildu, ga-
naduari emateko./ Lizar ostok itten. Li-
zar hostoak egiten. (JBA, 2004-03-21)/
Ostoa iñ. Hostoa egin. (JBA)

OSTOA JUN: ad. Hostoa joan, hostoa galdu./
Ostok jungo zate gero. Hostoak joango
zaizkie gero. (Ebaki berriak diren pago
zarben gainean) (JBA, 1999-08-19)

➤ Grab. Lizar ostoa: “Baai. Ostok... Ostok o
adarrak. Adarrak. Da geo kimau itten
tzien, etxea ekarri ta kimau, enda ba egu-
rre o zea... bai, egurrek sutako izaten tzien
iartutakon da gero ostoa ba eman itten
tziten ordun. Geo bazan Arrezalen’e
kostunbre bat bazan, ola sortaak eitten
tzien. Lizarrak bota, adar txikixeok iza-
ten tzien aik, bota eta gero lotu, zee ba-
tekiñ, soka batekiñ-o lotu eta jasotzen tzien
sapaira aik. Eta gero, ba, oiñ baiño edur
geiao eitten tzon emen, da beste janak
emandakon, bedarra o pensue emanda-
kon, aik botatzen tziten gauerako. Sorta
aik iartuta eoten tzien, sapaien igartuta
ta aitxek’e jan itten zittuen. Olaxe’re bai”.
Etxeko denak joaten al zineten hostoa bil-
tzera? “Eez, “keba”. Ez. Olako, nik da-
kit zenbait izango zien, ez. Ez zien... Ola
lizar pare bati botatzen tziten adarrik aun-
dienak ba etxea  ekartzeko ta txikixeok
sortaan zea itteko. Zenbait esango izut pa
nik... E... Dozena bat zer, ola... arrama-
txo. Eta lotuta aik epintzen tzien, ta iar-
tu itten tzien sapaien epinita. Negue lu-
zea izaten tzan-da. Jan eitten zittuen
aik’e”. Nola ekarri, bizkarrean? “Bueno.
Orik, etxe ingurutan o illor ingurutan iza-
ten tzien, lizar orik. Ta ordun etzeon... ze
aundik, asto bear aundik izaten. Artu-ta,
epini lotuta-ta, illor ondoa eaman, da geo
gizonezko batek jasotzen tzittun zeera, sa-
paira. “O sea”, etxe ingurutan’e izaten
tzien. Da arbola ingurutan’e, oiñ’e ikus-
ten die arbola ingurutan lizarrak. Ger-
tu izaten tzan zea, jaso bearra, o zea”.

Etxe inguruko lizarrak erabili ohi ziren:
“Lizarra amen bezela igual. Amen beze-
la. Emen dana beiei ematen tziten ardik
ez zeolako. Baiño an, aundienak etxea
eraman, etxea eraman... Gaiñea itten gen-
duzten kimauta zakutan eaman’e bai. Illo-
rreti ta ola aundienak eta geo adar txi-
kixeok, aik lotuta epini eta ola. An’e illor,
illor ingurun, danetan zien lizarrak... Ba
emen’e bazien etxe ingurun lizarrak’e.
Ortxe atze ortan. Oiñ’e garaje o zee ori
daun ortan. Or lizar ondi bat bazan. Bai,
ta gero, gaztaiñarin ez takitt bazan, bai-
ño Antxerdiñ’e an dare oandio lizarrak.
Eta geo Aierdin’e bai. Aierditi burdiñ
ekartzen tzien ta Antxerditi’re bai. Baiño,
beittu, danetan. “O sea”. Lekuik, illor le-
kuik geianetan izaten tzien.” (JBA, 2002-
03-21)

Ostóje, ostójea: iz. Bot. Hostotza, hostai-
la, landare baten hosto multzoa./ Ostoje
geiei. Hostotza gehiegi./ Batzutan gerta-
tzen da landare batek behar baino hosto
handiago eta ederragoak izatea, loreetan
indarra izan beharrean hostojean izatea.
Baina landare hauek azkarrago gal litez-
ke. (JBA, 1999-08-08)/ (sinonimoa Ostaje)

Óta, otéa: iz. Bot. Otea, landare mota./ Ota
lora. Ote lore. (Otearen lorea) (JBA,
2003-02-01)/ Otea erein izanaren berririk
ez dakiela dio JBA-k. (JBA, 2003-09-06)/
Otalora. Ote lore. (JBA, 2003-09-06)/
MUA-k ez du entzun otea ereitearen be-
rririk. (MUA, 2005-02-04)/ (�)

� Etnog. Abereak: Otan o illarren eutsi bear-
ko duela. Otean edo txilarrean eutsi be-
harko dutela. (Otea edo txilarra janda iraun
beharko dutela; elurteak harrapatu dituen
ardi batzuen gainean jabeak esana) (JBA,
1999-11-21)/ Behorrek eta beste abereek

otea ez dute jan nahi izaten. Elurrak ha-
rrapatzen dituenean, eta beste ezer ez du-
tenean, ota-punttea jaten dute. (JBA,
2003-10-18)/ Ota punta fresko-freskoa, ea-
rra. Ote punta fresko-freskoa, ederra. (Be-
horren jakia) (JBA, 2004-06-12)

� Etnog. Kortaloia: Otea menditik kortaloia egi-
teko bakarrik moztu eta ekarri ohi zen, eta
lan hau Tiburtzio Beainek egiten zuen.
Otea ereiten ez du ezagutu, ezta landare
honen beste erabilerarik ere. Otea bera ez,
baina otakak ekartzen genduzten sue ei-
tteko’re bai. (JBA, 2006-01-07)

Otá-ardi, otá-ardie: iz. Zool. Ote ardia./
Ota-ardik. Ote ardiak. (Hitz hau entzuna
du, baina ez dauka erabateko ziurtasuna.
Oraingo hitza ere ote den pentsatzen du)130

(JBA, 2005-08-06)

Otá-sega, otá-segea: iz. Tre. Ote sega, ne-
kazal tresna./ Ota-sega. Oste sega. (JBA,
2006-05-06)/ Sega arruntekiko ezberdina
da: Ota-segea izaten da diferentea... Ola
motzagoa, fuertegoa. (JBA, 2009-01-21)

Otáari, otáarie: iz. Bot. Otadia./ Otáarik.
Otadiak. (JBA, 2003-08-31)

Otáka, otákea: iz. Bot. Otaka, otearen en-
borra./ Otákak. Otakak. (JBA, 2005-03-05)

Otañerréka: Topo. Otañuerreka, Brinkolako
erreka./ Otañerreka. Otañuerreka. (JUA,
1999-09-08)/ Otañerrekan. Otañuerrekan.
(JUA, 1999-11-28)/ Otañerreka Guriditegi
inguruan batzen zaio Urola errekari,
trenbidearen azpitik pasa eta gero. (JBA,
2001-12-29)/ Zulo orri Otañerreka. Zulo
horri Otañuerreka. (Urtegi aldetik ikus-
ten diren mendiak azaltzen ari zaidala)
(JBA, 2004-05-20)

› OSTOA IN. Lizar landarea ganaduarentzako hos-
toa egiteko erabiltzen zen. (AA, 2008-11-08)

130 Sasi-ardi esan nahiko ote zuen?

› OTEA. Antxerdi aldeko ote landarea. (AA, 2008-03-08)
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Otás, otása: iz. Ogi beltza, oraingo ogi in-
tegralen antzekoa zen otasa. Ogi beltza,
zaiekiñ da iriñekiñ egiten dena. (Ez da ota-
sea esaten, JBA-k berak argitu duen bezala)
(JBA, 2003-07-26)/ Otas paren bat labe su-
koa. Otas pareren bat labe sukoa. (JBA,
2004-03-21)/ Otasa gariarekin ere egiten zen,
horretarako gariaren zahiak bereizi gabea
egon behar zuen. (JBA, 2005-03-26)/ Otasa
eta ogi beltza gauza bera dira, irina eta zahia
bereizi gabe erabiliz egindako ogia. Zahia
gehiago bazen, ogiak beltz kolore handia-
goa hartzen zuen. Zahi gabeko ogia berriz,
ogi zuria zen. (JBA, 2005-04-02)

Ótau: ad. Zool. Otatu. Hegaztiak lo egiteko jar-
tzen diren era./ Otauta. Otatuta./ Hegaz-
ti batzuk zuhaitzetan lo egiten dute eta ber-
tan jartzen dira otauta. Oiloak berriz es-
talpeetan, etab./ Usok otauta, oillok otau-
ta, belak otauta. (Mariaje UB-ek entzuna au-
rretik) (JBA, 1999-03-13)

➤ Grab. Otatu: “Otau? Oillok otauta, esan nai
dezu? Ba illuntzan, erretiratzen dienen,
oillook-o jartzen die, bueno jarri izaten
tzate ola ool batzuk da zean, da antxe, jar-
tzen die otaan, otaan esaten da. Antxe illa-
ran jartzen die eta antxe gaue pasatzeko,
zer bat. Geo, lenau bagenduzten oillo ba-
tzuk kanpon otatzen tzienak’e, kanpon ota-
tzen tzienak’e. Árbolan’e igual otau izan
die, baiño danak ori, otau ba, oillok o txo-
riña’re berdiñ izango a. Txorik’e otauta
eoten die”. Aditz hau hegaztiekin erabi-
li ohi da: “Egaztikin. Txorikatio’re esan
oi da, ta oillokatio’re bai ta... Oiñ gai-
ñeatikok eukiko due, ze ori...” (JBA,
2003-02-15)

Ots, ótsa: 1. iz. Hotsa./ Aittu non otsa, miau
otsa. Aditu nuen hotsa, miau hotsa. (Ka-
takumeen hotsaren gainean) (JBA, 2004-
07-03)/ Otsik izan al da aittenik? Hotsik
izan al da aitarenik? (JBA, 2004-08-10)/ Tin-
bre-otsa. Txirrin hotsa. (JBA, 2008-08-13)/
Os bat. Hots bat. (JBA, 1999-08-19)/ (aldaera
Os)/ 2. iz. Sona./ Otsa. Hotsa. (JUA, 1999-
07-26)/ Izaten zien otsa. Izaten zitean ho-
tsa. (Basurde ehizaren gaineko berriak iza-
ten ziren, hau debekatua izan arren)
(JUA, 2002-06-15)/ Txaar-otsa. Txar sona.
(Eguraldiak txarrera joko zuela etenga-
be esaten aritu zirela adieraziz) (JBA, 2005-
02-19)/ Txaar otsa’re badao. Txar hotsa
ere badago. (Eguraldi txarra igartzen ari
direla) (JBA, 2008-03-02)/ Olako otsak
eta zittuen. Horrelako hotsak atera zi-

tuzten. (Gai batean izan ziren zurrumu-
rruei buruz) (JBA, 2004-11-06)/ (aldaera Os)

OTSA ETA: ad. Hotsa atera, hotsa eragin./ Otsa
eta. Hotsa atera. (JBA, 2007-12-15)/ Otsa
etako do an aizek. Hotsa aterako du han
haizeak. (JBA, 1998-09-26)

Otsaill, otsaille: iz. Otsaila, hilabetea./
Otsaille. Otsaila. (JBA, 2003-04-26)

Otsándu: ad. Zool. Otzandu, mantsotu./
Otsandu in da... umildu. Otzandu egin
da... umildu. (Txakurkumearen gainean
esana) (JBA, 2001-08-26)/ Otxandu. Otzan-
du. (JBA, 1998-09-10)/ (aldaera Otxandu) (si-
nonimoa Mantxotu)

Otsárte: (ik. Otsaurte)

Otsaurte: Topo. Otzaurte, Zegamako para-
jea./ Otsaurte. Otzaurte. (JUA, 1998-10-17)/
Otsarte. Otzaurte. (JBA, 1999-10-26)/
Otsarteti. Otzaurtetik. (JBA, 2000-11-11)/
Otzaurten. Otzaurten. (Bertan harrobi bat
zen) (JUA, 2004-04-10)/ Otzaurtea-ta,
Otzaurteti Sánto-Espiritua. Otzaurtera-
eta, Otzaurtetik Santiespiritura. (JUA,
2002-06-15)/ Otsaurtetio. Otzaurtetik.
(JBA, 2004-09-18)/ Otsaurte alde ortan.
Otzaurte alde horretan. (JBA, 2006-01-14)/
(aldaerak Otsarte; Otzaurte)

Ots ein: ad. Hots egin./ Otseitten. Hots egi-
ten. (Deitzen) (JBA, 2000-08-09)/ Beak ots
eiñik izango zon. Berak hots eginik izan-
go zuen. (JBA, 2006-05-29)/ Ots ein neikio.
Hots egin nezaioke. (JBA, 2007-07-19)

Otsí: interj. Hotsi, gauza bat ematean esan ohi
da./ Otsi, eldu oni. Hotsi, heldu honi. (JBA,
2006-01-14)/ Otsi geiau. Hotsi gehiago.
(JBA, 2006-05-20)

Otsó, otsóa: iz. Zool. Otsoa, ugaztun mota./
Otsoa. Otsoa. (Gurasoek-eta otso kontuak
esaten zituztela dio, baina berak ez zituen
gogoan hartu) (JBA, 2006-02-11)/ Otsok.
Otsoak. (JUA, 2002-06-15)/ (�)

Otsó-mats, otsó-matsa: iz. Bot. Otso ma-
hatsa, landare mota./ Otso-matsa. Otso
mahatsa. (JBA, 2000-09-30)

Otxándu: (ik. Otsandu)

Otz, ótza: (ik. Oz)

Ótzak: adb. Hotzak, hoztuta./ Otzak nao ni.
Hotzak nago ni. (JUA, 2000-12-23)/ Otzak
eongo zea. Hotzak egongo zara. (JBA,
2001-04-07)/ Len otza neonan. Lehen ho-
tzak nengonan. (JBA, 2005-04-02)

Otzáldi, otzáldie: iz. Hotzaldia./ Otzaldik
sentittu ttut. Hotzaldiak sentitu ditut.
(Egun bateko eguraldiaren gorabeheren
gainean) (JUA, 2000-01-29)/ Otzáldi bat
izan den. Hotzaldi bat izan dun. (Hotza
egin duen eguneko zati baten gainean)
(JBA, 2006-02-11)

Otzaurte: (ik. Otsaurte)

Otzikára, otzikárea: iz. Hotzikara./
Otzikara antza. Hotzikara antza. (JBA,
1998-09-26)/ Otzikarea. Hotzikara. (JBA,
1999-05-15)/ Otzikarea... otzikara. Hotzi-
kada... hotzikada. (JBA, 2007-10-26)/ Otzí-
kara. Hotzikada. (JBA, 2008-11-15)/ Otzí-
karea. Hotzikada. (JBA, 2009-01-04)

Otzíll, otzílle: izond. Hotzila, hotza ken-
dutakoa./ Nik otzille naiao det. Nik ho-
tzila nahiago dut. (Konpotaren gainean
esana) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-12-
22)

Oz, ótza: iz. Hotza./ Oz dao. Hotz dago. (JBA,
1998-12-23)/ Emen sentitzen da otz. He-
men sentitzen da hotz. (JBA, 2001-10-14)/
Otz-otz-otz einda. Hotz-hotz-hotz egin-
da. (JBA, 2002-11-09)/ Otzik ez deu senti-
ttu. Hotzik ez dugu sentitu. (JBA, 2003-04-
04)/ Oso otz’e dao-ta. Oso hotz ere dago-
eta. (JBA, 2003-12-28)/ Atzo oso otz eon
tzan. Atzo oso hotz egon zen. (JBA,
2004-12-24)/ Kanpon dau otz bat, pai!...
Oso otz. Kanpoan dago hotz bat, bai!...

› OTSAURTE. Otzaurteko baseliza. (AA, 2008-07-13)

› OTSOA. Aztiriako Aiztiargo gurutzea. Nahiz eta otsoen berririk Brinkolan jaso ez, guregandik gertu sama-
rrean, Santa Marina aldean esaterako, badira abere honen kontuak. Gurutze hau, ematen duenez, otsoek hil-
dako pertsona baten oroimenez ezarri zen. (AA, 2008-03-02)
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OZTU

Oso hotz. (JBA, 2005-01-08)/ Oso-oso
otz. Oso-oso hotz. (JBA, 2005-12-25)/ (al-
daera Otz)

Ózka in: ad. Hozka egin./ Ozka in. Hozka
egin. (JBA, 1998-10-31)/ Ozka in. Hozka
egin. (Txakurraren gainean) (JUA, 1999-
06-05)/ Ozka inda. Hozka eginda. (JBA,
2000-01-06)

Ozkára, ozkárea: iz. Hozkada./ Ozkarea
bota diola. Hozkada bota diola. (Katua
hozka egiten saiatu dela) (JBA, 2005-01-08)

Ozkírri, ozkírrie: iz. Hozkirria./ Ozkirrie.
Hozkirria. (JUA, 2002-11-02)/ Ozkirrie
baiño obe da bero-berotan ibiltzea. Hoz-
kirria baino hobe da bero-berotan ibiltzea.
(JBA, 2004-12-04)

Ozmén, ozména: iz. Hoztea, jendea gai
baten inguruan berotua egon ondoren,
arrazoi bat edo bestearengatik hoztea, ha-
sierako berotasuna galtzea da ozména.
(Ezkioko agerpenen gainean esana) (JUA,
2003-06-28)

Ozpíko, ozpíkoa: iz. Tre. Aitzur mota. Bere
funtzioaz zera dio: Ozpikoa, palak itten
don zea itten do orrek. (JBA, 2003-07-13)

Óztu: ad. Hoztu./ Oztu. Hoztu. (Eguraldia-
ren hozketa adierazteko) (JBA, 1999-04-17)/
Oztu baik. Hoztu barik. (Eguraldi hotza-
ren gainean gomendioa) (JUA, 2001-11-17)/
Oztéen. Hozten. (JBA, 2004-01-17)
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Pa: (ik. Ba)

Pa éman: ad. Musu eman, ume hizkeran./
Pa ematen. Pa ematen. (JUA, 1999-10-23)

Paáburu, paáburue: iz. Bot. Pagaburua.
Izen honekin, enbor baxua eta oso lo-
dia duten pagoak izendatzen dira, ho-
rretarako adar nagusia ebakiak dituzte-
nak. Honela albotako adarrak bakarrik
garatzen zaizkio zuhaitzari. Bestela
pago braboa izango litzateke./ Paabu-
rue, pagoburue. Pagaburua./ Egitura hau
beste zuhaitz batzuk ere izan dezakete,
gaztainondoak, gaztaiñaburue, eta ha-
ritzak esaterako. Etxaburuko haritzak era
honetakoak dira. (JBA, 1998-12-28)/ (al-
daera Pagoburu)

➤ Grab. Pagaburua, gaztainaburua: “Ba,
gaztaiñak eta ola... Kao, gaztaiña ses-
trakea izan ezkeo ura goora juten da,
baiño gora jun baik mozten balin bada
zean, ta pagoa igual, metro pare bate-
ti o ola, gero ari burue itten tzako. Gaur
ibili gaan bezela, arek’e burue zeuken.
Ua’re moztuta eta gero burue. Ta buru
artan “puja” asko irtenda”. Pagaburua
izan dadin, moztu egin behar: “Baai.
Bestela izaten da pago braboa, eta
gaztaiñea’re berdin. Ura luzau eitten da-
eta, eta gaztaiñak moztu, gaur ibili
gan bezela, moztu eta gero burue eitten
tzate. Buru artan irtetzen die “pujak””
(JBA, 1999-08-19)

Paári, paárie: (ik. Pagari)

Paárreta: Topo. Pagarreta, Brinkolako
parajea./ Paarreta. Pagarreta. (Armuñon
den ur biltegitik harantzago omen dago)
(JBA, 2003-09-06)/ Itxuraz inguru hone-
tan zen iturri bat erabiltzen omen zuten
garotara joaten zirenean. Iturri hau
Uharkaldekoek zaintzen omen zuten,
baina gaur egun galdua dago. Pagarre-
ta den tokian pagadi bat dagoela diote,
pinudiz inguratua. (JBA, 2003-09-06)/
Paarreta... Pagoerreta. Pagarreta... Pa-
garreta. (MUA, 2003-04-11)/ Pagoerreta.
Pagarreta. (Bere etxeko leihotik ikusten
du) (MUA, 2005-02-04)/ (aldaera Pagoe-
rreta)

Paárretako ittúrrie: Topo. Pagarretako
iturria, Brinkolako iturria. Iturri hau,
Aierdiko egilehorretik Biain alderako

bide ondoan kokatzen da./ Paarretako
itturrie. Pagarretako iturria. (JUA, 2002-
03-10)

Paé: (ik. Bae)

Paéta, paétea: iz. Pareta, horma./ Paetea.
Pareta. (JUA, 1998-07-07)/ Zear paetea. Ze-
har pareta. (Aldapa bati zeharrean dago-
en harresiaz; Aierdi aldeko harresi bat)
(JBA, 2000-01-22)/ Paetaiño. Paretaraino.
(JBA, 2005-02-19)

� Etnog. Lur hormak: Lurrei eusteko hormak
ere egin zituen Tiburtzio Beainek. Harrien
artean ez zen lokarririk jartzen, arrie arrin
gaiñen jarrita izaten zen, besterik gabe.
(JBA, 2005-03-27)

Paéta-bedar, paéta-bedarra: iz. Bot.

Horma belarra, landare mota./ Paeta-be-
darra. Horma belarra. (JBA, 2003-02-15)/

p

› PAABURUE. Aizkorrondoko pagaburu ederrak. (AA,
2005-12-24)

› PAETEA. Muntegi baserriaren inguruko paretak. (AA, 2008-03-29)
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(sinonimoa eta ik. Gibel-bedar)

Pagári, pagárie: iz. Bot. Pagadia./ Paarie,
pagarie. Pagadia, pagadia. (JBA, 1999-08-
03)/ Paárik. Pagadiak. (JBA, 1999-08-14)/
Párie. Pagadia. (JBA, 2002-01-06)/ (aldae-
rak Paari; Pari)

Págo, págoa: iz. Bot. Pagoa, zuhaitz mota./
Pagoa botatzeko garai egokiena neguko
ilberrie da. (JUA, 1999-11-27)/ Págoa.
Pagoa. (JBA, 2003-09-06)/ Págok. Pagoak.
(JBA, 2004-02-07)

Pagóburu, pagóburue: (ik. Paaburu)

Pagoerreta: (ik. Paarreta)

Págola: Topo. Pagaola, Brinkolako mui-
noa./ Pagola. Pagaola. (JUA)/ Págola. Pa-
gaola. (JUA, 2002-02-23)

Pai: (ik. Bai, lehen adiera)

Pákanea: Pakaenea, Legazpiko garai ba-
teko denda./ Pákanea. Pakaenea. (JBA,
2007-12-15)

Pakárrik: (ik. Bakarrik)

Páke, pákea: iz. Bakea.

PAKEA EMAN: ad. Bakea eman, buruhaus-
terik ez eman./ Pakea eman ezkeo. Bakea
eman ezkero. (JUA, 1998-11-07)

PAKEA IN: ad. Bakea egin, arazoa desager-
tzean esaten da./ Ze pakea itten duen. Ze
bakea egiten duten. (Elurra urtzean, elu-
rraren arazoak desagertzen direla esate-
ko) (JBA, 2004-02-21)

Pála, pálea: iz. Tre. Pala./ Pálea. Pala. (JBA,
2000-02-12)/ Goizen palekin ibili die...
eran palekin etorri die berriz. Goizean

palarekin ibili dira... Euren palarekin eto-
rri dira berriz. (JBA, 2004-02-29)

Paláketa, paláketea: iz. Palaketa, palaz
egindako lana./ Paláketan in bear izan
non. Palaketan egin behar izan nuen. (Pa-
laz elurra kendu zuela azalduz) (JBA, 2004-
03-04)

Palánka, palánkea: iz. Tre. Palanka. Bur-
dinazko tresna luzexka, lurrean zuloak
egiteko erabiltzen dena. (Batez ere hesolak
eta antzerakoak sartzerako orduan)/ Pa-
lankea. Palanka. (JBA)

Palár, palárra: iz. Tre. Palarra./ Palarra.
Palarra. (JUA, 1998-12-22)/ Aitzur erako
tresna, aho zabalagokoa. Besteak bes-
te, area batzeko balio du. (JBA, 1998-12-
22)

Palást ein: ad. Plast egin./ Palast einda ure
eroi zat. Plast eginda ura erori zait. (Ura
zeraman ontziak ikara egin eta erortzean
esana) (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA,
2000-01-22)

Pálau: ad. Palatu, palaz landu./Palátzeko. Pa-
latzeko. (Soroan palaz egiten diren lanak)
(JBA, 2002-08-24)

Palázio, palázioa: iz. Palazioa, jauregia./
Erregen palazioa. Erregearen palazioa.
(JUA, 2004-08-10)

Palétiñ, palétiñe: iz. Tre. Paletina, masa ba-
natzeko tresna./ Paletiñe. Paletina. (JBA,
2005-08-12)

Pálo, páloa: 1. (ik. eta sinonimoa Makilla, le-
hen adiera)/ 2. iz. Bot. Sestratzea enborraren
erdialdetik-edo burutzean, arrosen kasuan
bezala, orduan sestratzea palotik egin dela
esan liteke. (JBA, 1998-08-05)

Panadéri, panadérie: iz. Okindegia./ Pa-
nadérie. Okindegia. (JBA, 2001-12-15)/ (si-
nonimoak Ogitegi; Okindegi)

Panadéro, panadéroa: iz. Okina./ Pa-
naderok. Okinak. (JBA, 2005-01-15)

Pánpano, pánpanoa: iz. Bot. Kurkubita,
zuhaitz batzuei ateratzen zaien gorpuzki
borobila./ Panpanoa. Kurkubita. (JBA,
1998-08-05)/ (sinonimoa Kurkuitta)

Pánpano, pánpanoa: izond. Gaitzik iku-
si gabekoa, estualdirik pasa gabekoa./
Katu panpanoa. Katu panpanoa. (Maria-
je UB-k entzuna: JBA, 2005-02-15)

Panpilipauxa, panpilipauxa: iz.

Zool. Pinpilinpauxa, tximeleta, intsektu
mota./ Panpilipauxa. Pinpilinpauxa.
(JUA, 2000-02-16)/ (sinonimoak Pitxillota;
Txipeleta)

Pantáno, pantánoa: iz. Urtegia, Ba-
rrendiolako urtegia./ Gaur egun pantanoa
den lekuan, lehen Zubitxota izeneko ba-
serri bat kokatzen zen. (JUA, 1999-05-15)

Pantáno-bidea: Topo. Olazarretik urte-
girako bideari esaten zaio horrela./
Eraneun’e bai, pantano bide ortan,
depuradora biden. Herenegun ere bai,
urtegi bide horretan, araztegi bidean.
(JUA, 2001-04-07)

Paótx, paótxa: iz. Bot. Pagotxa, landare

mota./ Paotxa, bedar klase bat da,
itxuraz alpapea bezelakotxea, eta honen
modura, biun-biune. Moztu aldi baka-
rrekoa da, ebaitzen da ta ez da berriz ere
etortzen. Lehen garia egiten zen soro-
etan, garik ebai eta gero, soroaren zati
batean pagotxa ereiten zen, eta gaine-
rakoan arbia. Izan ere, garia bukatzean,
ebali soroa eta ereitte gendun ori. Pa-
gotxa egiten zen soro zatia, arbiarena
baino askoz ere txikiagoa izaten zen.131

(JBA, 2005-03-12)

A ZE PAOTXA: interj. Hara zer pagotxa!
Norbaitek espero gabeko zortea izaten
duenean esan ohi da: A ze paotxa! Hara
zer pagotxa! (Esaldi hau betidanik esan
izan ohi zen Brinkolan) (JBA, 2005-03-12)

Pápa, pápa: iz. Ogia, ume hizkeran./
Papa. Ogia. (JBA, 2003-02-15)

Papár, papárra: iz. Paparra./ Paparra za-
balduta. Paparra zabalduta. (Lepo aldea
agerian duen pertsona batez) (JUA, 2002-
01-06)/ Papar zuri orik. Papar zuri horiek.
(Marista anaien gainean) (JUA, 2002-06-

› PAGOA. Aizkorrondoko pago zaharra. (AA, 2005-
12-24)

› PAETA-BEDARRA. Pareta belarra edo gibel bela-
rra. (AA, 2005-05-21)

131 Landare izen hau Zegamako Joxe Mari Azurmerdiri entzundakoa da. (2005-03-10)/ Hala galdetu diogu JBA-ri, eta honek ederki zekien zer zen.

› PANTANOA. Barrendiolako urtegia. (AA, 2005-04-30)
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01)/ Paparren daukean ori. Paparra dau-
kadan hori. (Lepoko baten gainean)
(JUA, 2004-07-03)

Pápo, pápoa: 1. iz. Papoa./ Paapok. Pa-
poak. (Papo handiak dituen katuaz) (JBA,
2008-01-18)/ 2. iz. Zool. Papoa, oiloak aho
aldean duen barrunbea. Poltsa bezala de-
finitzen du JBA-k./ Papoa. Papoa. (ik.
Errota) (JBA, 2000-04-25)

Paraguero, paragueroa: iz. Aterkiak
konpontzen aritzen zen langilea zen pa-
ragueroa. (JBA, 2005-08-06)/ (ik. Gibola)

Paraíso, paraísoa: iz. Erl. Paradisua./ Pa-
raison. Paradisuan. (JUA, 2001-12-15)

Párdel, pardéla: iz. Fardela.

� Etnog. Etxetik kanpora: Etxetik kanpora
joan eta jan beharra suertatzen zitzaienean,
batez ere mendira joatean, zapi batean bil-
dutako ogitartekoa eramaten zuten, eta
izen hori ematen zioten. Udanan, erren-
tari zegozkion lanetan, eta Aizkorri aldean
lanean ibili zenean, pardela hartu ohi
zuen. Ogitartekoan gantxarrea izaten
zen batzutan. (JUA, 2004-03-13)

Párdo, párdoa: iz. Nekaz. Fardoa./ Pardok
iñ ezkeo. Fardoak egin ezkero. (JUA, 2001-
08-26)/ Lasto pardo osoa. Lasto fardo
osoa. (JUA, 2002-01-19)/ Fardok. Fardoak.
(JBA, 2002-01-20)/ (aldaera Fardo)

Páre: adb. Parean, maila berean./ Pare daek.
Pare zaudek. (Pilota partiduko berdin-
ketaz) (JUA, 2004-03-13)

Páre, párea: iz. Pare./ Milla pare bat
laun. Mila pare bat lagun. (Trenbidea egi-
ten aritu zirenak) (JUA, 1999-08-29)/ Emen
iru pare badaek. Hemen hiru pare ba-
zaudek. (JBA, 2005-01-08)

Pári, párie: (ik. Pagari)

Pariente, parietea: iz. Senidea./ Pa-
riente. Senide. (JBA, 2004-02-01)/ Pa-
riente atzeatuk. Senitarteko atzeratuak.
(Senitarteko urrunak, ahaide urrunak)
(JBA, 2004-02-15)

Pariondo: Topo. Pagadiondo, Agirrezabal ba-
serritik gorako parajea./ Páriondo. Pa-
gadiondo. (JBA, 2005-03-05)/ Agirreza-
balgo umeek hemen zituzten euren ba-
ratzak. Gainerakoan zelai erabili zen
sail hau. (JBA, 2009-01-31)

Parpaill, parpailla: iz. Parpaila./ Par-
paille. Parpaila. (Arropako bolantea)
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2000-06-10)/
Parpaille. Parpaila. (Jantzitako arropa
tolestatzean alde batean gelditzen diren
arropa tolesdurak) (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2003-01-28)/ Parpailla. Parpai-
la. (JBA, 2003-04-26)/ (aldaera Parpaill, par-
paille)

➤ Grab. Parpailla: “Jantzi baten ipintzen
tzakon edergarri batzuk, ola, parpailla ba-
tzuk, parpaillak o bolantek-o, olako gau-
za bat, nik uste et dala. Parpaillak... bes-
te gauza batzui’re esango zate igual
baiño” (JBA, 2003-04-26)

Parpaill, parpaille: (ik. Parpaill, par-
pailla)

Párra, párrea: iz. Tre. Parra. Makila
puntaduna, labore igokariak eusteko

erabiltzen dena./ Parratakok. Parreta-
koak. (JBA, 2004-09-25)/ Amen parraik
etzan eongo? Hemen parrarik ez zen
egongo? (Egur pila batean parretarako
zeinek balioko zuten galdetuz) (JBA,
2005-05-07)

� Etnog. Nola egin: Parrak bereizi egiten dira,
denek ez dutelako erabilera bera. Batzuk
indiaba landareei eusteko balio dute,
hauek luzeenak eta meheenak dira.
Beste batzuk tomate landareak eusteko
balio dute eta hauek motzagoak eta sen-
doagoak dira./ Aurreko urtean erabili-
tako parrak balio duten ala ez bereizketa
bat egiten du JBA-k. Parraren alderdi bat
lurraren kontra kolpatzen du hiru bat al-
diz. Kolpatutako aldea hausten bada (us-
telduraren eraginez adibidez), orduan
alde batetan pilatzen da. Froga gaindi-
tzen duten parrak berriz beste aldean pi-
latzen dira. Azken hauek urte honetako
lanetarako ere erabiliko dira. Balio ez
dutenak agian erabil daitezke tomateen
parra gisara, horretarako behar adina lo-
diera badute eta egokiak badira./ Parrak
lurrean sartzeko era hau da: palanka txi-
ki baten laguntzaz lurrean zulo zilindriko
bat egiten da. Zulo hori handitu eta ta-
maina egokia duenean, orduan parra sar-
tzen da. Zulo hau landarearen ondoan
egiten da. (JBA, 2000-06-06)

Párra-párra: Onom. Barra-barra, ugarita-
suna adierazten duen onomatopeia./
Umea izan duen behor bat argala dago,
baina ille zarra parra-parra botatzen ai
da, ugari. Hori seinale ona da: osasuntsu
dagoela. (JBA, 2004-05-20)

Parránda, parrándea: iz. Parranda./ Pa-
rranda itteko ondo dao. Parranda egite-
ko ondo dago. (JUA, 1998-11-07)/ Etzon ba
parrandan gastauko diru askoik. Ez
zuen ba parrandan gastatuko diru asko-
rik. (JUA, 2001-11-02)/ Beti bérsotan da pa-
rrandaik-parranda ibiltze zien. Beti ber-

tsotan eta parradarik parranda ibiltzen zi-
ren. (JBA, 2006-05-27)

Parrandéro, parrandéroa: iz./izond.

Parrandazalea./ Oso parrandérok. Oso pa-
rrandazaleak. (JBA, 2006-05-27)

Parrastára, parrastárea: iz. Parrasta-
da./ Kaka parrastara. Kaka parrastada.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2006-06-27)

Párre, párrea: (ik. Barre)

Parríll, parrílle: iz. Errepideko zoruetan
jartzen diren metalezko egiturak, ganadua
bertatik igaro ez dadin izaten da parrille.
(JBA, 2003-03-30)

› PARIONDO. Pagadiondo parajea, Agirrezabal baserritik gora dago. Bertan izan zituzten umetako baratzak
Agirrezabalgo haurrek. (AA, 2009-01-31)

› PARREA. Soroan ezarritako parra. (AA, 2008-04-04)
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Párte, pártea: iz. Partea./ Nik’e izan non
partea. Nik ere izan nuen partea. (Gau-
za bat egiten esku hartu zuela) (JBA, 2006-
01-01)

PARTE ARTU: ad. Parte hartu./ Danak parte
artu zuela soziedade ortan. Denek par-
te hartu zutela elkarte horretan. (JUA, 2002-
03-23)

PARTE EMAN: ad. Parte eman, abisatu./
Parte eman tzian. Parte eman zian. (Iku-
sitakoa) (JUA, 2003-06-28)

Partíttu: ad. Banatu./ Partittuko atuau. Ba-
natuko ditiagu. (JBA, 2001-04-14)/ Partiu.
Banatu. (JUA, 2004-05-08)/ Partiuta. Ba-
natuta132. (JBA, 2005-09-09)/ (aldaera Partiu)

Partíu: (ik. Partittu)

Partízio, partízioa: iz. Banaketa./ Bi
sesto ogikiñ beteta, trenen, da geo eitten
tzon partizioa. Bi saski ogiekin beteta, tre-
nean, eta gero egiten zuen banaketa.
(JBA, 2005-01-15)

Partx, pártxa: iz. Betxindorra. (Espai-
nierazko orzuelo)/ Partxa. Betxindorra.
(Mariaje UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2002-
03 hilabetean)/ (sinonimoa Mimor)

Partz, pártza: iz. Zool. Bartza./ Zorrin
partzak. Zorriaren bartzak. (Zaldiaren gai-
nean esana) (JBA, 2001-08-25)/ Bartzak zo-
rriak ilean uzten dituzten arrautzak dira,
tira eginda ere kendu ezin direnak. (JBA,
2003-12-14)

➤ Grab. Partza: “Partza. Ba arrautzea, o zo-
rriña o arkakusok’e. Arkakusona’re igual
esaten da. Ez takit beste iñona esaten dan.
Erderaz ori da, erderaz “liendre” o
nola, bai, ola da, nolabaitt’e. Eta zeak jar-
tze ittuen arrautzak die oik, bai zorrik eta
bai arkakusok. Ta ez tait zenbait denpo-
ra, irten itten due, geo. Jaio itten die umek.
Da beiñ kenduatio, berriz’e irtetzen ba-
due, arrautzak inda bali mauzke, da be-
rriz’e irten eitten due, aik eta danak gar-
bittu arte-o. Eta personatan’e berdiñ, per-
sonatan’e, bueno! Illen dana, dana par-
tza, dana arrautzea”. Pertsona batzuei zo-
rriek errez erasotzen zieten: “Partzak.
“Eske”, buru batzuk, askoz persegittugok-
o izaten tzien. Eta igual zemait eta gar-
bigo ta arek eta geiao. Ta bakizu, dana
itten tzittuen partzak, beorrak’e bai eu-
kitze ittue, beorrak’e. Bai, beorrak’e.
Aik’e, aik’e ez takit nik zorrik o ze euki-

tze ittuen. Aik’e pillak eukitze ittue, zuri-
zurik-eta... Personai’re lenao eskolan, oiñ
ze geiao dao, “o sea”, produto geiao dao-
ta. Lenao orrazikiñ kendu bear izaten
tzien. Pini ola trapu zuri bat, ta ra zikin,
dana... Orrazi itxie izaten tzan da arekin
zorri orik, baiño zeak bali mazeuzken,
arrautzak, aek berriz’e irten itten tzon-da,
bueno, izaten tzan! Ta oiñ’e, eozin muz’e
bai, oiñ’e zorri ots oi izaten da. Arkakú-
sok ez die len bezela zea itten, lenao ar-
kakusoa etxetan asko oten tzan” (JBA,
2004-05-29)

Pasádizo, pasádizoa: 1. iz. Pasadizoa, ger-
takaria./ Pasadizok. Pasadizoak. (JBA,
2003-04-12)/ (aldaera Pasaizo)/ 2. iz. Pasabi-
dea./ Pasaizo bat. Pasabide bat. (JBA, 2000-
06-17)/ (aldaera Pasaizo)/ 3. Pasatzerakoan,
leku batetik igarotzean. (Herri batetan
pasaizon utzitako gauza baten inguruan)
(JBA, 2000-07-12)/ (aldaera Pasaizo)

Pasaizo, pasaizoa: (ik. Pasadizo, hiru
adierak)

Pasáleku, pasálekue: iz. Pasalekua./
Pasalekun. Pasalekuan. (Errotara doan ka-
nala gainetik igarotzen duten zubi txikiez)
(JBA, 2000-12-24)/ Pasalekue. Pasalekua.
(Urzakoko astozubira iristeko bidean
den tarte estuaz) (JBA, 2001-04-07)

Pasára, pasárea: iz. Pasada, zenbat lan
adierazteko erabiltzen da hitz hau./ Pasa-
rea. Pasada. (Landare batzuk mozteko saio-
aren gainean) (JBA, 1999-05-22)/ Pasarea
eman. Pasada eman. (Sastraka batzuk
mozteko saioaren gainean) (JBA, 1999-10-
23)/ Garbittu pasaran bat eman bearko diu.
Garbitu pasadaren bat eman beharko dio-
gu. (Erosi berri den arropa bat garbitu egin
beharko duela esanez) (JBA, 2003-04-23)/

Fregau-pasara bat. Fregatu pasada bat.
(Zoruko hautsa garbitzeko) (JBA, 2004-08-
14)/ Pasarea eman. Pasada eman. (Gelei
erratzarekin) (JBA, 2005-08-14)

Pásau: 1. ad. Pasatu, gertatu./ Beittu ze pasau
zaten. Begiratu zer pasatu zaien. (JBA, 1999-
08-08)/ 2. ad. Pasatu, garaiz pasatuta adie-
ran erabiltzen da, hau da, bere balio han-
diena galdu duela adierazteko./ Denbora
geieiñ euki ta pasauta materialeako. Den-
bora gehiegian eduki eta pasatuta mate-
rialerako. (Bota eta berehala erabili ez zi-
ren pinu enbor batzuen gainean) (JUA, 1999-
07-26)/ Pasauta dao bedar zakar ua. Pa-
satuta dago belar zakar hura. (Duela ho-
gei egun moztuta egon behar zuen bela-
rraren gainean) (JBA, 2002-07-27)/ 3. ad. Pa-
satu, igaro, adiera espazialean./ Txakurre
mat pasauko a. Txakurren bat pasatuko da.
(JBA, 2004-10-02)

Páse, pásea: 1. iz. Pasaera, hegazti pasa-
era./ Uso pasetan. Uso pasaeretan. (JUA,
2002-06-15)/ 2. iz. Baimena./ Paseik ez ba-
zeuken, autorizaziok ez bazeuken, de-
nuntzie. Baimenik ez bazeukan, baime-
nik ez bazeukan, denuntzia. (JBA, 2002-
06-15)

Paseánte, paseántea: iz./izond. Pasiolaria./
Paseánte bat zan. Pasiolari bat zen. (Pa-
sioan zebilena) (JBA, 2008-01-18)

Paséau: ad. Paseatu./ Beak, eunero bea, pa-
seau. Berak, egunero bera, paseatu. (JUA,
2003-12-26)

Pasíllo, pasílloa: iz. Pasabidea./ Pasilloa.
Pasabidea. (Elizako sillen artean geratzen
zena) (JBA, 2000-08-09)

Pasmó-bedar, pasmó-bedarra: iz. Bot.

Pasmo belarra, landare mota./ Pasmo-be-

› PARRILLE. Ganaduari jarritako muga modukoa iza-
ten da hau. (AA, 2004-12-24)

132 Aditza, ikusten denez, forma berezian erabili du. Hala ere, ez dakit ez ote den berarekin hizketan ari zenak, Anjel Beainek, aurretik forma bera erabili duelako.

› PASALEKUE. Errotarako ubidearen gaineko pasalekua. (AA, 2008-10-12)
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darra eta zorna bedarra belar bera omen
dira. (JBA, 2005-08-14)/ (sinonimoa Zorna-
bedar)

Pástain: Pastain, Telleriarteko baserria./ Pas-
tain. Pastain./ Etxe honetan bi bizitza zi-
ren eta bakoitzaren gelak bestearekin tar-
tekatuak ziren. (JBA, 2004-08-14)/ Berta-
ko Andres semea itzaina zen, eta Joxemari
labradore zen. (JUA, 2004-08-14)

� Etnog. San Joan: San Joan egunean, Olazar-
goak Pastainera joaten ziren gonbidatu-
ta. Egun hartan, Katalina bera, Pastaine-
ra joaten zen bazkaria jartzen laguntze-
ra. (JUA, 2004-08-11)/ San Joan egunean
izaten zen bazkarian, Olazargoak eta
Udanako alemanak izaten ziren gonbi-
datuen artean. (JUA, 2004-08-14)/ Bazka-
ri honetan alemanak jale onak ziren. (JBA,
2004-08-14)

➤ Grab. Pastaingo osaba: “Bai, bai, ori da
ba esan dizut len, nola nere aman aiz-
pa zana Pastaiñen, aren gizona. Mar-
garita, Irunen eoten tzenan lengusue, ta
aren gizona. Ori zan artzai, ardik zeuz-
kien, ardik zeuzkien, baiño etzan artzai
ola, basarriko ardi, (...) esan deuna, ar-
tzai formala ez. Trenak arrapatu zon, ar-
dik karrillea jeitsi, eta aik bialtzen asi
ta trena etorri, ta bea arrapau zon. Bere
etxe paren, antxe, Teillarten, antxe.
Ori zan lenao, or minaatan alemanak-
eta ibili zien ba, minak eta zittun, mi-
natan or. Geo ortik Udana kabletan ba-
jatzen tzuen zee dana. [...]. Orko labek,
Udanako labetan, eta aleman arekin
gero guarda, eoten tzan gauen-da, tre-
nak arrapau zon osaba ori, nere osaba.
Bai, eta zu aittuta zare, emen Leazpin
badaukeu ba omenajea inda, Legazpi-
koa, Gerar, Gerar, ba orren familikin,
orren gurasokin da ori. Ori emen jaio,
Udanan jaioa men da, men tzan. Gero
gerran il tzan Alemanin, jakingo zu ori.
Ba alakotxe zea zeukien, “o sea”, re-
lazíoa, San Juanetan konbidatzen zuen
alkar familie. Ta gero ura, ba gero buel-
tea ez takit, Udanan eo ze ematen
tzuen, baiño Pastaiñea etortzen tzien
bazkaltzea. Eta gero, Gerar ori, Ale-
mania jun tzanen, andi karta bat es-
kribittu zien, euskeraz. Euskeraz, emen
euskeraz ikasi zon da klaro: “Akorda-
tzen naiz orko bazkari goxoakiñ, eta ba-
tez ere arroz ko letxe goxo-goxoarekin”,
kartan idatzita, euskera idatzita nola
bialdu zon, Gerar orrek, ta orren billa,
ibillik izango zien Pastaiñen, nola len
etxe zarra zeuken Pastaiñen. Bi bizitzako
etxea, gero dana dauzkie, zuk ez dezu
ezautu, Elenak jakingo do, zuen amak
jakingo do. Eta karo, etxez aldatzen, etxe
berrira aldatzen, berrira aldatzen nun-
baitt, galdu-edo, “a saber”, karta ura,
baiño ori nai zuen jakin, emen, Lenbu-
rrekok-eta, nai zuen. Ala aittu non,
bai, bai. Eta ola zan, ori zan, tio ori zan,
trenak arrapatu zon. Eta gero, aren se-
mea, gerran il tzan gaiñea, Joxe, soldau
zeon Bitoriñ, eta ura, karo, tropea era-
man tzuen frentera eta an geldittu zan,
seme gaztena, Joxe, bai. Ola” (MUA,
2003-10-10)

Patáta, patátea: iz. Bot. Patata, landare
mota./ Patata jorra. Patata jorra. (JBA,
1999-05-21)/ Patatea loran jarri zakuk. Pa-

tata lorean jarri zaiguk. (JUA, 2004-06-12)/
Garai batean, ogie’re eitten tzan patate-
kin./ Patata azie. Patata hazia. (JBA,
2005-03-26)

� Etnog. Patata sartzen: Patata sartzerakoan so-
roan geratzen diren belarrak, ahal izanez
gero lurrazalean jarri behar dira, eguzkiak
ihartu ditzan. Lur barnean geratuz gero,
berriro hazi egin daitezke./ Soro zati ba-
ten patata sartzerakoan, leku hura adie-
razi egiten da, bere mugatan zotzak sar-
tuaz (sastraka adarrak, esaterako) (JBA,
1999-04-06)/ Patatea marzon erein, ipiñi
lurren eta gero aurten julion eta dittuu.
Patata martxoko ze garaitan ereiten den
galdetzean zera dio: Asieran, akaberan,
danea. (JBA, 1996-09-07)/ Hazitarako gor-
detzen den patatari ernamuinak eratzen
zaizkio. Ernamuin hauek kanpora ez
ezik patata barnera ere garatzen dira. Ho-
rregatik hazitarako patata moztu behar de-
nean, ernamuinen norakoan moztu behar
da, ernamuinak moztu gabe, patata bat
ereitteko. (JBA, 2001-12-29)/ Patata lan-
datzen beti ezagutu du JBA-k, baina in-
darra azken urteetan hartu duela dio. Ga-
rai batean, artoa eta garia nagusi zirene-
an, patata gutxi egiten zen. Olazar base-
rrira ezkondu zenean ere, gogoan dauka
patata kanpoan erosten zela. (JBA, 2003-
02-01)

� Etnog. Patata mendian: Arrazioak izaten zi-
ren garaian, bat baino gehiagok lantzen
omen zuen patatea mendin. Armuño
bertan ere bai, JUA-ak dioenez. (JUA,
1998-07-14)

� Etnog. Patata lehortzen: Lurretik atera eta pa-
tatak lehortu arte, eguzkitan jarri ohi dira
soroan bertan. Orduan biltzen dira. Ger-
ta liteke, patatak erabat ezin lehortu iza-
tea gaua heldu delako. Kasu horretan, pa-
tata pilak egiten dira eta adarrez estaliak

uzten dira. Tamainaren arabera, eta ager
ditzaketen aitzur kolpeen arabera, sailkatu
egiten dira, abere edo giza janari bezala.
(JBA, 1996-08-08)

� Etnog. Jakia: JUA-ak dio illuntzan patatea ja-
ten zutela txikitan. (JUA, 1998-07-14)/
Arabatik gaztainarekin trukatzeko ekar-
tzen zen patata gorrie bakarrik izaten zen.
(MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Patatea (1): Patata non gorde: “Gan-
baran eukitzen tzien, ganbaran eukitzen
tzien, lenao’re. Ba oiñtxe bezelaxe, oiñ-
txe dauzkun bezela, ganbaran, da ola ne-
gue zetorrenen-o, tapau’re eitten tzien. Ez

› PATATEA. Patata landarea. (AA, 2005-05-21)

› PATATEA. Patata soroa. (AA, 2008-06-21)
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izozteko-o, ez izozteko-o, tapau’re itten
tzien. Emen nik ez dait, sekula ez det iku-
si nik, urte baten izan tzan or, “febrero”-
n izan tzan edurtea, ta geo edurren gai-
ñen izotza in, da eunero-eunero-eunero
ola, zea in tzan, il guzie. Ta ordun pata-
tak ganbaran gor-gor einda geldittu

zien, izoztuta. Bai, tapauatio’re alperri zan
ordun. Da ordun, bodegan’e bagenduz-
ken, eta aik etzien izoztu. Lurren gaiñek
zerenak, aik beean zeenak, aik etzien izoz-
tu, baiño ganbarakok, danak izoztu zien.
Nik beste urtetan ez det ikusi ola, seku-
la ez, ola izoztuta, oik-eta... Olaxe gan-
baran, ointxe bezelaxe eukitzen tzien”. Ze-
rekin estali: “Ba tapau eoziñ zakukin da
eoziñ zeakiñ, papelakiñ’e igual. Papelezko
zakukiñ’e igual-da, eoziñ gauzakin bein-
tzet tapau eitten tzien. Da ordun, ba etzi-
ttun ainbeste, bueno, etzittun... Bueno, ezta
eiñ’e alako izotzik, ez to eiñ, eiñ’e ez. Or-
dun tapautaio’re alperri zan. Ordun da-
nak gor-gor einda geldittu zien. Da geo,
biundu zienen, dana ude dariela, etzien
gauza jateko. Bai, etzien gauza jateko. Eta
gaiñeatin ba...”. Patataren iraupena:
“Ganbaran iraun? Bee garaien erna-
muiñek irtetzen dio, bai. Eta ordun, kao,
tapauta balin badare lenao gaiñea, da ta-
pau eitten tzien ordun, eta egualdi txa-
rreako, otzeako, baiño gero kendu in bear
izaten tziten, zeatio bestela aguro erna-
muiñe moitzen tziten, eta bee garairako,
ia ba patatea ereitteko garairako, ia
asko moittuta eoten da patatea. Oiñ au-
txe’re botatzen tzako. Oi’re zea izango a,
benenoa izango a baiño autxe’re botatzen
tzako, ta orrek’e, ez tio irtetzen uzten, zea,
ernamuiñe”. Ernamuina ateratzeko behar
duen denbora: “Ba apill aldeako ia dana
irtenda oten da, bate egualdi epelak ju-
ten bali madie-ta, ala’re tapauta eon ez-
keo ta ola, bueno! Da pixka-pixkat ba ge-
roxo-o, zea irauteko, bota izan diu guk aus
pixkat. Peazarekara pare bati-o. Beste-
la, ernamuiñe irten ezkeo’re, patatea biun-
biun eitten da ba, barrue biundu itten tza-
ko, nola irten eitten dion kanpora barruko
zea, ernamuiñetan, ba...”. Jaterik ba al
da?: “Bueno, jan eitten da, baiño zuitze-
ko-ta, beti da biun ura... Jan bai, itten da,
jan eitten da. Baiño bueno... Ori itten deu,
pixkat botatzen diu, aus pixkat-o, o erai-
ttea’re ona izaten da, ez ernamuiñik ir-
tetzeko. Sarri erain, da zabal-zabal epi-
ni, ta ola. Ola’re aittu izan ga... Ondio

gure ganbaran badare, iezko patatak, bota
in bearko ttu baiño, “bastante” onak da-
enak. Bai, bai, antxe kaja baten bota be-
arko ittut. Baiño “bastante” onak taenak”.
Ganbaran eta lurrean gordetzearen aldea:
“Ba patatekin beintzet, etzien izoztu or-
dun. Oiñ, lurren gaiñen euki ezkeo,
arek... Gaiñea ori da epelago daon sei-
ñalea, ta aguro ernamiñe irten’e bai. Lur
zean gaiñen, bodegan, lurren gaiñen
ipinita”. Patata motak: “Emen garai ba-
ten ibiltzen tzienak, bat, bueno, bi. Nik ize-
na ez dakit, ze ebaltzen tzuen, baiño bat,
eta beti bea itten tzan gaiñea. Ez tait se-
kula kanbiau’re itte gendun. Oin dare kla-
se, izen asko. Lenao beltza’re bazan. Bue-
no beltza, ola lila kolorekoa-o, izaten tzan
patatea. Da ura, ba lenengo jateko, erei-
tten tzan. Oiñ ez det ikusten nik, ez takit
oiñ’e oten dan, o ze oten dan. Oiñ bes-
telako klasek’e eoten, bueno, izenak, le-
nao ez tait lenao... Gu beintzet, ta besta
atzuk’e bai, patata klasen bat ein-da, geo
urteako’re ez gendun artzen. Eosi in bear
izate gendun. Patatérok-eta ibiltzen tzien
ordun, etxeta patata saltzen-da. Eta eosi
itte gendun. Lenau patata gutxi itten tzan,
oso gutxi, urteako etzan zea itten”. Pata-
tero hauek nola ibiltzen ziren: “Patatérok,
oiñ azkenen, furgonetakin da-ola, aurreti
ez dait nik’e, nola ibiltzen tzien’e... Bue-
no, lenau’re kamionak-eta ebaliko zittuen.
Len-leen’e, igual etxeaiño etzien jungo,
geo ba gurdikiñ eraman-o. Lenau Kor-
tako zubiti gauza asko jasotzen tzan, gur-
dikiñ, Arrezala’re, an etzeon kamiñoik-
eta. Oiñ, onaa ba furgoneta o olako ze-
akiñ. Bai, ni akordatzen naiz nola etor-
tzen tzien. Bai” (JBA, 2004-12-03)

➤ Grab. Patatea (2): Patatarekin ogia ere egi-
ten zuten etxean: “Ba nola izango zan ba...
Patatea zuittu ta egosi itten tzan lapiko-
kara bat. Olako ze bat, lapikokara bat.

Zuittu ta geo txiki-txiki itten tzan, zeakiñ,
tenedore o ze aundi batekiñ, o espuma-
derekiñ-o. Ola, aundixo batekiñ, tene-
dorea baiño aundixo batekiñ, xe-xe itten
tzan, xetu ondo, ondo eosi ta gero. Da
gero, ura masei nasten tzikon, bai”. Pa-
tata ogiaren zaporea: “Bueno, ba etzan
txarra izaten. Kao, ordun bakizu ze pa-
satzen tzan, nola gutxi zeon, garie-ta...
Bueno, garie, kendu’re eitten tzuen, ba-
serritan. Da urteako izaten tzan, baiño ba
beti geitzeko, aek’e ogi pare baten zea
beintzet pai. Eta etzan txarra izaten.
Ezégo gelditzen tzan, gero azkeneako’re.
Nola eromaien gordetzen tzien, zortzi eu-
neako itten tzan-eta, ezégo gelditzen
tzan. Etzan txarra gelditzen”. Tamainaz
ogi hauek besteen berdintsuak ziren:
“Ez, igualak ogik, igualak ogik, igualak.
Da (...) ura, masei naastu, ondo naastu,
ondo naastu ta bestela berdin-berdin, bai
beantzaie, ta bai, eon bear tzon denpo-
rea-ta, laben sartzea-ta, danak berdin-
berdin. Baiño, bai, bai, oixe, ni ezautu-
ta nao. Ta emen’e bai, emen’e bai,
emen’e. Bai, bai, bai, patatea. Erosi, zui-
ttu, eosi kazuela baten, eta beintzet’e ola,
ogi pare baten mouko masa, geo naastu
eitten tzikola, ezta. Bai, bai” (JBA, 2004-
12-03)

Patáta-bainak: iz. Patata bainak, jaki
mota./ Patata-bainak. Patata bainak.
(JBA, 2008-09-26)

Patáta-berri, patáta-berrie: iz. Bot. Pa-
tata berria. Honela deitzen da urte bere-
an lortzen den bigarren patata uzta./ Pa-
tata-berrie. Patata berria. (JBA, 1999-06-
19)/ Horretarako, goiz samar egin behar
da lehen uztako patata. (JUA, 1999-06-19)

Patáta-erre, patáta-errea: iz. Patata
errea, jaki mota./ Patata-errek. Patata erre-
ak. (JBA, 1999-06-19)

› PATATEA. Patata aleak. (AA, 2007-07-28)

› PATATEA. Patata ganbaran. (AA, 2008-07-05)
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Patáta-zulo, patáta-zuloa: iz. Nekaz. Pa-
tata zuloa, patatak ereitean patata bakoi-
tza sartuko den zuloa./ Patata-zuloa.
Patata zuloa. (JBA)

Patátero, patáteroa: iz. Patataria, pata-
tarekin lana  egiten duena./ Pataterok. Pa-
tatariak. (JUA, 2004-09-04)

Patríxio: Patrizio, Patrizio Etxeberria. Bere
izen bereko lantegiaren sortzailea izan zen
Legazpin./ (�)

� Etnog. Guda aurreko egoera: Gerra aurreko
urtetan egoera ekonomikoa txarra izan
zen. Herriko lantegi handiena Patrizioren
lantegia zen. Baserriko gazte askok ber-
tan lan egin nahi zuten, baina ezin. JUA
bera, aurretik Iturbeltzeko ura Legazpi-
ra eramanez aritu zen. Gero, gerra hasi ze-
nean, berehala hartu zuten lantegian.
Itxuraz, aurretik eskatua omen zuen.
(MUA, 2005-02-04)

� Etnog. Urbasako bazkaria: Urte batean, Pa-
trixiok langile denak Urbasara egunpasa
egitera gonbidatu zituen. Tren berezi
bat jarri zuten horretarako eta hala Al-
tsasura heldu ziren. Handik Urbasara ka-
mioiez igo ziren eta langileak gora iris-
terako mahaiak-eta prestatuta zeuden.
(JUA, 2001-12-22)

➤ Grab. Patrizion lantegie: “Dana meatu, nai
dan neurrita jarri, nai dan gauzea itteko,
nai dan zea itteko. Atxurrek in bear badue
atxurrek, beste seziotan. Pikatxoiak ein
bear badue, pikatxoiak. Beste, beste gol-
dak, eo beste, beste gurdik-eo in bear ba-

lin badue, ai, aiendako, aproposeko zeak
etatzen zatuan, parrak, eta andik, bueno...
Beak, eunero bea, paseau, itzik etzaen itten.
Langillei beida-beida eon. Eta bai antze-
man, “ori ez dau ondo!”, “ori ez da ola
itten!”. Emen bati, emengo etxekoi, Er-
mentaiko bati, gazte bat, ai da ta, ai da ta,
“ori ez ola itten!”. Beai kendu, zea, pi-
katxoia ero erremientea, zeukena, “au ola
itten da, au ola ein bear da”. Bea, Patri-
zio bea eakusten. Bai, entendittu itten tzian
aek. Amorrazíok’e pasatzen zatuan aek,
jente, jente asko ta asko, asko ta asko, ez
dakiña, ez dakiña. Indarra bai, (...) ez da-
kiña lanen. Da, ta geo, eukitze zatuan en-
kargauek, enkargauek jentea “atizau”
eraitteko, entenditzen zuenak, (...) geo lana
samur ipini zian, beetako. Beetako lana sa-
mur. Geo izaten tzian or burnie-ta, ene,
bertati trena ipinita, Zumarraa, Leazpiti.
Zumarra trena epini, bagoi batzukin, eta
aproposeko martxan. Geo Renfe-i ez ar-
tzeko, nai dan lekua emateko, nai bagen-
dun Kastillaiño’re bai. Kastilla ta Astu-
riaseaiño’re bai, bialduko zian. Eskatzen
tzien, an ze eskatzen tzien? Orrek bealdu
itten tzian. Emengo nausiik onena men tza-
la, onena, geian paatze men tzola. Geian
paatu bai, lana bai eraiñ, itten tzian aek.
Lana eraitten ona zian. Oixe itten tzian
arek, bazekian. Oixe itten tzian da, “io!,
onek itten dona, ez dauk martxea ondo,
martxa ori”. Entenditzen tzuenak, geien
zekienak-eta, enkargauek epini zatuan, ba-
ten, besten, beste seziotan. Da aik laun-
du eta geo, nai dona itten tzian aek. Zer-
tako bear tzon, atxurrek itteko bear zon,
pikatxoiak eitteko bear zon, trenak eitte-
ko bear bali mazon, ta danetako. Bai. So-
rotako erremientak’e earrak itte zatuan,
ikasi zian. Geo segak’e asi zian eitten. Sega
zaille dek eittea, da ni antxe ibiltze nitze-
an sega itten makiña at sega in nian nik,
bai Patrixion fabrikan. Segea eitte lan asko
dik. Beste atxur bezela ez dek, pikatxoia
bezela. Ondo puliu, zorroztu, puliu, ten-
plau... Tenplea’re aparta, eta gero, gero,
segea kontuz zuzendu bear. Kontuz zuzendu
bear. Segea artzen dek eta oker-okerra ba-
lin baa, ala. Ta garoa ebaitzeko balio iza-
ten tzuela, bedarra ebaitzeko berriz oon-
do zuzenduk, zuzentzen jarduten nian
nik. Zaille zala, bai, gu ebili giñean. Zor-
tzi laun-o, beatzi laun-o, zea itten, segea
zuzentzen. Etatzen zatuen labeti, beno sega
itten alemanak ibili ittuan or, or ibili ittuan
bi alemana, ibili ittuan. Da bi aleman aik
itteti, iru urte-ero, in tzatuen. Eta berta-
ko jentek, ikasi zian sega itten, da aik se-
gaik zon lan danak zekien itten, aleman
orik. Da nei esan tzan lenengo, or jarri-
ta zeon enkargauek esan, esan tzan: “Zuk
or ikasiko zu, sega eitten”. Sega tiratzen,
olako burnik, burni luze bateti, (...) olako
parrilla baiño lodigoa, piezea, matxino-
tatik-ta etata, au baiño meegoa. Au loi sa-
marra, garo-sai133, garoa ebaitzeko loi sa-
marrak ealtzen zatuen. Ola, segen tiradea.
Segea onaiñokoa balin bazan, motxagoa.
Ta besta batzuk sega aundiie in bear tzue-
la, ta olako segak ein zatuen aizkenen. Bat
zeoan alakok itten zekiña, besok luzeek
zeuzkien, ola arrapatzeko. Alde batetik te-
nazekiñ burnie, burni gurie labeti etaata.
Ta tenazaakiñ eldu bear. Da bestek atze-

agotik, aik ola, luzeek, olamuzko lodiee-
tan-da, da joka-joka-joka, burnie burnin
gaiñen, da burnie, zertxo bati, olako pie-
za aundi bati, beste pieza bat epintzen zi-
koan, arek nola jo bear zon bazekian. Bai-
ño an ikasten ibili zienak, bi aleman, bi ale-
mana ikasten ibili zienak, bi o iru bazittuan,
da iru makina zerean, da lenengotik bik
naikoa eitten tzuela. Da geo, lan aundie
daukik, zorroztea samurre dek, tenplea
ematea’re bai, gero zerean an komeriik.
Irteeran peatzea’re bai. An kutxillo bat, ola,
lodie, au deztera aundiiñ, raaaa, tenplea.
Geo zea, zorroztu tamaiñon, geo puliu in
bear zola. Pulitzea baakik zer da? Puli-
tze brillantea ematen. Segek olakotxe
brillantea aizkenen. Lenengo deztera ba-

tekiñ, dezterak leun-leun-leunekin aizke-
nen, lenengo latzakiñ bi pasara, gero bes-
te pasarea, leun-leun-leunekin, da olaxe,
brillante-brillante segek, izaten tzian.
Geo, oi, zerra ori, sega ori, ola beti
okertu eitten tzian, beti okertu, ta ola, se-
gea, ola ebaitzeko, kirtena, au kirtena. Ta
geo, au okerra etatzen tzian beti, okerra.
Ta oola, ta oola-ta, au punta aldekona be-
era igual itten tzola, ola beera bai, ta go-
ora, ta okerra atea, segea bera. Ta sega
ai zorrozten, maillukekin, da berdin-ber-
din. Bakik segea nolakoa dan. Ai, sega ai,
zuzen-zuzen-zuzen jarri bear zian. Lan
gaiztoa zian. Dana “a ojo” in bear zian,
e! An etzeoan zeaik, plantillaik. “A ojo”
dana. Eta “a ojo”, begira. Artu segea ta
bi mailluka eukitzen genduztan, burnie, eta
burnie burnin gaiñen. Ala jo bar zian zu-
zentzeko. Egurrezkoa’re bear zian, bestela
(...) formea ematen tzikoan, da geo ai ber-
din-berdin-berdin eta (...) tzala. Eta eta-
tzen genduztan segateitik, almazenea, ju-
teko mun saltzea, plaza zea saltzeko
moun, almazenea. Plaza, artu ta plaza,
plazan saltzea, bai. Kirtenak, kirtenak geo
epinten tzitean, eskuleku ta orik. Geo epin-
tze zitean. Almazenea eunero-eunero,
etaatzen duztan, bosteun bat-eo, seireun-
eo. Ta eunero-eunero-eunero, iñ, in bear
ziten elementu bearrezkok, gauza guztik
eiñ, segei. Da aik eaman, bakoitzek beak,
bakoitzek bere etxea, eosita. Plazan-o eo-
sita, eta an segarrie, segarrie eraiñ, xo-
rrotx-xorrotx-xorrotx ipintze zittuan. Da
ala, alaxe ebili nitzean ni urte askon. Nei
kansatu ein ziten beson, besoti kansau. Bi

› PATRIXIO. Lantegiko irudia. (1925 inguruko argazkia)

133 Garo-sai esan du, garo saill esaten hasi eta ondorekin hitzari ekin dionean. Loi horrekin lodi ulertu behar da.

› PATRIXIO. Patrizio Etxeberria. (1925 inguruko ar-
gazkia)

› PATRIXIO. Lantegiko irudia. (1925 inguruko argaz-
kia)
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maillukaak, baten batekin, da besten bes-
tekin in bear tzian. Ta kilo bana beintzat
pixatzen tzien. Ta taka-taka-taka-taka, ta
geo ola beittu, ta geo nun jo bear zan, tak
emen eo tak emen, o tak emen jo. Urren-
go, emen beeraxeo, tak-tak-tak-tak, ale-
manak erakutsi zaun, nola in bear zan. Eta
geo, aizkenen, ni besoa ta kansauta neo-
la esan naan fabrikan. Ortako zeon, lan-
gillek’e klasifikatzen zittun, ta beste (...) bat.
Ta ala, beste lanteitik zea pasatu ninduen,
andi pasatu ninduen makina batea, arin
batea. An, sartu ari ta beak zuzentzen tzian
asko. Gero andik kanbiatu beste, beste ro-
dillo batera, ta aek ia segea (...) zian, (...)
bezela. Izaten tzian segek, pikatzea, pikau
badakik zer dan? Pikatzeko mun. Bai, (...).
Urduako, urduako puliuta zeukien, puli-
tzea bakik zer dan? Au olaxe jarri bear dik.
Lenengo ola, dezterea, emen lodie, lodi,
lodi. Da geo, au bezelaxe, xorrotx-xorrotx-
xorrotx, puliuta. Ta gero, puliuta’re beti
zerbait okertu o beti zea itten tzian, da or-
tako, (...) zeoan baiño, pixkat beittu zuzen
daon, ondo daon, enda “ba ementxe bear
dik golpea”, ta tak ta tak, bita. Ta urren-
goa, “emen oker antxa ek-eta”. Tak, tak
ta tak. Geo tak, tak eta tak. Puntea goo-
raka, goraka dala, lurrei eldu zeien. Ala
pasau natuan nik ogeita, zenbaitt urte. Geo
beste tailler batea pasa nitzean. An bai
ondo, an kasi golpeik in baik, preparau
nola nijon, makinak beak itten tzian lana,
da an preparau ta an bai ondo. Lenau oso
izurrauta neoan, plako-plako-plakoa ne-
oan. Nik urte batzutan, an, urte gutxin, bi
urten o iru urten-eo, lau urten-o, amalau
kilo geio nitzean, pixun. Bai. Urdun bai
ondo, ogeitabi urte-o pasau natuan, bai,
jubilau arte. Bai, an bai ondo. Gure ma-
kinakin, makinaik ez nian ealtzen, zeaik,
maillukaik ez nian ealtzen. Bestelako ma-
kinatxo baten, sartu ta torneau, torneau
itten tzian, birutea dana, zea in-da, biru-
tea apartau, birutea kajatan ipinten gen-
duztan druakin lana itten genduan, drua-
kin kaja aundita bota. Geo kamionetan, ua
kamionetan ustu, iru kajakara, kamion ba-
tek fundiziora amateko birutea. Bakik
zer dan birutea? Berriz funditzea, berriz’e
segea o atxurre-eo, bear zana. Baiño je-
nealen, zekin, zeekin gebiltzen, sega ma-
terialakin balin bailtzen. Sega materiala,
atxurre merkea zian, bastogoa zan soron
lana itteko, merkea zian. Baiño segea ez.
Segea zelaien in bear zian, bedarra zo-
rrotik ebai, zorrotik ebai, eta arri gutxi zeon
lekun, arri bate etzeon lekun, bestela se-
gei, txorrotx-txorrotx nola eoten tzan,
taka zea igual, akatsa. Akatsa itten tziko-
an. Da geo, biruta arek berriz eamaten
tzian labera. Ak pixkat bitzen tzittuan eta
ura berriz’e labera sega itteko, berriz’e
sega itteko. Lengo puxketa, ondarrakiñ, be-
rriz segea eiñ. Aekiñ burnie etatzen tzian,
ola luzea, ola, nai dan luzerakoa. Da ala,
an makinan tiratzen ai zanak, segea eitten
ai zanak, emendi eldu, geo au pixkat se-
gen formea emateko, an epini, ta geo bes-
te makina batek ola (...) tzian. Ta ola, ola,
ola, ola, ola. Da geo berriz’e rask-rask-
rask-rask-rask-rask-rask, ta ola, segea ba-
rillea, barillea aiñe zabal ematen tzikoan
segei. Nai baek gutxixeo, nai bazan geiao,
nai dana ematen tzitean. Ortan’e fabrikan

ondo ikasie bear zian, segea tiratzen. Nei
esan tzaan baiño ez nian nai izan. Pixkat
geixo iraazten tzien baiño ez nian nai izan”
(JUA, 2003-12-26)

Pattár, pattárra: iz. Pattarra, edari mota./
Pattarra. Pattarra. (JUA, 1999-11-06)/ Pa-
ttar-usaie. Pattar usaina. (JUA, 2001-12-15)/
(sinonimoa Orujo)

Patx, pátxa: iz. Patsa. Sagarrak behin pren-
tsatik pasa ondoren, geratzen ziren saga-
rraren hondakinak, hau da, azalak eta
gainerakoak./ Patxa. Patsa. (JBA, 1999-08-
23)/ Agirrezabalen patsa behiei ematen zi-
tzaien, hau oso gustura jaten zuten. Giza-
kiek ez zuten hau jaten. (JBA, 2002-07-27)

Patxáran: adb. Patxadan./ Patxara-patxaran.
Patxada-patxadan. (JBA, 2001-05-08)

Patxáran, patxárana: iz. Bot. Basarana,
fruitu mota./ Patxaranak. Basaranak.
(JUA, 1998-10-24)/ (sinonimoak Arantxa-
millo; Basakan)

Patxíbasoa: Topo. Patxibasoa, Brinkolako
basoa./ Patxibasoa. Patxibasoa. (Pikan-
ditik gora omen dago) (JBA, 2003-05-17)

Pátxiñe: Patxinea, Brinkolako taberna.
Bertan lan egin zuen JBA-k./ Patxiñe. Pa-
txinea. (JBA)/ Goiko tabernati. Goiko ta-
bernatik. (JUA, 2000-08-27)/ Patxi. Patxi.
(Patxineako arduraduna) (JUA, 2004-09-
18)/ (�) (sinonimoa Goiko taberna)

� Etnog. Neskame: Patxinean Justari hogei duro
ematen zizkioten hilero, eta hau oso
diru gutxi omen zen. Bere ahizpei hile-
ro 500 pezeta ematen omen zizkioten bes-
te tokitan neskame izandakoan./ Gabar-
dina bat erosi zuen Donostian, 550 pe-
zetan bertan irabazitako diruaz; honek lu-
zaroan iraun zion. (JBA, 2003-04-12)

➤ Grab. Neskame: JBA neskame izan zen Pa-
txienean eskola utzi zuenetik ezkondu zen
arte. Horrela bertako oroimen asko du.
Bertan jendea lotan geratzen zen, beste-
ak beste, tratulariak. Hauen artean Pea-
tzako Migel: “Bai, bueno tabernan, bai,
bakarren batzutan bai baiño beandu
izanda’re jun itten tzan orra, Peatza
orta, bai. Gutxitan tabernan, aittek, ai-
ttek Mielek. Mielek, tratun ibiltzen zan
orrek bai. Ez, Baztarrikak ez, aittek lo itten
tzon or”. Jende gehiago ere geratzen zen
lotan: “Bai tratante jendea. Maiña bat al-
diz, Otsarteko Joxemari’re geldittu zan.
Oiñ tabernea, tabernea zeukien len’e, eta
oiñ’e bai...”. Otzaurteko benta, alegia:
“Benta. Ango gizona, gizon zaarra. Oiñ
or daon, esan zuen semea zala ura, oso
diferentea da. Ori ola, ez tait pa, zaka-
rragoa o ze esan’e. Beste ori zan ikara-
garri fiñe, bai. Bastoia’re elbatze tzon fin-
fin-fin-fiñe, ta bea’re zan fiñe. Ta nei esan
oi zian, “basoa ezpain meekoa ekarri,
e?”. Olako zeak zittuna, “muy fino”. Ori
ez det uste ain fiñe izango anik gizon ori,
seme ori”. Zer zen “ezpain fineko basoa”:
““Pues”, fiñe, “o sea”, baso fiñe ekar-
tzeko. “Por ejenplo”, ok’e “bastante” lo-
dikok die134. Izaten tzien fiñ-fiñek o mek.
Beittu, ok lodi xamarrak die. Fin-fiñek iza-
ten tzien-da. Olako kontuk. Eta ura’re as-
kotan geiltzen tzan, or. Ura’re askotan ze-

atio ura ibiltzen tzan ganadukin-da ebil-
tzen zan, ura bai ebiltzen tzala ganadu-
kin-da. Bai, ganadukin-da ebiltzen tzan
da jakiñe ba, ara juteik etzonen da ola,
o trenik etzeukelako o bestea, or gelditzen
tzan o beste noabait jun bear tzolako
urrengo eunen o ola... Enda (...) oik bik
beintzet bai”. Zeraingo Urrustiko tratan-
tea ere izan ohi zen: “A! Orik’e ze aun-
die zuen. Tomas Urruzti-ta... Tomas
Urruzti aitte zan. Eta geo, semek, semek,
bat nerbiotatio oso zea in tzan. Tomas
Urruzti, oso, oso jatorra gizona zan. Kao
emendik, beti emen izaten tzuen, Santa Lu-
tzitan da ola. Etortzen tzien da emen afa-
rie ta oik’e oso ezaunek zien, oso ezau-
nek, Tomas Urruzti ta geiau izango
zien”. Aipatutako tratulari hauek Brinkola
aldean ere ibili ohi ziren lanean: “Baai,

orik, oik danen, oik, orik ez dait ez te zi-
ttuen eamaten, ola bei zarrak eta ola, ea-
mate ez te zittun, Otsaurtekok. Joxema-
ri trantatea zan ura, esaten tzikon. Da bei
zarrakin da etxen bear ia zea indako beie-
kiñ-da, ia kendu bearreko beiekin da ola.
Ori ola ibiltzen tzan geio-ta. Beste ori be-
rriz, bestea zan Luis, erdiko Luix erdiko,
o Kortzu erdikoa, Kortzu erdikoa Luix.
Ura’re ola ibiltze tzan trantante zean. Ura
ganadu, ganadu onakiñ’e bai, “o sea”,
bizitako ganadukiñ’e bai ura, bai. Ta au
Joxemari au, baita ardik’e ebaltzen zittuk
orrek, ardik’e bai, ardik eta ola. Or-
dun’e...”. Ardiak baserrietan ere saltzen
ziren: “Etxetako’re bai, etxetako’re bai,
ola... Klao, gue Anjelek eta ok’e, ardik zea
in tzittuenen, ola zea in tzittuen, ola zea
in zittuen, etxen (...) zeren, bueno, kendu
in bear zittuela ainbeste. Geiei zeuzkie-
lako kendu in bear tzittuela ta (...) ala asi
zien ok’e. Lenao-lenao euki zittuen ardik
baiño geo kendu aldi bat izan tzuen ta be-
rriz epini bear tzittuela ta ba... Igual etxe

134 Gaur egungo edalontzi arrunt bat erakusten du hau esatean.

› PATXIÑE. Patxinea eraikuntza. (AA, 2008-11-08)
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baten geiei, eta azi ta azi, ta “bueno, ken-
du bearren gare ba zean-da”. “Eskojen”
jartzen dittue igual ardik, ezta, “aber”
zein nai zun, da ola epini zittuen oik’e ar-
dik. Ta jenealen ba ola, berriz jarri bea
ittunak ardik, gero aitati. Arkumak-eta,
azi-ta, kendu bear duenen kendu-ta, za-
arrak-eta...”. Tabernan nolako afariak
ematen zituzten galdetuz: “Afarik? Ba or
jenealen, filetea eta geo jaietan, zapatu-
tan arkumea iltzen zan, bueno arkuma ga-
raien. Eta gero baita arkuma gibel da ola-
ko gauzak’e bai, jartzen tzien, zapatu al-
detan. Jenealen filetea, ekartzen tzuen
osoa, ekartzen tzuen, tapa osoa ta fres-
kuran eukitzen tzuen, frigorifikoik etzan
izaten. Da azkeneako eingo zikon usaie
o zeozer’e, oiñ bezela etzan izaten zeaik-
eta. “O sea”, tapa ekartzen zuen, pusketa
undie ta andixe ebai eta geo mingaiñe’re
asko jartzen tzan. Ura’re jaiero, min-

gaiñe’re jaiero. Eta geo gixaue’re bai...
Ba aste eunetan izaten tzien ola, jákiñe-
kok izaten tzien. Tabernan afaltzen tzue-
nak, amen Barrendiolakok-eta bazien, eta
geo, zapatu-jaietan ba geiau. Da ordun
ba arkumea, bat o bi iltzen zien, arkuma
garaien’e-ta. Ola, ta gaiñeatiñ ba, ze jar-
tzen zuen? Gixaue, filetek, da bakalaoa’re
bai, jarri izan tzuen. Da ola gauza, ez oaiñ
bezelako zeaik beintzet, aukeraik eta ola
ez”. Lehen platera ze izaten zen: “Bai, zo-
pea-o. Eta bueno, ori, ori jaten tzuenak’e
bai. Gixau platerkarea izaten tzan. Pa-
tatan matzukin einda ta ola, eta geo pos-
tre piska mat. O flanak o “arroz con le-
che” ola’re izaten tzien, da frutea-ta. Gau-
za, beti berdiñek-o. Ez oaiñ bezelako
zeiaik beintzet, aukeraik, izaten tzien. Ta
gero kafea, kopekiñ. Ta...”. Asteburuetan
jende gehiago izaten zen: “Ba lenau ba-
zien familik, olaxe ume ta danak etortzen
zienak’e, meriendatzea’re... Ortxe Tei-
llarte aldeti’re bai. Bai, “o sea” zea, jaie-
ro etortzen tzienak’e izaten tzien garai ba-
ten”. Asteburuetan etortzen ziren hauek
baserritarrak ote ziren: “Ez, kalekok. Ba-
serritarrak izango zien ba erak pakarrik
etorko zien, gizona bakarrik etorko zan
ba meriendan bat eittea-o. Merienda esa-
te tzikon orri. Ta izaten tzan ba ori, le-
nengo platoa-o patatakiñ, o filetea balin
bazan’e o txarradea balin bazan’e o pa-
tata errekiñ da piparrakiñ-o. “O sea”,
platerkara dezentea. Ta gero postrea ta
ola, izaten tzan”. Tabernan ematen ziren
gosariak: “Kafesnea bai. Bai, kafesnea,
katuillun gaiñea ematen tzan, kafesnea ka-
tillun bai. Bai”. Bazkariak nolakoak zi-

ren: “Bazkarik geo izaten tzien baita, ni
or eon nitzen garaien eibartar batzuk etor-
tzen tzien, emen asten bi aldiz kamiona-
kin, ba nik ez dait ze ekartzen tzuen, kaja
txikik eta aundik, eta danak ekartzen tzi-
ttuen. Tornillérie o nik ez dakit ze ekar-
tzen zuen’e, Unzueta, eibartarrak. Da ai-
tte-seme batzuk, da aik’e fijok izaten tzien,
ez dakit asteartetan da ostielatan-o.
Etortzen tzien astéro, urtetan. Urtetan o
bueno, ni or eon nitzen denporan-o. Bai
eta emen usten tzuen automoillkara ori,
emengo jefekiñ ondo zea itten tzien,
nunbaitt ematen tzien dirue ta geiao ta
izaten tzuen bialtzeko zea. Ba bialtzeko,
bagoia bialtzeko... Ta geo Ázkue’re asko
etortzen tzan, Oñati... Jesus!, Azpeitiko Az-
kue, da Azkue, oiñ ez dakit, izena kan-
biauta eongo da, “mueblek” zien, bai. Eta
orik’e, bueno, zenbait telefonoa... Len Pa-
txiñen bakarrik zan telefonoa. Kao ka-
rrillekoa eongo zan baiño, etzon zea itten
kalekokiñ-o, bakarrik zeakokiñ. Eta zen-
bait aldiz eibartar oik, Unzueta oik, je-
fea telefonoa etortzeko, da Azkuetar
oik’e bai. Bagoia-o bear izaten tzuen ba.
Eta klaro, oei, onek, Olegario zan jefea,
ta oik nunbaitt “untau” eitten tzittuen,
eman itten tzien dirue ta oindako segu-
ro izaten tzan bagoia. Bueno ta, geiao
Oñatiti’re bai, etortzen tzien, ba zestokiñ
ibiltzen tzan, Umerez, arek sesto lanak
ebaltze zittun. Zestok, peazarek eta aun-
dixeok eta ola”. Goizetan ze lan egiten
zuen neskameak: “A!, lana izaten tzan bai.
Pentsa izu, bazittun bat, bi, iru, lau, bost,
sei... zazpi kuarto. Ba geianak bi oikok.
Eta béteta eoten tzienen, pentsa izu,
oiak eitten da kuartok garbitzen’e, zen-
bait denborako lana izaten tzan baten-
dako, batendako, batendako. Bueno, iru
izango zien batekok, iru eta bestek biña-
kok. Da béteta’re bai batzutan, e! Geo or,
amen karrilleko jendea’re asko ibili zan.
Paeta, paeta orik itten ibili zienen-da.
Emen da Legorrétan-da, asko ibili zienak,
“maño” batzuk-eta, karrilleko jendea’re
asko, ta bazkaltzen da lo itten da danea,
ibiltzen tzien oik’e. Amorzau, gosaldu, da-
nak. “O sea”, lan asko izaten tzan. “O
sea”, oiñ baiño zakarrago ingo zien, oiñ
fiñago gaiñea. Ontzik’e pensau zenbait
klasetakok eoten dien, ba lenau katillun

etatzen tzan kafesnea, goizeko gosarie, ogi
koxkorren batekiñ. Oik’e ogikiñ, ogi
koxkor bat eta kafesnea”. Arratsaldeko la-
nak: “Ontzik garbittu-ta, geo txipiroiak as-
kotan jartzen tzien, txipiroiak jartzen
tzien, aik’e bai, jarri ta nola irauten tzuen
zean. Txipiroi garbitzen’e lan asko iza-
ten tzan. Eta bueno, lana asko, nik’e jos-
ten eitten non pixkat gaiñea. Ola praka
josten-da, ordun dana etxen itten tzan ba,
oiñ, etzan oain bezelako zeaik. Da pra-
ka josten da’re eitten non. Eta bazien, iru-
lau gizon bazien etxen, eta... Eta gero ba,
mostradoren igual txikito bat eta ta an eon
bear tzendun, arekiñ o aren zai-o, aren,
ezin dezu ba alde eiñ an utzita ta ola, an
eon bea zu. Besta atzutan ba jende pillea
baiño... Geo jokun’e aitzen zan jendea,
litro erdi bat jokatzen-o”. Ze jokotan?:
“Musen asko, ta sekula enon ikixi. Mu-
sen asko, baiño musen asko itten zuen. O
kafea o litro erdi bat-o jokatzen tzuen, ta
galtzen tzonak pau bear da”. Zein aritzen
ziren: “Zeiñ? Asko ibiltzen tzien emen,
asko, zarragok’e bai, ta gaztek, gaztek’e
bai. Eta an, komedoreko maietan-da
jarduten tzuen, gaiñeatiñ ez dau or leku
aundik, mostradoren mai txiki bat bazan,
oaiñ ez tait, kenduta eukiko duen, ez tait
nola zan’e. Eta bu!, lana, lana ikaraga-
rri. Geo beti pasarea’re eman bear tzio-
zun, garbittu, eskobekiñ zea in bear zen-
dun, arena in bear izaten zendun, eskuz
igual, oiñ bezelako “fregonaik” eta ze-
aik etzan ordun ba. Eta, lana dezente iza-
ten tzan or...”. Lanak luzatu egiten ziren
eta askotan berandu ohera: “Bai, oia as-
kotan beandu. Negu partea izaten tzan
txaarra gaiñea. Ia sue emendatzen tzan
eta ankak otzak-eta, anka otzakiñ oira, ez
estufaik, ez ezerrez, goizen jakitakon’e
anka otzak, (...) esnatu, beiñ baiño geia-
otan, beiñ baiño geiaotan, ola’re, ta
olaxe... Ordun gaztek eta iraun. Oin
dauzkun komodidadeik etzan ordun or. Ez
jateko, jateko’re ba, ezin tzendun... Etzen-
duken ez gailletaik’e, txokolateik’e ez, ra-
zio zea besteik. Ogie’re gutxi. Nik Arre-
zalen ez non goseik pasau, baiño orrea
etorrita bai, urte txarrak zien-da... An ogi
faltaik-eta ez non eukitzen, baiño or
bai”. Tabernan erdaraz ikasi ote zuen:
“Bueno, aurreti’re bai, aurretik eskolan’e

› PATXIÑE. Otzaurteko benta. Bertako Joxe Mari tra-
tantea askotan gelditzen zen Patxinean lo egiten.
(AA, 2008-07-13)

› PATXIÑE. Geltokiko mugimenduak langile asko erakartzen zituen Patxineara. (AA, 2008-03-29)



erdaldunek jende asko genduken emen,
guardaguja jende, faktore jende orren
umek-eta. Bai. Emen bertan eoten tzien
bi fatore ta jefea-ta, nik ez takit ze, ze lan
eukitzen tzuen baiño. Bi fatore ta jefea,
ta oik erdaldunek izaten tzien jenealen,
ta oiñ umekiñ, ibili bear izaten gendun
guk eskolan da bueno, gutxi o geiau, or-
dun beitzet. Geo maestrek’e erderaz
itten tzikun, erderaz itten tzikun, ikisi
daiun. Naiz...”. Tabernan lo egiten gera-
tzen zen bestea bat Zaldibiako azeri ha-
rrapatzailea zen: “Baita, bai, bai, oi’re bai.
Ori zan Záldibikoa, Záldibikoa bai, da or
eoten tzan da pasatzen zittun zortzi eun-
o pasatzen zittun. Da narruk-eta era-
maten tzittun, nik ez dait nundik noa eu-
kitzen tzittun, an sekula ez non ikusi, na-
rruik eta ez ze zeaik, nun eukitzen tzittun
o ze itten tzittun. Bueno, da oi’re abixau
o ez takit ze itten tzien orri. Abixau ingo
zien emengo jendek eta geo ba... Oi’re or
eoten tzan... Gizon mozkote illezuri, ola-
kotxe (...). Akordatzen naiz arekiñ asko,
zeati askotan eoten tzan ba. Or pasatzen
tzittun eunek, zortzin mat eun-eo. Ortxe
lo itten tzon”. Askotan etorri ohi zen: “As-
kotan beintzet, askotan beintzet. Urten
beiñ o igual etorriko zan, igual etorriko
zan, urten beiñ-o”. Hiztuna ote zen gizon
hau: “Baai. Bai, “bastante” iztune zan,
“bastante”. Oiñtxe, ondio akordatzen
naiz sukalde baztarren nola jarrita an-
txe afaltzen tzon. Geo euneako, ez dakit,
bokadilloa o zee, afaldu itten tzon or bein-
tzet da geo lo eiñ, ta goizen gosaldu. Zal-
dibikoa, zaldibitarra”. Ikazkinak ere ta-
bernan lo egiten zuten: “Or lo eitten...
Bueno lo, lo ba bera bajatzen tzienen da
ola, lo itten tzuen, bai. Askotan, bueno,
eitten tzittuen jan batzuk! Etortzen tzien
jaien da geo eran-eran-eran itten tzuen,
da juten tzien. Naparrak, Leitza aldekok-
eta, gizon, motill batzuk, ikaragarrik. Geo
ameskoarra, ameskoanok ibiltzen tzien.
Ameskoanok ibiltzen tzien geo. Da oik
noizbaitt afaldu ta lo eitten tzuen baiño
oik jenealen bason eoten tzien, kamaiñan-

o”. Eta mandazainak?: “Mandazaiek or
baiño geiao, bat beko tabernan, Tómas,
eta Joakin berriz Brinkolazarren. Oik
geiao an eoten tzien, oiñ tabernan eon
bai, Joakiñ asko. Baiño orik, bat beeko
tabernakoa zan, Tomas o ori, ta bestea
Brinkolazarren”. Tabernan ze edari iza-
ten ziren: “Erarik, ba ardoa, ardo txu-
rie’re bai, zerbeza botillak, gero koiñak,
anise, anis “Cadenas”, orujo, naparra
esaten tzikon orri, naparra o orujoa, na-
parra zan. Ta orti gaiñea, bermute’re bai,
orti gaiñea, ba oitxe zea ingo zien. Oitxek
izango zien. Orujoa goizetan eraten
tzuen, igual aittonaak. Amengo aittonaik
geianak, ekartzen tzuen ogi koskor bat
etxeti, eta meza ondon, kopa bat o bi, ogi
koskor orrekiñ jaten tzuen. Bai Arrezal-
go, bai Ágerreko, bueno, danak, aittona
guzik. Bueno, guzik o beintzet asko me-
zata etorri ta jai zeatan ori, jai goizetan.
Orujoa naparra-o, naparra esaten zikon.
Bat zan, erari txuri bat, oiñ’e ala izan-
go a”. Edarien artean ez patxaranik ez sa-
gardorik ez zen. Ardo beltza bai: “Beltza
bai, beltza”. Gorria ere bau: “Gorrie’re,
ez tait, gutxi, izaten balin bazan’e, gorrie.
Zurie bai, zurie’re... Txuri bat, “txuri bat
eta iazu”, bai ori’re zea itten tzan, gero
bermute, bermuten bat’e bai, bai, asko ez
baiño. Oik izaten tzien lenauko erari
orik”. Ogia okinarena zen: “Panaderoa
etortzen zan, bai, bai, panaderoa. Gai-
ñea garai artan trenen etortzen tzan. Ses-
to aundi batzuk, olako, mai au bezelako
sesto aundi batzuk, kuadratu batzuk, ta
antxe ogik’e zea inda, artuta. Bai, garai
artan da gero ia asi zien or (...) Lizara-
zu-ta...”. Haragia Legazpin erosten zen:
“Aragie-ta Leazpiñ, karnizeria junda, an
eosten gendun da geo trenen ekarri-ta”.
Arraina: “Arrai gutxigo ebaltzen tzan.
Arraie etorri’re eitten tzan gaiñea, arraie
etorri’re eitten tzan gaiñea. Zean, ka-
rrotan-o, etorri’re itte tzan arraie gaiñea
ola antxoak-eta... Eta enkargatzen bazi-
zuen bazkarin bat o ola, ekarri’re bai, ze-
atio bestela, bestelako gauzea geiao ja-
ten tzan-da. Txoixo, arrautza, gauza
korriente orik, oiñ bezelako zeaik’e”.
Arrautzak: “Erreizaldi ekartzen gen-
duzten zeak, arrautzak. Arrautza onak
ekartzen genduzten andio, bai, andi. Ni
neu akordatzen naiz, askotan junda
arrautzata ara”. Gazta: “Gaztaia ainbeste
ez beintzet. Zeozer bai, baiño ez beintzet
oaiñ bezelako, oin bezelako klaseik-
eta... Bai, ordun gaztaia zeozer bai bai-
ño asko ez. Antxe, freskuran eoten tzan...
Ez, oiñ besteaiñoko zeaik ez”. Noiz egon
zen neskame tabernan: “Ba “cincuetan”,
“espera”... “Cuarentainueven” irtengo
non,  bost urte pasau nittun, “cuaren-
taicuatro”. Ta ordun zien urte txarrak,
“treintaiseisti”, “treintaisiete”.“Trein-
taiseis”, “treintaisiete”, “treintaiocho”,
“treintainueve”, orik gerra garaiek. Ta
ondorenak okerragok izan tzien. Ondo-
renak okerragok izan tzien, zeati etzeo-
lako ezer. Etzan... Razioa ta bueno... Ta
ni aurreti’re bai, aurreti’re raziona-
mentue bazeon. Amen akordatzen naiz,
bialtzen zittuen ba Joxemaiñea o Patxi-
ñea bialtzen zittuen ainbeste litro olio ta
partitzeko. Da goizeko ez takit ze ordu-
tan etorri ta kolaa, kolan eotea o jartzea-
o. Txanda izaten tzan, da ailleau ez, ta geo

kalea jun bear. An eoten tzan, onaa bial-
tze zittuenak aillau ez eta geo Leazpia, eni-
tzen aundie izango baiño... Litrón mat
izango zan eo bi, ez dait nik ze izaten tzien,
aik ekartzea. Da txokolatea-ta’re berdin,
da jaboia-ta... Dana, dana razion izaten
tzan. Azukarra”. Noiz bukatu zen erra-
zionamendua: “Eez, lenau. Lenao, “cin-
cuenta” ez, lenao. Bai, bai, kartillea
izaten tzan gaiñea. Eta, ez lentxo akau-
ko zan. Ia “cincuenta”-ko normaldu xa-
martuta zeon gauzea. Ondorengo urtek,
enda beintzet “cuarentaicuatron”’e go-
sea zeon arten. Ordun’e gosea zeon ar-
ten. Eta andi aurrea, beste urte pare ba-
ten-o izango zan igual” (JBA, 2003-08-16)

Pau: ad. Ordaindu./ Pauta. Ordainduta. (JBA,
2002-05-13)

Pauso, pausoa: iz. Pausoa./ Pauso luzen
dabill. Pauso luzean dabil. (JUA, 2004-09-
04)

Paxíntxi, paxíntxie: (ik. Pazientzi)

Pazientzi, pazientzie: iz. Pazientzia,
gozoki mota./ Pazientzie. Pazientzia.
(JBA, 2003-01-11)/ Paxintxie delako go-
zokiak ekartzen zizkien JUA-ren amak
bere seme-alabei Zumarragatik. (JUA,
2003-01-11)/ (aldaera Paxintxi)

Pázko, pázkoa: iz. Erl. Bazkoa./ Pazkoa.
Bazkoa. (JBA, 2002-01-20)/ Pazkoa bia-
rrena. Bazkoa bigarrena. (JUA, 2003-04-
23)/ Pázkoatan da. Bazkoetan da. (JBA,
2004-04-03)/ Bi pazkoan erdiko astek. Bi
bazkoen erdiko asteak. (JBA, 2007-12-24)

� Etnog. Pazkoazkoa in: Pázkoazkoa izaten tzan,
konfesau ta komulgau urten beiñ beintzet
eiñ. Hori ziurtatzeko txartela ematen
zuen apaizak: Txartela’re bear izaten tzan
lenao... Txartela pazkoazkoa eitten tzo-
nai ematen tzikon. (JBA, 2009-01-21)

Pe: (ik. Bae)

Peátza: Peatza edo Troi errota, Mutilo-
ako errota.

› PEATZA. Peatza errotako makinaria. (AA, 2004-02-15)
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PEATZA

› PATXIÑE. Zeraingo Urrusti Garakoa baserriko
Tomas ganadu tratantearen argazkia. Hau ere Patxi-
nean izaten zen. 1971 urteko argazkia. (Urrusti Ga-
rakoako sendiak emana)
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� Etnog. Errotara: JBA-ren esanetan, bere ama
Peatza errotara eta Oñatira joaten zen,
etxetik emandako alea irin moduan ekar-
tzeko asmoz. Garai batean, gerra ondo-
an, hau debekatua zegoen eta halakoak
isilpean egiten ziren. (JBA, 1999-10-30)/
JBA-ren ama Mutiloara joaten zenean Az-
tiria aldetik jotzen zuen bertara. Beste ba-
tzutan Oñatiko Tokillo errotara joatea ere
egokitu zitzaion, estraperloaren garai
gogorretan. Egoera normaldu zenean
Elorregiko errotara joaten jarraitu zuten.
(JBA, 2001-12-29)

� Etnog. Harremanak: Baserri honetakoekin be-
tidanik izan du harremana JBA-k. Bere
amak bertara garia eramaten zuela dio.
Gainera, bertara ezkondu zen Inazio
Baztarrika mikeletea ere askotan egon ohi
zen Patxinean, JBA-k neskame lana egi-
ten zuen lekuan. Horrela, ezkondu eta
gero, hara behin saarreta laguntzera
joan zela dio. Inguru hura sagarlekua zen,
Petzako Bernardiña bera, Inazioren an-
drea, Leazpia astokiñ joaten zen azoka-
ra sagarrak saltzera. (JBA, 2003-08-16)

Péau: ad. Erantsi./ Peatzen te dian. Eransten
ote dudan. (JBA, 2000-04-29)

Peázakara, peázakarea: iz. Peazare-
kada, peazarean sartzen den edukia./
Peazakara bat itten. Peazarekada bat egi-
ten. (Masa kopuruaren gainean) (JBA,
2006-05-27)/ Peazarekara pare bati. Pea-
zarekada pare bati. (JBA, 2004-12-03)

Peázare, peázarea: iz. Tre. Peasaskia,
saski mota, zarea deitutakoa baino txi-
kiagoa dena./ Peazarea. Peasaskia. (JBA,
1998-12-05)/ Muntegi baserrian peazarek
egiten zituzten. (MUA, 2003-04-11)

➤ Grab. Peazarek: Peazareak egiten: “Leaz-
piñ etzan alakoik. Ez naiz akordatzen
beintzet. Muntteiñ itten zittuen, Muntteiñ
bai, peazarek-eta, Muntteiñ, antxe, antxe
ingo zittuen. Beste iñokiñ ez naiz akor-
datzen ni” (MUA, 2003-04-11)

Pedioriko, pediorikoa: iz. Egunkaria./
Pediorikoa. Egunkaria. (JBA, 1998-12-19)/
Periodikoa... periodikuk. Egunkaria...
egunkariak. (JUA, 2002-06-15)/ (aldaerak Pe-
riodiko; Periodiku)

➤ Grab. Garai bateko egunkariak: “Ta
“La Costantzia”, Don Jeolimok “La
Costantzia” artzen tzon. Eliza aldeko pe-
riodikoa-ta, “La Costantzia, mucha
sustantzia” bate matek esan tzion da,
“Bai! Ori bai, ori bai...” atzea abadek
kontestau zion, “ori bai”. Ordun “Al
dia”. Da gero bazian, “Izquierda re-
publicana”, ori gorri aldekoa. Da geo
besta bat nola zan... Oso gorri, komu-
nistana ero ola... Bai, ta aberatsan
kontrarioa. Komunismo, komunistan
aldekoa. Ordun bazittuan periodikuk,
bai... Orrek’e irtetzen tzian, asten beiñ
eo ola... Ta emen askok “Al dia”, “Cos-
tantzia”, geo or eunerokok’e. “El dia”,
“El pueblo”, “El pueblo”, bueno, “El
pueblo vasco”. Oik geroxokok. “El
pueblo vasco”-ta. Ori “Izquierda re-
publicana”, ordun’e bazittuan periodi-
kok. Gorri aldekok’e bai, ta republikea
jarri zanen urdun geiau periodikuk ir-
tetzen zien. Urdun’e bazittuan politika-
ak-eta, olaxe...”. Argia astekaria ere

bazen: ““Argia” zian elizakoa. Beno, eli-
zako, bai, Gipuzkoan, Donostiñ itten zan
periodiko, asten zapatutan eo ola itten
tzian. Ori zapatu ta jaikoa, jaiko meza
nausik eta olako kontuk, erriko kontuk,
ola ekartzen zatuan. Euskeraz itten
tzian ori, “Argia” ori. Bai, “Argia”...
Ori, “Argia” Don Jeolimok nai izaten
tzon, bi asko zan baiño, baten batek ar-
tutzeko-ta, Saletxeko Martiñek-eo artzen
zon, “Argia”. Ta nai izaten zon ola lei-
tzea-ero, besten periodiko ola letra ba-
tzuk-eta, ola (...) beak, periodiko ona zan
baiño aek etzon gastau nai “La cos-
tantzia” artzen tzon-da. Da ola. Geo ar-
tzen tzon, Gerra, Errekarteko Gerra, Ju-
lian Gerra... aek’e, Julian Gerra aittek-
eo, aek’e artzen tzon. Eta guren’e be-
rriz’e guk, zapatutan gure aittek’e “Ar-
gia”, amabos xentimo (...) zian, euneko
zea amabos xentimo, balio zona. Ta
ura’re, amabos xentimok’e, lenengo
txakur aundie, ta gero bos xentimo illo
zola, da beti artzen’e, beti artzen’e, ola.
Da azkenen, kontinuo zan, beti aizkenen
kontinuo. (...) geianak zea, “Argia”, da
eskueraz asko-ta. Erriko kontuk eta
ola, bai. Geo politikan’e “Argia”, po-
litikea, zea itten tzian, PNV-en ere alde
piskat-eta, ola. Bai, olaxe orduko kon-
tuk’e. Olaxe. Zea, periodikoa artu ezkeo,
Don Jeolimok esaten tzon ba ikasi eitten
dala leitzen, (...) periodikoa leitzen
ikasten dala. Arek nai izaten tzon zeak
artzea. (...) ze erritan da nai izaten tzon.
Bai. Ua maixue, abadea ta maixue,
emen Brinkolan garai artan. Geroxo
aundi, aundigo einda’re bai, gero utzi in
zaean. Beno, abadei ipini zaean, abadei
utzi erain zean, aen lana ez dala ori. Da
maixue, ba estadun maixu-ero, ola di-
putaziona-ero, ba diputaziona, bein-
tzet eskueraz’e eitten tzian-da, zea ba-
tzuk’e eskueraz’e bai, baiño geiana ba
erdera-ta. Ba Madrilgo kontuk-eta, Es-
paiñiko kontuk-eta, dana ealtzen tzona.
Ta aikiñ geio ikasten dala ta, baiño ola-
ko, “izquierda repubilakana” ta olakok
etzatuan nai izaten. Ikusi’re etzatuan nai
izaten. Ta batek artzen zian, Teillarten,
urdun “La voz de Gipuzkoa”’e txarra
zian, “La voz de Gipuzkoa” gorri al-
dekoa goorra. Ta Teillarten batek artzen
tzon, “La voz de Guipuzcoa”, Faustino,
(...) artzen tzon da eamaten zuen emen
ordun asi Pastaindik gorako danak es-
kola etortzen zittuan. Abaden eskolea,
oiñ bota duen eskola orta. Ta or aintzen
tzian, ba maixuk, abadek. Eta kartero-
ok, orra, taka-taka, atea jota, orra, es-
killatan bi eo iru mailla illotzen zatuan,
emen Teillartea bazkaltzea juten zan ba-
tek emateko. Teillartera etxera, da beiñ
esan tzaoan, “geio periodiko ori, esko-
la aldea ez dailla etorri”- esan tzaoan.
Ordun geio etzian etorri. Ta geo esko-
lati irtendakon jun zubin gora, an goi-
ko taberna, karteroa an eoten tzian,
aparteko zeatxo bat zeukian, karteron-
dako, departamentutxo bat eta ara jun,
eta an ematen tzaean mutiko orri, baz-
kaltzea jun bear zon mutiko orri, Tei-
llarteko orri, ta aek eamaten tzaoan. Bai-
ño abadek geio eskolan sartzen etzao-
an utzi periodiku orri. Ezkerreko alde-
ko periodikuik, republikano periodi-
kuik. Oi artzea pekatu zala, oi leitzea.

Urduko kontuk, (...) zian gauzak. Bai...
“Argia” orrek olako kontu danak,
“Montteiñ txala akau men da” da nun
da, “Asteasun beiek miñ artu men do”.
Enda urrengo, beste Gipuzkoako kontu
danak, bei kontuk eta personak-eta, an
“Zestonan personea il men da... perso-
nea il da.”. Da urdun radiotik eta ola-
ko kontuik etzian bate zea itten da,
“alako etxetako personea il men da”
beno, “il da”. Da ola kontuk. Olaxe pe-
riodikotatik enterau-ta, periodikoa ar-
tzen zonak. Ta artze etzonak batez. Bai-
ño guk beti, ni mutiko koxkorra nitzela,
gure aittek beti nai izaten tzian artzea,
ta artzen tzian askotan “Argia”, asko
euskeraz etortzen zana. Ari gustatzen zi-
koan ola leitzea. Da ola. Da geo beste
periodikok, “Al dia”-ta, olako zea ba-
tzuk’e bai. Ola zittuan ba orduko kon-
tuk-eta...” (JUA, 2002-06-15)

Pédro: Pedro, gizon izena./ Pedro. Pedro.
(JBA-ren senide zegamarra. Hasieran
mandazain ibili zen) (JBA, 2004-02-15)

Pedro Errota: Pedro Errota, irakaslea.
Maisu honek, Makatzaga baserriko Luis
eta Prudentzioz hau esaten zuen, ondo-
koa abesti eran esanez:

Luix ta Prudentxio
ixbixie ta ixmotela die

(JUA, 2001-11-02)

Pedró José: Leazpiko Pedro Jose./ Bere se-
mea aizkoran ari zela, jo, Julio! oihuka-
tzen omen zion. Bere semea bezalako mu-
til indartsuek aizkoran ondo ikastera
Azkoitia aldera jo behar zutela esaten
zuen. (JUA, 2002-01-19)/ Muruko Pedro
Jose. Muruko Pedro Jose. (Pertsona be-
raren gainean) (JBA, 2002-01-19)

Peio: Peio, gizon izena./ Peio. Peio. (JBA,
2007-10-26)

Pekátu, pekátue: iz. Erl. Bekatua./ Peka-
tue zala aiendako. Bekatua zela haien-
tzako. (JUA, 2003-06-07)/ Pekatu aundie.
Bekatu handia. (JUA, 2004-06-19)

Pelaiki, pelaikie: iz. Tre. Belaikia./ Pelaikie.
Belaikia. (JBA, 1998-02-12)/ Aitzur tanke-
rako tresna, egurrezkoa. Egurrezkoa izan-
da, palarrak nekezago egin lezazken lanak
egin ditzake, adib. ganbaran artaleak mu-
gitu; izan ere, palarrak artaale geiao pus-
kauko luzke. Artale gehiago puskatuko li-
tuzke./ Bada beste belaiki mota bat, mo-
txa, hau labetik ogia ateratzeko erabilia,
egurrezkoa baita ere, batzutan beronek sua
hartzen badu ere. (JBA, 1998-12-22)

Peléatu, peléatue: izond. Borrokatua./
Partidu peleatue. Partida borrokatua.
(JUA, 2002-01-19)

Pelégrinazio, pelégrinazioa: iz. Erl.

Erromesaldia. Batez ere, Legazpi eta
Brinkolatik Arantzazura egiten zen erro-
mesaldia izendatzeko.

➤ Grab. Arantzazura: “Arantzazu, “8 de se-
tienbre”, Leazpiko pelegrinazioa izaten
zian. Batzuk jute ittuan kotxetan, al zonak,
baiño jenealen jentea oiñez juten tzian.
Udanaiño etorri, kamionen-eta, Aizkorrin
juntatzen zittuan, Leazpiko pelegrinazioa,
Leazpiko tropea, ta Brinkolatik igotzen
tzienak. Eta or Aizkorriñ, Ama Berjiñen



itturrie esaten tzaiona, andi berako zee ar-
tan errosarioa errezauz. Baten batek au-
rrea seitzeen: “Geldittu, geldittu, batea
jun bear deu-ta”135. Danak errosarioa
errezauz” (JUA, 1999-02-12)

➤ Grab. Pelegrinazioa (1): “Urte batzutan
bai. Aste eunen pelegrinazioa, igual aste
eunen pelegrinazioa eta gu fabrikan lanen
geiltzela, nola jungo giñen ba? Etxetik aka-
so bakarren bat jungo zian, ama-o, eo ola-
kon bat-eo, baiño ezta gaiñea, gue etxen
lanak, ainbeste lan zeola, ez, etzian... Gu
jaietan, urten beiñ-o... Urdun garai artan
ibili giñean gaiñea Urbira jun da Urbitik
beerakon, ta gero atzea Aizkorria io.
Gaztetan olakok, aitte ta amakiñ da ola,
mutikok nebillela, aik Arantzazua juten za-
tuan da Urbira jutea’re nai izaten zien. Ta
lenengo Arantzazua jaitsi ta gero andik
gora Urbira” (JBA, 2002-06-01)

➤ Grab. Pelegrinazioa (2): “Oixe. Oixe, esan
dizut ba len, bueltan itturriñ nola geldi-
ttu zuen, zeana. Zortzi urteti asi, zortzi urte
neukenetik, aik eta, gero’re emendi juten
giñen ola, emendi juten giñen, ola Uda-
naiño oiñez, andi gora oiñez, Aizkorri.
Geo Aantzazua bajau, geo buelta atzea
igo izak! Berriz Udana aillau ta berriz
onaiño, “matada” ura bai zala “mata-
da”. Ori itten gendun, ori itten gendun,
bai. Oixe zortzi urtetik asita. Eta ordun
zeren, nik oin ez da denbora asko ikusi
diala, Urbiko bistaak eman tzuen, baki-
zu, ikusten da, lizar arbolak zeren ola, lan-
dara txiki-txikik ipiñi, ipiñi berrik, ta ia
nola daen”, Urbikoak, “Urbikok. Bai, or-
txe zeren gu izan giñenen. Ori, rekuerdo
ori, bai. Eta bai, bai, gero bazkarie’re guk
eramaten gendun eta an Milikua, ezatze
zu? Arantzazun, Milikua ondon, aizti bat
ola badau, aizti bat, lenau aundigoa zan,

arek dana puskauta dau oaiñ,  lenau aun-
digoa zan, jende dana ara bazkaltzea ju-
ten geron paketetxokin, bazkaldu. Da urte
baten, neska bati, zeuken ogi erre ondoa,
da barrun ba tortillea o aragie, filetek-
o, bazkaltzeko zeuzken, eskau zon eran,
“soltau” zitzakon ogie, goittik (...) buel-
ta. Nola eroi zitzakon, Leazpiko neska ba
zan. Ori, rekuerdo ori”. Hau Legazpiko
erromesaldia zen: “Leazpiko peregrina-

zioa, Leazpikoa. Eitten da illen, zortzi, geo
beatzikoa eitten da Oiñatikoa, beatzin,
“setienbre”-n, (...) peregrinaziok. Ta
emendik lenengo, geo gerrakon berriz, ka-
mionetan, gerrako denboran ia kamio-
netan, Patrixiok epintzen tzittun kamio-
nak, eta etzeon autobusik, kamionetan.
Eta beiñ akordatzen naiz, bueltan bage-
tozen, ortxe Olaberrita alden-eo, aldapak
asi baiño lenao zan, Olaberrita aldea eo
ortxe, ba kamionak illaran jentekin be-
teta, ta goitti bera, beste kotxe baten, eta
Oñati aldera, kotxetik irten da: “Que
pasa! Que pasa en Oñate, que pasa, que
pasa”, bildurtuta, ainbeste kotxe ikusi zon
an, klaro. “No, no, nada, nada, no pasa,
que es una peregrinación! Que no, que
no, que no pasa nada”, “Pero, no pasa
nada?”, “Que no, que no”. Susto ederra
eaman tzuen...”. Jendea Oñatitik alde egi-
ten ote zebilen-edo: “Bai ba, bai ba, ori,
ori. Ori esaten zon, “que pasa en Oña-
te? Que pasa en Oñate?”. Olako zea ba-
tzuk akordatzen naiz. Denbora aik’e,
oixe”. Oinezko ibilia berriz apaizarekin
egiten zen: “Bai, bai, apaizekiñ, apaize-
kiñ, apaizekiñ. Apaizekiñ, ori apaizekiñ.
Oiñ’e apaize juten die, oiñ’e juten die ta
ematen due Ama berjiñen itturriñ saldea.
Salda bero-beroa, eoten die “montañe-
ro”-k an eta ematen due, ba saldea”.
Atsedena Ama Birjinaren iturrian egiten
zen: “Ba deskansukin. Ama Berjiñan
itturriñ, ude eran o ez tait ze eitten gen-
dun, eta andi aurrea errosarioa erreza-
tzen, apaizekiñ. Errosarioa errezatzen
andi bera. Eta aizkeneko urte, ori ia urte,
ori nik es non ikusi, guren Roxi-ta izan-
go zien ordun, an junda, ni enitzen... Ba
Roxiñ kuadrillakon batek beintzet. Eran
tzuen, ez, Don Jeronimoi, Don Jeronimoi
ez, emengo apaizei galdetu zien, Don San-
tiago, Don Santiago. Esan tzioen, emen-
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› PELEGRINAZIOA. Arantzazurako erromes bidearen inguruan, Biozkorna gainean, Ama Birjinaren sillea de-
ritzaion harri berezia dago. (AA, 2003-07-31)

135 Hori esaten omen zuen apaizak norbait aurreratzen zenean.

› PELEGRINAZIOA. Kataberako aldapa. Bertatik igotzen ziren Brinkolako erromesak Arantzazura bidean.
(AA, 2008-10-12)
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di zijotzen-da, emengo apaize’re emen,
pare bat juten tzienak, eta komulgau in
nai zuen elizan, komulgau in nai zuen, eta:
“podemos beber agua, Don Santiago, po-
demos beber agua para luego comul-
gar?”, “Si, agua ya podeis beber, vino no,
e! Vino no, e!”. Ola esan tzien, bai. Ori,
ni Rosik esango zin, ni ez nitzen tokau,
baiño orik aittu bai. Ta oiñ’e...”. Gurasoek
ere bazuten joateko ohitura: “Klaro, da-
nok ezin jun izaten giñen, baiño ba aitte
o ama-edo, bai, bai, bai, bai. Oixe, oixe.
Or, Brinkolako liburun badakar ba, ta ai-
tte, nere aitte ezautzen det nik, argazki ar-
tan, Urbin, Urbira jundako kuadrilla,
Brinkolako jentea. Bai, bai. Brinkolako
liburu ortan dakar, bai. Aik kuadrillan
beste ez takit zer tzuen, Urbira, ez takit,
Urbin (...), inaugurazion bat o ez takit ze
izango zuen, ez dakit” (MUA, 2003-06-28)

➤ Grab. Lenengo pelegrinazioa: Grabaketan
egindako akats bat dela-eta, etnomaterial
honen lehen zatitxoa ez da grabatu. JUA
Arantzazurako bere lehen erromesaldia
kontatzen ari da, sei urte zituela eginda-
koa. Aita eta amarekin joan zen Katabe-
rako bidetik. Mendi lepoa pasa, pixka bat
jaisten hasi eta Ama Birjinaren iturriaren
inguruan, hankako minez zebilen. Elka-
rrizketa, amak orduan esan zionarekin hasi
gara grabatzen: ““Ixildu zaiz, Ama ber-
jiñek gozauko zaittu, Ama berjiñek go-
zauko zaittu”. Aantzazua aillatzeako
miñe dana jun. Miñe dana jun da geio mi-
ñik euki ez! Geo atsalden andik Urbira,
Urbira geo... An mezatan eon eta geo baz-
kaldu ta Urbira gaiñea. Geo urte geia-
otan’e bai, urte geiaotan. Beti-beti ez. Geo
aundixeo indakon, ba bedarrak eta ga-
rik-eta, beti izaten genduztan, etxen,
etxen lana. Aizkorri kutzan bein naok
izanda bakarrik, astik ez juteko. Astik ez,
etxen lanak”. Aizkorriko gurutzera non-
dik joaten ziren: “Bueltan. Ni urte baten
kamiñoz kamiño etorritakoa nauk, lau-
nekin junda. Baiño bestela menditi, atzea
menditi. Atzea Aizkorria illo, Aantzazu-
tik Aizkorria illo ta miñátatik beera.
Bai. Oi mutiko, edade ortako umendako

beaje luzea”. Non hartu zuen mina joan
zen lehen aldian: “Sei urtekiñ jun nitze-
nen? Zánkon. Zánkon, belauneti bera, or-
txe. Ta geo, bein jun tzanen, geiao etorri
ez. Amak esan tzaan: “Ama berjiñek, ori
Ama berjiñek gozauko izu, ama berjiñek
gozauko izu”. Ama berjiñe ordun erakutsi
zaun, “aan, an, nun daon ama berjiñe”.
“Inocencia”... Urduako, urduako ori
bai, baendekiun Ama berjiñea, Ama ber-
jiñea etzala, Ama berjiña besta at, bes-
te gauza at. Orduntxen zean, “la ino-
zentzia” ori...” (JUA, 2003-06-28)

Pelígro, peligróa: (ik. Peligru)

Pelígru, pelígrue: iz. Arriskua./ Peli-
grue. Arriskua. (JUA, 2004-02-21)/ Peligroa
bazon. Arriskua bazuen. (JBA, 2003-04-26)/
(aldaera Peligro)

Pelóta, pelótea: 1. iz. Pilota./ Pelota bi-
zie. Pilota bizia. (JUA, 2002-01-19)/ 2. iz.
Zool. Pilota, erleak bata bestearen gaine-
an jarriz eratzen duten egitura. 

PELOTAN IN: ad. Pilotan egin, pilotan joka-
tu./ Pelotan eitteko. Pilotan egiteko.
(JBA, 2004-12-03)

� Etnog. Erle pilota nola jaso: Egitura haueta-
ko bat basoan agertu daiteke eta batzutan
etxera eramateko aukera izaten da, erle
kaxa batean jarriz. Horretarako, egitura
hau, pilo hau, kaxa batean sartu edo bota
egin behar izaten da erregina ere bertan
dela arduratuz. Hori egindakoan, erle kaxa
batean sartzen da./ Antxerdi aldean ager-
tu zen halako pilota bat duela 15 urte in-
guru eta Agirrezabala eraman zuten.
Gaur agertutako beste erle pilota bat
Olazarra ekartzen saiatu dira. (JBA, 2001-
06-24)

Pelotári, pelotárie: iz. Pilotaria./ Pelotárie.
Pilotaria. (JBA, 2003-09-06)

Péna, pénea: iz. Pena./ Pena bat da, pena
bat danez. Pena bat da, pena bat denez.
(JBA, 1999-08-19)/ Pena nian oixe... Pena
diat. Pena nian horixe... Pena diat. (JBA,
2004-05-15)/ Pena men tzian. Pena omen
zian. (JUA, 2002-04-20)

Penágarri, penágarrie: izond. Penaga-
rria./ Penagarrie. Penagarria. (JBA, 2000-
02-27)/ Penagarrie da. Penagarria da.
(JBA, 2007-08-26)

Pénau: 1. ad. Penatu./ Penauta maiña at al-
diz eon giñenan. Penatuta makina bat al-
diz egon gintunan. (JBA, 2003-10-18)/ 2.
ad. Penatu irudizko adieran, indargabetu./
Leorrak penauko zon ori. Lehorrak pe-
natuko zuen hori. (Indar gutxiko landa-
re baten gainean) (JBA, 2006-06-09)

Pénaz: adb. Penaz./ Kasi penaz etorri gea. Ia
penaz etorri gara. (JBA, 2004-03-01)

Pendíz, pendíze: iz. Pendiza, aldapa./ Pen-
dize. Pendiza. (JBA, 1999-08-08)/ Pendi-
zen. Pedizean. (JBA, 2001-11-17)/ Pendi-
ze, murkatsa. Pendiza, murkatsa. (Bi
lursailen artean dagoen koska artifiziala
definitzeko erabili du. Lehen hitza da era-
biliena bietan: guk pendize esan oi diu)
(JBA, 2006-02-11)

Péndola, péndolea: iz. Zakila./ Pendolea
lo. Zakila lo. (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
2000-09-19)

Penítentzi, penítentzie: iz. Erl. Peniten-
tzia./ Penitentzik. Penitentziak. (JBA,
2005-01-15)

Pensaméndu, pensaméndue: iz. Bot.

Pentsamendua, lore mota./ Pensamendu
asko. Pentsamendu asko. (JBA, 2000-10-
28)/ Pensaméntuk erein bear due oaiñ.
Pentsamenduak erein behar dute orain.
(Loreen gainean) (JBA, 2006-09-09)

Pensaméntu, pensaméntue: iz. Pen-
tsamendua./ Pensamentuik. Pentsamen-
durik. (JUA, 2004-08-10)/ Pensaméntu
zeak. Pentsamendu zerak. (JBA, 2005-07-
09)

Pénsau: ad. Pentsatu./ Pensautakoa. Pen-
tsatutakoa. (JBA, 1999-08-08)

Pénsu, pénsue: iz. Nekaz. Pentsua./ Pensu
kuarton. Pentsu koartoan. (Pentsu gelan)
(JBA, 1999-11-06)/ Pensukin. Pentsuarekin.
(JBA, 1999-06-05)/ Pensue ematea. Pentsua
ematea. (JBA, 2004-10-02)

Pentsú-aundi, pentsú-aundie: iz. Ne-

kaz. Pentsu handia./ Pentsu-aundie. Pen-
tsu handia. (JUA, 2002-01-19)

Pentsú-baba, pentsú-babea: iz. Nekaz.

Pentsu baba./ Pentsu-baba. Pentsu baba.
(JUA, 1998-07-14)/ Pentsu moduan eman-
dako baba da hau. (JBA, 2009-01-21)

Pepíta, pepítea: (ik. Pepitta)

Pepítta, pepíttea: iz. Bot. Pipita./ Pepitta.
Pipita. (JBA, 1998-05-24)/ Pepita gorrik. Pi-
pita gorriak. (JBA, 1998-07-04)/ Sagar
oso txikiei deitzeko ere erabiltzen da hitz
hau: Pepittak, saar txikik. (JBA, 2002-11-
02)/ Lora pepittea. Lore pipita. (JBA, 2005-
04-30)/ (aldaera Pepita)

Peréjill, peréjille: iz. Bot. Perrexila, landare
mota./ Perejille. Perrexila. (JBA, 1996-09-
07)/ Perrejille. Perrexila. (JBA, 2004-05-29)/
(aldaera Perrejill)

➤ Grab. Perejille: Ori’re udaberri goiz xa-
marren izaten da... bai, apillen’e igual,
maiatzen’e igual. (JBA, 1996-09-07)

Periodiko, periodikoa: (ik. Pedioriko)

Periodiku, periodikue: (ik. Pedioriko)

Pérkax, perkáxa: izond. Perkatxa, doto-
rea, langilea, ona.../ Perkaxa zan ura. Per-
katxa zen hura. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2002-11-17)/ Perkaxa hitzak fundamen-

› PEPITTEA. Gorosti zuhaitzaren pipitak. (AA, 2004-
12-24)

› PELEGRINAZIOA. Arantzazuko dorrea. (AA, 2008-
07-31)



tuzkoa adierazten du. Pertsonekin esaten
da eta Poloni izebak erabili ohi zuen. (JBA,
2003-12-14)

➤ Grab. Perkaxa: “Perkaxa, langillea-o, lana
segido itten dona, ai dana-o. Olako gau-
za bat, ze bat, orri esaten tzako perkaxa.
Besta ati, alperra esango balitzekio be-
zela. “Perkaxa zan ura, lanen-da”, o iz-
ketan-da daneako. Ola, gauza bat, gau-
za bat-o, (...) xamar bati-o” (JBA, 2004-
05-29)

Perlési, perlésie: iz. Perlesia, gaitz mota.
Agirrezabalgo amandrea gaitz hau zue-
la hil zen./ Perlesie. Perlesia. (JBA, 2008-
12-26)

Pernándo Amezkétarra: Fernando
Amezketarra./ Pernando Amezketarra.
Fernando Amezketarra./ Fernandoren
bertso ezagun baten bukaera azaltzen du:

Usaie, saborea, kolorearekin
Orra iru jenero gauza batekin

(JUA, 2004-08-10)/ (�)

➤ Grab. Pasadizoa: Batzuk Pernandori ziria
sartu nahi izan zioten: 

-“Ik jakingo dek ba, i gizon azkarra aiz. Len-
gon ekarri genduan barkukada bat gatz,
eta dana arra in zaiok. Ori nola kendu lai-
kek? Ori jakingo dek pa? 

-Bai, ori xamurre dek. Bota iozue mandon es-
nea.

-Mandok ez do baiño esnerik. 

-Ez gatzak’e arrik, Pernandoren bizkarretik,
ez dezue ingo parrik” (JUA, 1999-02-12)

Perráketa, perráketea: iz. Ferraketa./
Perraketa... perratzaillea. Ferraketa...
ferratzailea. (JBA, 2004-02-15)

Perrátoki, perrátokie: iz. Ferratokia,
abereei ferrak ezartzen zaizkien tokia./ Pe-
rratokie. Ferratokia. (JBA, 2000-08-27)

� Etnog. Ferratokiak: Garai batean Agirrezabal

eta Muntegin ziren Brinkolako ferrato-
kiak. (JBA, 2004-09-18)/ Olazar baserritik
Agirrezabal baserriko ferratokira gana-
duren bat eraman izana gogoratzen da,
Arrezalea igual bate mat bai. Baina ha-
lako lan gehienak Legazpin egiten ziren,
izan ere, Bikiñanen zeon perratzaillea. Ze-
gamako Róman bitan-edo izan zen Ola-
zarren. Normalean Olazar baserriko
behiek izaten zuten ankamiñen bat pe-
rratzen zitenen./ Tabernako Patxik idik
zeuzken eta hauek berak ferratzen zituen.
JBA bera Patxienea tabernan neskame
izan zenean, gogoan du mandok ola pe-
rratzen egoten zirela, bertan mandazai-
nak izaten ziren-eta. Mandoa baztarren
maten lotu ta ola jarrita ferratzen ziren.
Behien eta mandoen ferrak ezberdinak
izaten ziren. (JBA, 2004-09-18)/ Mandoak,
zaldiak eta umedun ziren behiak altxa
gabe ferratzen ziren. Azken hauen gainean
zera dio, altxatuta ferratu ezkero, barrun
zeuzkien umek bota itten tzittuela. (JUA,
2004-09-18)/ Zegamako ferratzaileak,
JBA-ren lehengusuak biak, etortzen zi-
ren tabernan apopilo-edo ziren manda-
zainen mandoak ferratzera. Hau, JBA ta-
bernan neskame zela gertatutakoa da.
(JBA, 2005-02-04)

Perrátzaille, perrátzaillea: iz. Ferra-
tzailea, ganaduari ferrak jartzen dizkio-
na./ Perraketa... perratzaillea. Ferrake-
ta... ferratzailea. (JBA, 2004-02-15)/ Pe-
rratzaillea. Ferratzailea. (JBA, 2004-09-18)

Pérrau: ad. Ferratu./ Perratzea. Ferratzea.
(JBA, 2000-08-27)/ Beiek perratzea. Behiak
ferratzera. (JBA, 2004-02-15)

� Etnog. Ferratzea: Olazargoek behin eraman
zuten behi bat Agirrezabaleko ferratoki-
ra; behiak mina zuen hankan. (JBA, 2000-
08-27)/ Ferratzerkoan baita ere begiratzen
da behiak hanka ze egoeratan duen, ea zor-
naik duen. (JBA, 2000-09-16)/ Ferratzera-

koan ez da iltzea mamin sartu behar, hau
da, iltzea behiaren azkazalean sartu behar
da eta ez haragian. (JUA, 2000-09-16)

➤ Grab. Ferratu: Ferratzera ganadua nora:
“Perratzea? Leazpia... Ba, zeon etxe
bat, Bereziartu etxea. Nola esango izut
pa? An taberna bat badau... Nola esan-
go izut pa? Etxea zan... Tabernan berri
ba al dakizu? Leazpiko tabernan berri?
Zerbezérie-o badao ba, zerbezérie, An-
dreseneti aurreaxon, Plazaola aldea,
antxe zan etxea”. Agirrezabalen ere fe-
rratokia bazen eta baita beste toki ba-
tzuetan: “Ara beiek ematen tzien eta
Benitok’e bazekin perratzen, ta perrau
itten tzittun. Ta oiñ, Zeamako erreroa, gu-
rea’re etorrita dao. Eta ona’re beiñ bai-
ño geiaotan, oain dala denbora asko ez
dala’re bai. Ola, etxeik etxe. Ta geo, nik
ez takit pa, Gabiria ta ola’re eamaten
tzien. Bein traktorek asi ezkeo, dda etzan
perratzen, ankan miñe-o ez palin bazeu-
ken, etzan perratzen lenao. Len berriz pe-
rrau in bear izaten tzuen, Antxerdi gora
ta ibiltzeko-ta, garok ekarri-ta, itteko-ta,
leku gor oitan ibiltzeko” (JBA, 2002-05-11)

Perréjill, perréjille: (ik. Perejill)

Perrétxiku, perrétxikue: iz. Bot. Perre-
txikoa./ Perretxiku gozok. Perretxiko go-
zoak. (JUA, 1999-05-22)/ Perretxikuk. Pe-
rretxikoak. (JBA, 1999-07-10)/ Perretxikuk
batzea. Perretxikoak biltzera. (JBA, 2000-
10-28)

PERRETXIKUK EIN: ad. Perretxikoak egin,
perretxikoak sortu./ Emen perretxikuk ein-
go die, ezta? Hemen perretxikoak egin-
go dira, ezta? (Zepadi egilehorren men-
debaldean den pagadian ia perretxikorik
sortzen den galdezka. Anjel-ek ezetz
dio, horretarako toki txarra dela) (JBA,
2002-01-06)

� Etnog. Olioa: Perretxikoak, batez ere gibe-
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› PEREJILLE. Baratzako perrexila. (AA, 2004-05-29)

› PERRATOKIE. Agirrezabal baserriko ferratokia. (AA, 2009-01-31)
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lurdinak oso ugariak ziren gaztainadian.
Behin JUA-k sesto bete perretxiko eka-
rri zuen. Amandreak, ez dao olioik esan
zion eta perretxikoak bentana bertatik bota
zizkion. (JUA, 2000-10-21)/ JBA-ri ere ber-
din gertatu zitzaion behin, perretxikoak
jaso eta bota beharra, guda osteko garaian
oliorik ez zenez. (JBA, 2000-10-21)

➤ Grab. Perretxiko motak: Ze mota ezagu-
tzen dituen: “Nik jate ittunak bakarrik.
Besteik ez. Jate ittunak emen izaten die
gibel urdiñe, korosoa, ondoa eta zuzea.
Ta geo zeak’e bai, xixa orik. Gaiñeatiñ,
amen izaten die beste zee batzuk’e, or sal-
tzen eoten die ba, zeatan, nola due oik ize-
na? Platerak. Baiño oik es txugu jaten,
ez dakit. Jaten dittue orik. Ta izan oi die
emen, gue zelai baztar oitan baiño, guk
es txugu jaten” (JBA, 2002-03-21)

Pérro, pérroa: izond. Zool. Zaunkalaria,
amorratua. Txakurrekin erabiltzen da./
Oso txakur perroa. Oso txakur perroa. (Jon
AU-k entzuna: JBA, 2001-08-23)

PERROA IN: ad. Hitz honekin zaunka egite-
ko erraztasuna duen txakurra adierazten
du, edo txakurrak joera hau hartu duen
unea: Batzutan perroa itten do orrek, hau
da adierazitako txakurra ezezagunen au-
rrean-eta zaunkaka hasten dela./ Perroa
hitzaren aurkakoa litzateke koilloa hitza.
Izan ere, JBA-rentzako perroa izatea
koilloa ez izatea omen da. (JBA, 2001-08-
26)

Persóna, persónea: iz. Pertsona./ Per-
sonea. Pertsona. (JUA, 2002-06-15)

Pertenezaitz: Topo. Petrinasaraiz, Brinko-
lako parajea./ Pertenezaitz. Petrinasaraiz.
(JUA, 1999-08-29)

Pertíka, pertíkea: iz. Tre. Pertika, gurdia
eta uztarriaren arteko egurrezko pieza lu-
zea./ Pertikea. Pertika. (JBA, 2005-12-25)/
(sinonimoa Gurtuiñ)

Perú-sar, perú-sarra: 1. iz. Bot. Peru sa-
garra, sagar mota.136/ Peru-sarra. Peru sa-
garra. (JUA, 2003-03-30)/ 2. iz. Bot. Saga-
rrondo mota.

Petátxo, petátxoa: iz. Petatxua, adabakia./
Petatxoa. Adabakia. (JUA-ren amak,
prakak puskatzen zirenean, petatxuak
jartzen zituen, hauek prakaren kolore be-

rekoak ez baziren ere) (JUA, 2001-04-07)/
(sinonimoa Araaki)

Pétral, petrála: izond. Petrala./ Petrala. Pe-
trala. (JBA, 2000-08-09)/ Prakak petralak
einda dauzke. Prakak petralak eginda
dauzka. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2004-
12-25)

Petrálkeri, petrálkerie: iz. Petralkeria./
Petralkerie. Petralkeria. (JBA, 2004-05-15)

Petríll, petrílle: iz. Petrila./ Petrille. Pe-
trila. (Olazar aurreko kanala eta baratza-
ren artean zegoenaz) (JUA, 1999-09-08)

Petrólio-ontzi, petrólio-ontzie: iz.

Tre. Petrolio ontzia. Lehen argia egiteko
erabiltzen zen ontzia./ Petrolio-ontzie. Pe-
trolio ontzia. (JUA, 2000-10-14)

� Etnog. Argia: Petrolio ontziaren betealdi ba-
koitzean astebeterako adina erregai jartzen
zen. Urte osorako hamar litroko ontzia eros-
ten zuten hamar pezetaren truke. Salneu-
rri hau handi samarra irizten zuen JUA-ren
amonak: Amar pesta asko iitzita. Negu al-
dean udan baino askoz ere gehiagotan era-
biltzen zuten. Olazargo amandreak, JUA-
eta ohera bidaltzen zituen: Petrolio erre-
tzen eon baik oera. (JUA, 2000-10-14)

› PERRETXIKUE. Aizkorrondoan aurkitutako ondoak. (AA, 2006-07-22)

136 Sarrera honekin zalantzak ditugu. Ez dakigu ondo jasoa ote dagoen.

› PERRETXIKUE. Altzaniako perretxiku bereziak.
(AA, 2008-08-20)

› PERRETXIKUE. Aizpea aldean ateratako perretxikua. (AA, 2005-10-11)



Petroníla: Petronila, Kortan egon zen
neskamea./ Arabako Arriola herriko Pe-
tronilak, Maria Ugalderi hainbat kantu
erakutsi omen zion. (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. Petronila neskamea: “Ura zian,
Kortan. Korta goikon parientek zeuzkien,
Arabako Salba... zer zian Salbatierra-ero,
Arabakoa... Ura, Arabako, Araba pro-
bintzikoa Salbatierra, Naparrokoa ez, Gi-
puzkoakoa’re ez, Salbatierra...137 Arrio-
la, Arriola. Ori, orkoa. Petronila ori Kor-
tan parientek men tzeuzkien. Da aek kan-
tatzen men tzatuan eta gue Maria, nere
arrebea oso laune, ura oso laune zeukian-
da. Ua jaietan-da alkarrekiñ, pasea-
tzen-da, alkarrekin-da. Arek kantu asko
kantatzen men tzatuan. Ta gue Mariak
ikasi in zatuan kantuk. Bai ta: 

El cura no baila,
El cura no baila,
Porque tiene la corona.
Señor cura baile uste,
Que Dios todo perdona. 

Ori gue Mariak’e ikasi zian da beste kan-
tu batzuk’e bai. Ta nik ori ikasi naoan gue
Mariai, da olakoxe kantuk. Da Petroni-
la ori Arabakoa-ta, geo etorri men tzikoan
beste anai bat, Benito izena zona. Da an
eoten men ttuan Kortagoikon-da, gero ba
Araba atzea jutea, atzea beren errira ju-
tea ero ola. Da beintzat’e, “Benito zur-
zulo, ipurdin bi zulo! Doña Petronila, pol-
tsa ariña!”. Ori, kantu ori ipiñi men tzien,
kantatzen men tzien. Aik Araba jun men
tzittuan. [...] Ba ola, ta ba ori kantatzen
men tzien, da beintzat beti, beno, ordun
Araba atzea eran etxeta jun men tzittuan,
orik, Petronila, Petronila ta Benito,
anaie ta arrebea. Ta Kortagoikon eoten
men tzian Petronila lenengo ta ua gue
Marian laune. Beti erderaz-ta, gure Ma-
riak erderaz asko ikasi zian ordun aekiñ.
Geo, Benito, anaie, ua alperra men
tzian. Ua alperra, anaie-ta, “Benito zur-
zulo, ipurdin bi zulo, Doña Petronila, pol-
tsa ariña!”. Oi kantatzen men tzian”. Pe-
tronila hau eta Maria Ugalde adin bere-
koak ziren, 1916 urtean jaioak. Petroni-
lak hemen euskaraz ere ikasi zuen: “Ee,
edade batekok ola ittuan orik. Edade ba-
tekok, bai. Aek eskueraz ikasi zian or eon
tzanen, eskueraz ondo ikasi zian” (JUA,
2002-06-15)

➤ Grab. Petronila: “A! Len’e galdetu ziazun
baiño ez takitt arenik... Bai, gure kua-
drillan ibiltze zan, laune zan. Nola zan... 

Petronila, poca pena,
La tortilla se te quema
Tu marido en la taberna
Los hijos en la cama. 

Kantu bat bazan, kantatzen gendiuna”. Ze
herritakoa zen: “Arabako, ze erri da
emen, Araian ondon beste errik nola die...
Luzuriaga. Luzuriagakoa zan”. Berare-
kin ibili zirenek erdaraz ikasi zuten:
“Klaro, guk euskeraz eitten gendun, da
arekiñ erderaz ein bear da. Erderea, er-
derea ikasi, erderea ikasi gendula”. Be-
rak euskaraz ere ikasi zuen: “Bai, bai, bai-

ño... Da eskueraz ikasteatik bialduko zuen
igual ura ona. Ez dakitt. Emendi lenau ara
juten tziela erderaz ikastea, esaten tzuen,
soldau jun bear tzuen mutillek-eta, erderaz
ikastea-ta. Geo atake epileptikok ematen
tzion” (MUA, 2003-04-11)

Pétxu, pétxue:  iz. Bularra./ Petxutik.
Bularretik. (JUA, 2004-06-19)

Pezéla: (ik. Bezela)

Pézka, pézkea: iz. Arrantza./ Pezka.
Arrantza. (JBA)

➤ Grab. Arrantzan eta mikeleteak: “Emen-
go errekatan? Emen kangrejuk, afizioik
ez emen. Amorraiek ordun emen, ainge-
rak’e bai. Geo mutikotan kordelak ipin-
ten genduztan. Txixarekin o bestela ez-
kalun batzukin, ezkalu asko izaten tzian.
Ezkalu asko arrapatzen tzian amukiñ. Tak!
bota ta txixara puntta bat ipiñi eta, zeai,
untzueloi, da ttak! ta ura, ura ipini zeai,
liztei lotuta, antzueloa, ari txixarea ola
sartuta, amorraiek arrapatzen genduztan,
kordelen. Kordela esaten tzikoan. Afi-
zioa’re etzeukian jentek ainbesteko afizio
aundik’e”. Jan egiten ziren: “Amorraie?
Bai gustoa. Bueno, amorraie... Aingere-
a’re bai, aingerea izaten zian sugen be-
zelakoxea. Ikusita euko ek, aingerea.
Aingerai azala kendu-ta, baiño jateko go-
zoa zian”. Aingera nola harrapatu: “Ain-
gerak, udan-da ur gutxi zeonen, amo-
rraiek’e bai. Ud aunditan etzeoan, ud
aunditan zea, kordela. Kordela, amukin,
kaiñekiñ... Eskalue izaten zian asko. Es-
kalue’re, eskalu txikie (...), ola, ola aun-
digok’e bai. Batzuk aundienak olakok138”.
Mikeleteek ez zuten arrantzan uzten:
“Mikeletek denuntzie zeukien, pezkan
zeillenai, paseik ez bazeuken, autoriza-
ziok ez bazeuken, denuntzie. Gu mutiko
koskorrai uzten zaun, kaiñekiñ da ola,
zean, baiño pixkat aundixoi etzien uzten
mikeleteek. Aik’e paseik ez bazeuken, pase

orrei esaten tzaon autorizazioa, paseik ez
bazeuken denuntzie itten tzien, mikeletek,
multea” (JUA, 2002-06-15)

Pezkári, pezkárie: iz. Arrantzalea./ Pez-
karik. Arrantzaleak. (Erreka arrantzaleen
gainean) (JBA, 2000-05-06)/ Pezkarik.
Arrantzaleak. (Errekako arrantzaleak)
(JUA, 2001-01-20)

Pézkau, pezkaue: iz. Arraina./ Pezkau.
Arraina. (Jesusa BA, 1999-02-10)

Píka, píkea: iz. Bikea./ Pikea ekarri. Bikea
ekarri. (JBA, 2002-01-19)/ Pikea, arropa eta
azalean itsasten den erretxina da. (JBA,
2003-03-08)/ (ik. Sestrau)

Pikándi: Topo. Pikandi, Brinkolako parajea./
Pikandi. Pikandi. (JBA, 1999-08-03)

Pikátxoi, pikátxoia: iz. Tre. Pikatxoia./ Pi-
katxoia. Pikatxoia. (JUA, 1999-02-12)

Píkau: 1. ad. Pikatu, zorroztu./ Segea pikau.
Sega pikatu. (JBA, 1998-07-08)/ Sega ho-
nela pikatzen da: sega-harria busti egin
behar da, eta horretarako batzuetan listua
ere botatzen da. Gero segarriaren ertz ba-
tetik, segaren ahoko ertzari pasada bat
ematen zaio  alde batetik eta gero beste-
tik. Horrela segi segaren aho inguru
guztia egin arte. (JBA, 2003-04-26)/ 2. ad.

Pikatu, errotarriak behar duen aldikako
konpondua./ Pikau in bear izaten due, laz-
tu, iotzeko. Pikatu egin behar izaten
dute, laztu, ehotzeko. (Errotarrien gainean)
(JBA, 2004-02-15)

Pikór, pikórra: iz. Pikorra./ Pikorra ize-
narekin deitzen da gatzagi naturalean, ar-
kume urdailez egindakoan, ager daitez-
ken puntu erakoak. Hauek arkumeak
jandako belar izpiak izan daitezke edo ile-
ak. (JBA, 1998-08-06)

Pikórtu: ad. Pikortatu./ Pikortu. Pikortatu.
(Pikorrak egin leku hezean egon den pen-
tsu zakuaren barnean) (JBA, 1999-08-18)/
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PIKORTU

› PETRONILA. Arabako Luzuriaga herria. (AA, 2008-11-29)

137 Petronila ze herritakoa zen gogorarazi nahi du. Nik aurreko egun batean jasotakoa esaten diot: Arriola./ Edonola ere, datu hau zalantzagarria da. Petronila-
rekin harreman askoz ere handiagoa izan zuen Maria Ugaldek, Arriolaren ondoko beste herri batekoa zela dio: Luzuriaga herrikoa.
138 Bi behatzekin ezkaluen gutxigorabeherako tamainak adierazten ditu. 



358 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

Pikortu ez deiñ. Pikortu ez dadin. (Orain-
goan pikorrak ondo xehatu gabeko irin
multzoak dira. Ahiaren prestaketaren in-
guruan) (JBA, 2008-10-08)

Pikóta, pikótea: iz. Bot. Pikota, gereziondo
mota./ “Pikota” esaten diena. “Pikota”
esaten diena. (Gerezi mota, halakoa
Agirrezabal baserrian dute) (JBA, 2006-
05-29)

Pikóta-atxur, pikóta-atxurre: iz. Tre.

Pikota aitzurra, aitzur mota./ Pikota-
atxurre. Pikota aitzurra. (JBA, 2003-07-13)

Pikóteau: ad. Mokokatu./ Pikoteatze iñe.
Mokokatzen diten. (Oiloek arrautzei mo-
koka egiten diotela) (JBA, 2004-01-10)

Pikotéro, pikotéroa: izond. Gezurtia,

kaltegilea./ Jende pikotéroa. Jende pi-
koteroa. (JBA, 2004-03-21)

Píku, pikúe: 1. iz. Bot. Pikua, fruitu mota./
Pikue... eldu elduk. Pikua... heldu helduak.
(JUA, 2000-10-28)/ 2. iz. Bot. Pikondoa,
zuhaitz mota.

Pílar: Pilar, emakume izena./ Pílar. Pilar.
(JBA, 2002-08-03)

Pílla, píllea: iz. Pila./ Teilla pilla bat, ol pi-
lla bat. Teila pila bat, ohol pila bat.
(JBA, 1999-06-19)/ Egur pillak. Egur pilak.
(JBA, 2000-01-29)/ (sinonimoa Pillo)

Píllau: ad. Pilatu./ Pillauta. Pilatuta. (JBA,
2000-02-16)/ Danak pillau in ttue. Denak
pilatu egin dituzte. (JBA, 2004-02-15)

Píllo, pílloa: iz. Piloa./ (sinonimoa Pilla)

PILLOA IN: ad. Piloa egin./ Ai ttuk pillok itten
su emateko. Ari dituk piloak egiten su
emateko. (JUA, 1998-10-24)

Pínta, píntea: iz. Pintada, hegazti mota./
Pintak. Pintadak. (JBA, 2004-02-01)

Pintaníllo, pintanílloa: iz. Bot. Ale bel-
tzak eta gorrik naasiñ izaten zituzten ar-
taburuak. Izan ere artaburu batzuk, ale
beltz batzuk izaten zituzten. Artaburu
hauek ere bertako mota berekok ziren./
Pintaníllok. (JBA, 2004-03-21)/ (ik. Artoa sa-
rrera, Artoa zuittu atala)

Pintarrátu, pintarrátue: iz./izond. Ko-
loretako arrastoak dituena./ Ze pintarra-
tuk dauzken. Ze pintarratuak dauzkan. (Bi-
rigarro arrautza batzuen gainean) (JBA,
2007-06-09)/ Pinttarratu. Pintarratu. (JBA,
2004-02-01)/ (aldaera Pinttarratu)

Pintáska, pintáskea: iz. Bot. Pintaska, in-
daba mota./ Pintáskea. Pintaska./ Orain
Olazar baserrian dena, Lizarratik ekarri-
tako haziz egina da: andi ekarri azie ta
etxen ereindakoa. (JBA, 2005-05-07)

Pintatzaille, pintatzaillea: iz. Margo-
laria./ Pintatzaille orik. Margolari horiek.
(Eraikuntzak eta gelak margotzen dituz-
ten margolarien gainean) (JBA, 2000-05-06)

Pínto, píntoa: iz./izond. Pintoa./ Katu pintoa.
Katu pintoa. (JBA, 1999-02-10)/ Pintokin.
Pintoarekin. (Katuaz) (JBA, 2000-12-02)/
Iru pintto-pinttok. Hiru pinto-pintoak.
(Katakumeez) (JUA, 2001-04-07)/ Kata-
pintoa. Katu pintoa. (JBA, 2004-01-23)/
Katu pinttok beltza. Katu pintoak beltza.
(JBA, 2004-03-13)/ Katu pintok. Katu pin-
toak. (JUA, 2004-05-08)/ Gue pinttoa.
Gure pintoa. (Katuaren gainean)139 (JBA,
2004-08-14)/ Txerri pinto bat. Txerri pin-
to bat. (JBA, 2005-02-05)/ (aldaera Pintto)

Pinttár, pinttárra: izond. Pintarra, kolo-
retako arrastoa./ Pinttarrak. Pintarrak.
(Bizpahiru koloreko arrastoak) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2006-06-02)

Pinttárratu, pinttárratue: (ik. Pinta-
rratu)

Píntto, pínttoa: (ik. Pinto)

Píntza, píntzea: iz. Tre. Pintza./ Pintza bat
bezela. Pintza bat bezala. (Gaztaina bil-
tzeko mordazaz) (JBA, 2002-03-21)

Piñáburu, piñáburue: iz. Bot. Pinaburua./
Piñaburuk. Pinaburuak. (JBA, 1999-04-17)

� Etnog. Hazia: Pinaburuak berotu egiten dira
(sutondon, laben edo eguzkitan jarriz) bar-
nean duten hazia eman dezaten, honela za-
baldu egiten dira. Hazi ale beltzak hartzen
dira eta zuriak baztertu egiten dira. Gero
haziak hartu eta ereiñ egin behar dira eta
horretarako baso lurre bear izate men do.
Era honetara egiten da insignis pinuare-
kin eta laiziokin’e bai. (JBA, 1999-04-17)

Píñu, piñúe: iz. Bot. Pinua, zuhaitz mota./
Piñu. Pinu. (JUA, 1998-11-07)/ Piñuk sar-
tu. Pinuak sartu. (JUA, 2004-08-13)

� Etnog. Pinu mintegia: Garai batean Agirre-
zabalen bazen pinu mintegia ere: Tio Gre-
goriok itten zittun, piñu azik itten zittun.
Jendea kanpotik pinuak erostera etortzen
zen. Tio Gregoriok eta aittek’e bai, sei-
ttu zon mintegi honekin. Pinu azie erein

PIKOTA

› PINTANILLOA. Kolore ezberdineko aleak dituzten
artaburuak dira pintanillok. (AA, 2005-04-23)

› PINTOA. Katu pintoa begira. (AA, 2006-07-24) › PIÑABURUE. Pinaburuak zuhaitzean. (AA, 2008-04-04)

139 JBA-k normalean pintoa erabiltzen du, bustidurarik gabe, baina hemen pintto esan du.

› PIKUE. Pikondoa pikuekin. (AA, 2006-10-06)



egiten zen lur zati batean. Handik urte ba-
tera, irten ziren pinu landaretxoekin,
prozesua errepikau in bear izaten zan,
pinu landaretxo hauek beste sailtxo ba-
tean sartuz. (JBA, 2007-02-17)

Piñú-orri, piñú-orrie: iz. Bot. Pinu orria,
pinuaren hosto luzeka./ Piñu orrie. Pinu
orria. (Baratzean botatzeko) (JBA, 1999-
12-11)

Piñúaldi, piñúaldie: iz. Bot. Pinualdia, pinu
belaunaldia./ Bi piñualdi. Bi pinualdi.
(JUA-k zera dio laurogei urte dituen baso
baten gainean: bestelako pinua sartu be-
harrean bertan insignis pinua sartua izan
balitz jada bi pinualdi aterako zirela
baso hartatik. Horrekin insignis pinuaren
hazkuntzaren abiadura handia azpima-
rratzen du) (JUA, 2001-09-08)

Piñúdi, piñúdie: (ik. Piñuri)

Piñúleku, piñúlekue: iz. Bot. Pinulekua, pi-
nudia./ Ura piñulekue. Hura pinulekua.
(JUA, 2002-09-14)/ Piñu-lekuk. Pinulekuak.
(JUA, 2002-08-03)/ (sinonimoa Piñuri)

Piñúri, piñúrie: iz. Bot. Pinudia./ Piñurie.
Pinudia./ (JUA, 1998-04-11)/ Piñuri. Pinudi.
(JUA, 1998-10-24)/ Piñudi. Pinudi. (JBA,
1999-07-10)/ Piñurie. Pinudia. (JUA, 1999-
08-08)/  Laizio piñudie. Larizio pinudia.
(JBA, 2001-12-15)/ Piñu azik itteko. Pinu
haziak egiteko. (JUA, 1999-04-10)/ Piñue
sartu ezkeo, piñue emango o. Pinua sar-
tu ezkero, pinua emango du. (Aldapa han-
diko lur batean) (JUA, 2002-08-03)/ Piñuk
zulon epintzen. Pinuak zuloan ipintzen.
(Batzutan, erositako pinuak zuzenean
dagokien tokian jarri beharrean, lurrean
sartzen dira denak batera, ihartuz ez dai-
tezen. Eta handik, ordua iritsitakoan,
dagokien tokian jarriak izango dira)
(JBA, 2003-04-04)/ Piñudin. Pinudian.
(JBA, 2007-12-21)/ (aldaera Piñudi) (sinoni-
moa Piñuleku)

PIÑURIE ETA: ad. Gure mendietako lur bide
batzuk piñurie etatzeko egindakoak dira,
hau da, botatako pinudietako egurra
menditik ekartzeko bideak. (Joxemari UB,
2005-02-20)

� Etnog. Pinuen sarrera: JUA-ren esanetan, izan-
go dira eun bat urte piñuk diela. (JUA,
1999-05-15)

� Etnog. Hotza: Giro hotza denean, pinudian gu-
txiago nabaritzen omen da. (JUA, 1998-04-
11)

� Etnog. Arauak: Pinudi bat landatzen denean,
lege batzuk errespetatu egin behar dira.
Lur sailaren mugatik gertueneko pinu ila-
rara gutxienez bi metroko tartea erres-
petatu beharra dago. Bestela pinuak hazi
eta botatzeko garaian istiluak sor daitez-
ke./ Hala ere, arau hau ez da beti erres-
petatua izan. JUA-k dionez, Urliak ez
zuen ohitura hau errespetatu eta bere on-
doan saila zuen besteak ere gauza berbera
egin zuen erantzun modura. (JBA eta
JUA, 2001-09-08)

Pípa, pípea: iz. Tre. Pipa, tabakoa erretze-
ko tresna./ Tabakoa pipan erretzen tzian.
Tabakoa pipan erretzen zian. (JUA, 1999-
08-23)

Pípar, pipárra: iz. Bot. Piperra, landare
mota./ Pipar berdea. Piper berdea. (Piper
mota da) (JBA, 2005-01-29)

➤ Grab. Piparrak: Piparrak, landarak ekar-
tzen dittuu. Jartze ttu apirillen o maiatzen.
Pipar klasek izaten die. Pipar erdik o bola,
beste batzuk “txorizeros” eta izaten die
pipar txikik, oson jateko, oso goxok.
(JBA, 1996-09-07)

Pipár-aus, pipár-autse: iz. Piper hautsa./
Pipar autse. Piper hautsa. (JBA, 2001-09-
01)/ Pipar aus kolorea bezala. Piper

hauts kolorea bezala. (Arrautzaren kolo-
rearen gainean) (JBA, 2001-10-27)/ Pipar
aus kolorea. Piper hauts kolorea. (Arro-
pa baten kolorea adierazteko) (JBA, 2002-
12-28)

Pipí, pipíe: iz. Zool. Pipia, intsektu mota./ Pi-
píe... pipik jota. Pipia... Pipiak jota.140 (JBA,
2004-12-04)

PIPIK JO: ad. Pipiak jo, pipiak egurra kalte-
tu, zulotxoak eginez./ Pipik jota. Pipiak
jota. (Barnealdetik ustelduta dagoen egur
kirten baten gainean) (JBA, 1999-08-12)
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140 Beste toki batzutan gauza berari sítxe esaten zaiola adierazi digu, baina Brinkola inguruan beti pipie esan da.

› PIPARRA. Piper berdea. (AA, 2006-09-23) › PIPIE. Pipiak jotako egurra. (AA, 2005-12-17)

› PIÑURIE. Pinudia. (AA, 2008-04-04)
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PIRRISTIÑ

Pirrístiñ, pirrístiñe: izond. Bizia, mugi-
tua./ Kamarera au pirristiñagoa da. Zer-
bitzari hau pirristinagoa da. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2008-05-04)

Pist: Onom. Pist, metal hotsa-edo adierazteko
onomatopeia./ Pist. Pist. (Linterna baten
barruko zatien arteko hotsa adierazteko
esana) (JBA, 2006-01-07)

Písta, pístea: iz. Pista./ Pístea. Pista. (JUA,
1999-08-14)

Písti, pistíe: iz. Piztia./ Pisti bat. Piztia bat.
(JBA, 2003-04-04)/ Pixti batek. Piztia ba-
tek. (Ondoko arrautzak piztiaren batek
eramango zielakoan dago JBA) (ik. On-
doko) (JBA, 1999-05-21)/ (aldaera Pixti)

Pistóla, pistólea: iz. Pistola./ Pistolea. Pis-
tola. (JUA, 2002-06-01)

Pistoléta, pistolétea: iz. Tre. Pistoleta, zu-
loak egiteko tresna./ Pistoletak. Pistole-
tak. (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JUA,
2003-10-25)/ Harrobian-eta zulok eitteko
tresna. (JBA, 2009-01-21)

Pitótx, pitótxa: iz. Zool. Pitotxa, lepahoria,
ugaztun mota./ Ok die pitotxak! Hauek
dira pitotxak! (Txakurra eta katuari bu-
ruz, era maitagarrian esanda) (JBA, 1999-
08-12)/ Animali bat dela dio JBA-k, zein
den ziur ez badago ere. Baina gogoratzen
da, Agirrezabalen abere txiki bat adie-
razteko zerabiltela hitz hau. (JBA, 1999-08-
19)

Pítta, píttea: iz. Pita, arrantzarako haria./
Pittea. Pita. (JUA, 1999-04-24)

Pitx, pítxe: 1. iz. Bitsa, sagardo gozoa./ Pi-
txe. Bitsa. (JBA, 1999-08-23)/ 2. iz. Bitsa,
ahotik gaixoei ateratzen zaien likidoa./ Pi-
txe. Bitsa. (JBA, 2003-08-23)/ 3. iz. Bitsa,
aparra./ Menbriloa prestatzerakoan ere pi-
txe ateratzen da prozesuaren pauso bate-
an. (JBA, 2002-11-09)/ Mermelada egite-
rakoan, urrats bat sutan berotzea izaten da,
borborka. Orduan prestatzen ari garena-
ren gainean halako apar tarte zuriak
agertzen dira, eta horri deritzo pitxe.
Hau koilara batez apartatu egiten da, az-
ken emaitzan nabari ez dadin. (JBA,
2004-08-13)/ Pitxe. Bitsa. (Edari baten apa-
rraren gainean) (JUA, 2004-08-14)/ Kafea,
beittu, gaiñen pitxe dauke. Kafea, begi-

ratu, gainean aparra dauka. (Kafearen gai-
neko aparraz) (JBA, 2004-11-14)/ (sinonimoa
Espuma)

Pítxar, pitxárra: iz. Tre. Pitxerra, ura edu-
kitzeko ontzia./ Pitxarra. Pitxerra. (JBA,
2001-12-29)/ (sinonimoa Jarra)

� Etnog. Pitxarrak: Ura ekartzeko pitxarrak era-
biltzen ziren. Pitxar hauek buztiñekin egin-
dakoak izaten ziren (garai batean ontzi
mota asko egiten zen buztinez) eta goi al-
dean heldulekuak zituzten, kirten bat eu-
kitzen tzon. Pitxar hauek eskuan hartuta
garraiatzen ziren. Buztinezkoak izanda ba-
tzutan goiko zatiren bat-edo puskatu
egiten zen, eta noizbait dena ere bai./ Pi-
txar honen edukia zortzi bat litro igual zen
eta aldiko bakarra eramaten zenez iturrira,
ura bukatzen bazen beajek itten tzien.
(JBA, 2001-12-29)

Pitxillóta, pitxillótea: iz. Zool. Tximele-
ta, intsektu mota./ Pitxillota. Tximeleta.
(JUA, 2001-04-07)/ Pitxillotea. Tximeleta.
(JUA, 2003-03-21)/ Pitxilota... pitxoletea.
Tximeleta... tximeleta. (JBA, 2003-02-15)
(aldaerak Pitxilota; Pitxoleta) (sinonimoak
Panpilipauxa; Txipeleta)

➤ Grab. Pitxillota: “Pitxilota?... Orik, egual-
di onakiñ irtetzen duen arran mouko...
Arran moukoa ta geo egok eukitze ttue, eta
klase asko izaten die, klase asko izaten die,
kolorez asko izaten die. Eta jenealen bi,
biñaka askotan ibiltzen die. Eta ba pi-
txolota, “mariposa”... esaten tzate oiei,
beste izenen bat’e bai, besta bat. “Mari-
posa”-k, pitxoletea... ez tait, bestan bat’e
esaten tzate, enda esaten due denbora gu-
txirako bizie eukitzen duela orik. Baiño
“alegrau” eitten due, aik loraz lora dail-
tzenen, bai...” (JBA, 2003-02-15)

Pitxilóta, pitxilótea: (ik. Pitxillota)

Pitxoléta, pitxolétea: (ik. Pitxollota)

Pítzau: ad. Pitzatu./ Pitzau. Pitzatu. (JBA) (si-
nonimoa Printzau aditza)

Pítzau, pitzaue: iz. Pitzatua./ Pitzaue. Pi-
tzatua. (JBA, 1998-12-05)/ (sinonimoa Prin-
tzatu izena)

Pixál, pixála: iz. Pisala, balantzaren alde ba-
tean jartzen den pisua, kilo batekoa-
eta.../ Pixála. Pisala. (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA)

Píxau: ad. Pisatu./ Pixau ein zittuen. Pisatu
egin zituzten. (Arrantzatutako aingirak)
(JBA, 2002-03-02)

Píxka: iz. Pixka./ Pixka ori. Pixka hori. (JBA,
1999-02-10)/ Pixka atzuk. Pixka batzuk.
(JBA, 1999-04-17)/ Pixka mat. Pixka bat.
(JBA, 2004-03-21)/ Pixkaka-pixkaka. Pix-
kaka pixkaka. (Lanean nola ari den adie-
raziz) (JBA, 2006-05-20)

Píxti, pixtíe: (ik. Pisti)

Píxu, píxue: 1. iz. Pisua./ Orik pixue earra
eukiko duela... Pixu aundie. Horiek pisua
ederra edukiko dutela... Pisu handia.
(Lantegiko tresna baten gainean) (JUA,
2004-02-21)/ 2. iz. Tre. Pisua, balantza ba-
tean kontrapisua egiteko jartzen den
tresna.

� Etnog. Pisua eragin: Pixue asko eraiñ. Pisua
asko eragin. (Gaur egungo txahalei pisua

azkar irabaztea eragiten zaie pentsu bidez,
baina haragi zaporea ez da lehen bezain
ona, JUA-ren esanetan) (JUA, 2000-07-22)

� Etnog. Kedarra: Tximinietako kedarra ken-
tzeko era batzuk azaltzen ditu. Batetik, ba-
lantzako pixue hartu, bi kiloko eta an-
tzerako pisuak eta hari bati lotu. Hauek
tximinia goitik sartzen dira eta tximinia-
ko hormen kontra eraginez kentzen da ke-
darra. Beste era bat otea erabiltzea da.
(JBA, 2004-02-28)

Píztu: 1. ad. Piztu, argia piztu./ Argie piztu.
Argia piztu. (JBA, 1998-06-13)/ / 2. ad. Piz-
tu, arrankatu. Makina bat martxan jarri./
Etzon pizten, arrankau ez. Ez zuen piz-
ten, arrankatu ez. (Traktorearen gainean
esana) (JBA, 2003-02-01)/ 3. ad. Piztu,
martxan jarri, landarea itsatsi./ Piztu
zako begik. Piztu zaizkio begiak. (Begi-
tik sestratutako landare baten gainean, hasi
dena ernetzen) (JBA, 2005-03-26)

Pláka, plákea: izond. Argala. Hitz hau ema-
kumeekin erabiltzen da./ Plakea. Arga-
la. (Neska baten gainean) (JUA, 2004-05-
29)

Plákau: ad. Flakatu, argaldu./ Plakau. Fla-
katu. (JUA, 1997-08-09)/ (ik.  Katu) (ik. Fla-
kosta)

Pláko, plákoa: izond. Argala./ Plakoa dao,
plako-plakoa. Argala dago, argal-argala.
(JUA, 2004-04-10)/ Flakoa’re ez daula,
umek azitzen eoteko. Flakoa ere ez da-
goela, umeak hazten egoteko. (Katu ba-
ten gainean) (JBA, 2008-03-29)/ (aldaera Fla-
ko)

Plánta, plántea: iz. Planta, tamaina./ Ez
daukie planta aundie. Ez daukate plan-
ta handia. (JUA, 2000-10-14)

Plantílla, plantíllea: iz. Plantila, eskulana
egiteko plantila./ Plantillaik. Plantilarik.
(Segak egiteko plantilarik ez zela aipatuz,
begira egin behar) (JUA, 2003-12-26)

Plántxa, plántxea: 1. iz. Tre. Plantxa, plan-
txatzeko tresna./ Josten, plantxan da ko-
ziñan. Josten, plantxan eta kozinan.
(MUA, 2003-10-10)/ 2. iz. Plantxa, zabala
eta luzea, baina lodiera gutxikoa izaten
den pieza metalikoa./ Karrillek plantxak
(plantxak, raill orik). Karrilak plantxak
(plantxak, errail horiek). (Trenbidearen
gainean) (JUA, 2002-01-12)

Plantxáketa, plantxáketea: iz. Plan-
txaketa, plantxa lana./ Plantxaketak.
Plantxaketak. (Arropa plantxatzeko lanak)
(JBA, 2005-03-26)

Plántxau: 1. ad. Plantxatu, plantxa delakoa
pasa./ Garbittu ta plantxau. Garbitu eta
plantxatu. (JBA, 2007-12-02)/ 2. ad. Plan-
txatu, zapaldu, irudizko adieran./ Plan-
txauta zeren artok. Plantxatuta zeuden ar-
toak. (Haize zakarraren eraginez erdi
etzanda zeuden artoen gainean) (JBA,
1999-08-08)

Plast-plast: Onom. Plast plast, ur isurketak
adierazteko erabilitako onomatopeia./
Ude! Plast plast in diala! Ura! Plast plast
egin dudala! (Zeraman ontzitik ur pixka
bat isurtzean) (JBA, 2000-08-08)

Platér, platéra: iz. Tre. Platera./ Ni bizi nai-
zen arten platera ondora. Ni bizi naizen

› PITXILLOTEA. Tximeleta urdina. (AA, 2004-09-12)



artean platera ondora. (Hau da, platera
zopa atera behar den ontziaren ondoan ja-
rri behar dela, zopa eror ez dadin) (JUA,
2002-12-24)/ Plateren. Platerean. (JBA,
2004-01-01)/ Platerik ez dao. Platerik ez
dago. (JBA, 2004-08-29)

Platéra, platéra: iz. Bot. Platera, perretxi-
ko mota./ Platerak. Platerak. (JBA, 2002-
03-21)

Platérka, platérkada: iz. Platerkada./
Platerka. Platerkada. (Jesusa BA, 1999-02-
10)/ Iru platerkaa. Hiru platerkada. (JUA,
2001-12-24)/ Platerkarak. Platerkadak.
(JBA, 2004-03-01)/ Platerkara aundi bat.
Platerkada handi bat. (JUA, 2004-03-13)/ (al-
daerak Platerka, platerkara; Platerkara)

Platérka, platérkara: (ik. Platerka, pla-
terkada)

Platerkára, platerkárea: (ik. Platerka,
platerkada)

Pláza, plázea: 1. iz. Plaza, enparantza. Le-
azpiko plazea. Legazpiko plaza. (JBA,
2007-12-21) / 2. iz. Plaza, azoka./ Plazako
balio etzuenak. Azokarako balio ez zu-
tenak. (Oiloen gainean) (MUA, 2003-04-11)

Plazaóla: 1. Plazaola, Legazpiko baserria./
Plazaola. Plazaola./ Plazaola baserria, ga-
rai batean Legazpin zen baserri onena be-
zala hartzen du. (JUA, 2002-08-10)/ 2. Topo.

Plazaola, Nafarroako parajea./ Plazaola.
Plazaola. (Bertako trenaren gainean)
(JBA, 2003-04-04)

� Etnog. Eremua: Geroztik etxeak eta lantegiak
egin dira garai batean etxe honenak ziren
soro eta zelaietan. Era berean, gari soroak
gogoratzen ditu JUA-k orain Legazpiko ga-
solindegia eta Patrizio lantegiko pabiloi
handienak diren tokian. (JUA, 2002-08-10)

Póbre, póbrea: iz./izond. Behartsua./ Pobrek.
Behartsuak. (JUA, 2002-06-01)

Pódau: ad. Kimatu./ Podaketan. Kimaketan.
(JBA, 2003-02-08)/ Porau... porauta. Ki-
matu... Kimatuta. (Madari zuhaitzaren gai-
nean) (JBA, 2005-03-27)/ (aldaera Porau) (si-
nonimoa Kimau)

Podérion: Poderioan./ Askon poderion. As-
koren poderioan. (Probetxua izateko ga-
nadu buru asko izan behar dela adieraziz)
(JUA, 1999-12-24)

Polaina, polainea: (ik. Polaiña)

Polaiña, polaiñea: iz. Polaina, jantzi
mota./ Polaiñak. Polainak. (JBA, 2004-02-
29)/ (aldaera Polaina)

Poléa, poléa: iz. Tre. Polea, txirrika./ Polea.
Txirrika. (JBA, 2001-09-08)/ (sinonimoa
Txirrika)

� Etnog. Elurtea: JBA-k dioenez duela 20 urte
inguru elurte handi batek pinudi bateko
pinuak makurtuta utzi zituen. Pinuak
berriro zuzentzeko poleak erabili zituz-
ten, pinuak eskuz zuzentzeko handiegiak
omen ziren eta (4-5 metro izango zituz-
tela dio). Ahal zen neurrian zuzendu eta
gero, hurrengo neguan beste elurte batek
pinudi bera makurtua utzi zuen. (JBA,
2001-09-08)

Políki: 1. adb. Poliki, astiro, geldi./ Poliki ba-
jau. Poliki jaitsi. (JUA, 1999-07-26)/ Joko
et poliki-poliki neuk. Joko dut poliki-po-
liki neuk. (JBA, 2003-08-02)/ Biden ebali-
ko zue ba poliki ibili bear ori. Bidean era-
biliko duzue ba poliki ibili behar hori.
(Autoan poliki joateko) (JUA, 2004-02-21)/
2. adb. Poliki, ongi, ondo./ Poliki. Poliki.
(JUA, 1998-02-15)/ Poliki eon tzan. Poli-
ki egon zen. (Katua ondo egon zela) (JBA,
2007-05-26)

Polítt, polítte: izond. Polita./ Politte. Poli-
ta. (JBA, 2004-05-01)/ Etxe politte. Etxe po-
lita. (JBA, 2005-08-06)

Polizí, polizíe: iz. Polizia./ Polizíik’e bil-
durrez dailtzela. Poliziak ere beldurraz da-
biltzala. (JUA, 2004-05-12)

Polóni: Apolonia Beain, JBA-ren izeba izan
zen. Arantzazuko Soroandieta baserrira
ezkondu zen./ (�)

➤ Grab. Izeba Poloni: JBA-k ez zuen Poloni
Agirrezabal baserrian bizitzen ezagutu:
“Ezz, ez, ura ez... Ura ba, lenengo
ura’re eongo zan Oñatiñ-o kreada eon-
go zan da geo andi, ezkonduko zanen,
Arantzazura. Eta ez, ez, ez naiz akorda-
tzen, ni oikiñ ez naiz akordatzen. Iñokiñ
ez gaiñea, ezta gazteanakiñ’e ez, Zelan-
dakoa izango zan... Baiño ni baiño lenao
alde inda, ni jaio baiño lenao alde inda”.
Baina geroztik tratua izan zuten: “Bai, bai,
bai... Tratue danakiñ ondo izaten tzan.
Geo Damian, ori ez deu esan, Damian
beste anai bat, da ura kamiñero, kami-
ñotan (...) men tzan enda, geo nik ez da-
kit, andrea arek’e Amezketan, Uartekoa
zon, da nunbaitt an, alderdi artan ibili-
ta-o eingo zon, andragai-o... andrea.
Da gustora oten giñen ura gabonetan
etortzen tzan, motikoik zarrana o artuta-
o, bikiñ igual gabonetan etortzen zan da
gustora eoten giñen etortzeko, tio Damian
etortzeko eta oso gustora eoten giñen.
Nola gutxitan ikusten gendun. Ta kao, aik
ez zeukien baserrik eta etortzen tzan bai-
ño gaiñeatiñ ba, tia Polonik... Etxaburu,
Etxaburun zan besta bat, Urretxuko
Etxaburun zan arrebea... Aitten arreba,
tia Poloni, aizpea, eta geo Zelandan bes-
ta at, Frantsiska. Ori baserrin zeren, bai-
ño oik etzien, etzien etortzen, eta ura kale-
etxen nola bizi zan, ua etorri itten tzan ga-
bonetan eta bueno!, nola eoten giñen gus-
tora”. Izaeraz: “Arek oso Oiñatiko, oso
“saladea” zan, bueno! Oso “saladea”
zan izketan, oso Oiñatiko izketa itten tzon
aek, oso Oiñatiko izketa” (JBA, 2003-04-
04)

Pólsa, pólsea: 1. iz. Poltsa, gauzak era-
matekoa./ Poltsa ondarren lorak era-
mango nittuzke. Poltsa ondarrean loreak
eramango nituzke. (Poltsaren barreneko
zatia adieraziz) (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2006-11-19)/ (aldaera Poltsa) (sinonimoa
Zorro, bigarren adiera)/ 2. iz. Poltsa, ugaz-
tunak oraindik jaio gabeko umeak izaten
dituzten poltsa./ Polsea. Poltsa. (JBA, 2000-
04-01)/ (aldaera Poltsa) (sinonimoa Sare, bi-
garren adiera; Zorro, lehen adiera)

Póltsa, póltsea: (ik. Polsa, bi adierak)

Poltsákara, poltsákarea: iz. Poltsaka-
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POLTSAKARA

› POLONI. Poloni Beain Arantzazuko Soroandieta
baserrira ezkondu zen. (Ines Urzelaik emana)

› PLAZAOLA. Legazpiko Plazaola baserria. (AA, 2008-11-15)
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da./ Poltsakarea. Poltsakada. (JBA, 2008-
03-13)

Poltsíku, poltsíkue: iz. Poltsikoa./ Pol-
tsikuk bete. Poltsikoak bete. (Dirua es-
kuratu) (JBA, 2004-10-15)

Póntzio Piláto: Erl. Pontzio Pilato./ Pon-
tzio Pilato. Pontzio Pilato. (JUA, 2004-09-
04)/ (�)

➤ Grab. Kantua: “Pilatok agindu du, lapurren
artean, Jesus gurutziltzeko... Etzekiat
nola zan. Ola, baiño amabi misterio eo
ola zittuan, ta bakoitzek bere misterioa.
Oik kantau, antxe” (JUA, 2002-03-23)

Póra, pórea: iz. Bot. Kimaketa./ Porak ei-
tten. Kimaketak egiten. (JBA, 2007-01-19)

Pórau: (ik. Podau)

Porlán, porlána: iz. Porlana, masa mota./
Porlanakiñ. Porlanarekin. (JBA, 2003-
02-15)

Pórra, pórrea: iz. Tre. Porra. Mailu handi
baten tankerako tresna. (JBA, 1998-08-14)/
Besteak beste, burdin ziria jo eta enborrak
hausteko erabiltzen da. (ik. Burni-ziri) (JBA,
1998-08-14)

Pórru, pórrue: iz. Bot. Porrua, landare
mota./ Porru azie oiñ itten da. Porru ha-
zia orain egiten da. (Urte garai honetan)
(JBA, 2001-12-29)

➤ Grab. Porrue: Porrue eneroko ilberan
erein da gero San Juan illen o junion
plantea einda eoten da ta bere tokin sar-
tzen da. (JBA, 1996-08-07)

Porrú-patata, porrú-patatea: iz. Po-
rru patata, jakia./ Porru-patatak. Porru pa-
tatak. (Jakia) (JBA, 1998-12-28)

Póstre, póstrea: iz. Postrea./ Postreik. Pos-
trerik. (JBA, 2002-08-25)

Póte, pótea: iz. Tre. Potea, potoa./ Poten artu.
Potean hartu. (JBA, 2004-05-29)

Póto, pótoa: iz. Potoa.

POTO JO: ad. Poto jo, huts egin./ Gaztek poto
jo dezuela. Gazteek poto jo duzuela. (Gaz-
teak elizara ez joatearen gainean) (JUA,
2000-02-27)

Potóldu: ad. Potolotu, gizendu./ Potoldu. Po-
tolotu. (Ernari dagoen katuaren gainean)
(JBA, 1999-04-06)/ Potolotu. Potolotu.
(Txakurkumeen gainean) (JBA, 2000-12-
23)/ Ondo potolotu. Ondo potolotu. (Ka-
tuaren gainean) (JBA, 2003-12-06)/ (aldae-
ra Potolotu)

Potólo, potóloa: 1. izond. Potoloa./ Gizon
potolo. Gizon potolo. (JUA, 2002-04-13)/
Pottolo-pottolo dare. Potolo potolo dau-
de. (Katakumeen gainean esana) (JBA,

2000-04-06)/ Potolo. Pottolo. (Pertsona ba-
ten gainean) (JUA, 2001-11-02)/ Pottolo an-
tzekoa. Potolo antzekoa. (Behor baten gai-
nean) (JBA, 2001-11-17)/ Pottolok die.
Potoloak dira. (Barazki batzuen gainean)
(JBA, 2004-05-29)/ Pottologoa. Potoloagoa.
(JBA, 2003-02-15)/ Pottologok. Potoloa-
goak. (JBA, 2004-11-14)/ (aldaera Pottolo)/
2. iz. Potoloa, urak errekan sakontasuna
duen tokia./ Potolo bat einda. Potolo bat
eginda. (Ur potoloa, urak sakontasuna
duen eremua. Lehorte batean errekan sor-
tutako ur potolo baten gainean) (JBA, 2007-
04-08)/ Ur pottolotan. Ur potoloetan.
(Errekako tarte sakonak) (JBA, 2002-03-02)/
(aldaera Pottolo)

Potólotu: (ik. Potoldu)

Potórro, potórroa: izond. Pottoloa./ Po-
ttor-pottorrok. Pottol-pottoloak. (Txa-
kurkumeen gainean esana) (Elena UB,
2000-12-24)/ Potorxeok... pottorrago. Po-
ttolxeagoak.... pottoloago. (Oilo lepo-
soilak, arrunten aldean) (JBA, 2003-03-21)/
(aldaera Pottor)

Potroillo, potroilloa: izond. Potroiloa, for-
ma gabea, irregularra./ Arri potroillok bes-
teik eon ez!... Potroillok die oik, kuadra-
tuk bear due, kuadratu antzekok. Harri po-
troiloak besterik egon ez!... Potroiloak dira
horiek, koadratuak behar dute, koadratu
antzekoak. (Harri potroiloak forma irre-
gularreko harriak dira, karratu itxurarik
ez dutenak. Hormak egiteko ez dira oso
egokiak, landu egin behar dira-eta) (JBA,
2006-08-12)

Pottólo, pottóloa: (ik. Potolo, bi adierak)

Pottórro, pottórroa: (ik. Potor)

Pótzu, pótzue: 1. iz. Putzua./ Sukalden po-
tzuk itte iku. Sukaldean putzuak egiten diz-
kigu. (Txakurrak dakarren elurrak) (JBA,
2004-02-28)/ 2. iz. Potzua, Tunel Handia zu-
latzean egindako zuloak./ Potzue, bos-

› POTZUE. Trenbidearen gaineko bosgarren putzua. Putzu hau Zegamako eremuan dago, Brinkolako mugatik
gertu. (AA, 2007-12-23)

› PORREA. Bi porra. (AA, 2004-06-05)

› PORRUE. Porruak baratzan. (AA, 2005-06-04)



garren potzue. Putzua, bostgarren putzua.
(Bosgarren putzuak duen harri piloaren
gainean) (JUA, 2002-10-26)/ (�) (ik. Tunel-
Aundie)

� Etnog. Kataberako putzua: Kataberako putzua
oiñ ítxita eongo da. Lehen irekia zegoen,
eta halako batean, ura ízotz ein da il tzien
beor pillea. Heriotzen arrazoia: irrist
eiñ uste det. (JBA, 2006-07-16)

Potzúaldea: Topo. Putzualdea, Agirrezabal
baserritik gorako parajea, ezker aldera./
Potzúaldea. Putzualdea. (JBA, 2005-03-05)

� Etnog. Alberga: Lenau or alberga bat zan, li-
ñoa berau itte men tzuen. Arropak ere gar-
bitzen ziren bertan aspaldi. JBA berari
suertatu zitzaion behin edo beste arropak
hartu eta bertan jardutea: Ni jardunda nao
an’e erropak zea itten. (JBA, 2005-03-05)

Poxpólo, poxpóloa: iz. Tre. Pospoloa./ Pox-
polok. Pospoloak. (JUA, 2000-08-11)

Poz, póza: iz. Poza./ Poza. Poza. (JUA, 2001-
12-15)/ Nei poza ematen tzian. Niri poza
ematen zidan. (Katagorriak) (JBA, 2007-
09-29)/ Urrengo urteako pozen. Hurren-
go urterako pozean. (JBA, 2008-10-12)

� Etnog. Azokan: Urte batean, JUA bere aita-
rekin joan zen Santa Lutziko feriara hiru
behor saltzeko asmoz: ama, umea eta be-
hor zahar bat. Eguna bukatzen ari zen eta
jada ez zituztela salduko pentsatzen zu-
ten. Gauza nahiko tristea izango zen be-
rriro ere hiru abere hauekin etxeratu be-
harra. Azkenean, ganaduzale valentziar
bat agertu zen eta eskatutako prezioan ero-
si zituen hiru behorrak. JUA-eta pozik zi-
ren, ura zan poza, ura! (JUA, 2001-12-15)

Pozaiñ, pozaiñe: iz. Pozoia./ Pozaiñe. Po-
zoia. (Elena UB, 1998-12-14)/ Pozoiñe.
Pozoia. (JBA, 2003-12-14)/ (aldaera Pozoiñ)

Pozaiñtsu, pozaiñtsue: izond. Pozoi-

tsua./ Pozaiñtsue. Pozoitsua. (Elena UB,
1998-12-14)

Pózik: adb. Pozik./ Oso pozik. Oso pozik.
(JBA, 2000-08-05)

Pozó negró, pozó negroá: iz. Etxeko ur
zikinak biltzen diren tokia./ Pozo negro...
pozo negroa. (Etxeko ur zikinak biltzen
diren tokiaren gainean) (JUA, 2000-05-20)

Pozoiñ, pozoiñe: (ik. Pozaiñ)

Praixko Mári: Frantzisko Mari, gizon ize-
na./ Praixko Mari. Frantzisko Mari.
(JBA, 2008-08-31)

Práka, prákea: iz. Praka. (Pluralean esa-
ten da)/ Prakak udendakok. Prakak ura-
rentzakoak. (Hezetasunaren aurka egokiak
diren prakez) (JBA, 2004-02-29)

Pránko: zenbtz. Franko, ugari./ Pranko. Fran-
ko. (JUA, 1998-07-07)/ Tiro pranko izan da
beintzet. Tiro franko izan da behintzat. (Uso
asko pasa omen delakoan) (JBA, 2000-11-
11)/ Orrek dionez jendea pranko. Horrek
dionez jendea franko. (JBA, 2001-04-07)/ Ai-
ttek aleiñe pranko in tzon. Aitak ahalegi-
na franko egin zuen. (JBA, 2002-05-18)/
Gaur’e kontue pranko esango zola. Gaur
ere kontua franko esango zuela. (JBA,
2004-03-21)/ Otxa pranko ebaltzen due. Ho-
tsa franko erabiltzen dute. (JBA, 2005-06-18)/
Otza pranko. Hotza franko. (JBA, 2005-12-
25)/ Lana pranko baukezue ezen ze baik.
Lana franko badaukazue ezeren zera barik.
(JBA, 2006-02-11)/ Jendea pranko basoa’re
jun da emen. Jendea franko basora ere joan
da hemen. (JBA, 2006-09-03)

Pregadéra, pregadérea: iz. Tre. Ha-
rraska./ Pregaderako ude. Harraskarako
ura. (JUA, 2002-04-20)/ Fregadera o zulo
artati. Harraska edo zulo hartatik. (JBA,
2000-08-09)/ (aldaera Fregadera)

Prejíttu: ad. Frijitu./ Prejittuta. Frijituta.
(Arrautzaren gainean) (JBA, 1999-08-19)

Prejíttu, prejíttue: iz./izond. Frijitua./
Illuntzan’e arrautza prejittuk ikusi zittu-
nen, ura bear. Iluntzean ere arrautza fri-
jituak ikusi zituenean, hura behar. (JBA,
2004-03-27)/ Prejittue. Frijitua. (Arrautza)
(JBA, 2005-08-12)

Prémi, prémie: iz. Premia./ Premie baukeu
earra. Premia badaukagu ederra. (Atseden
premia) (JBA, 2000-08-22)/ Garbittu premie.
Garbitu premia. (Arropa baten gainean)
(JBA, 2000-11-04)/ Premi ederra bai. Pre-
mia ederra bai. (JBA, 2001-11-17)/ Premiik
ez badao. Premiarik ez badago. (JBA,
2001-12-24)/ Ok’e premi ederren. Hauek ere
premia ederrean. (JBA, 2006-08-12)

363B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

PREMI

› POTZUALDEA. Agirrezabal baserriaren inguruko parajea. (AA, 2005-09-09)

› PRENSEA. Arriurdin saroiko txabola baten gazta prentsa. (AA, 2003-12-13)
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Prénsa, prénsea: 1. iz. Tre. Prentsa, sa-
gardoa egiteko prozesuan erabilitako
tresna./ Prensea. Prentsa. (JBA, 1998-08-
06)/ Prensa. Prentsa. (JBA, 1999-08-23)/ 2.
iz. Tre. Prentsa, gazta egiteko tresna.

� Etnog. Agirrezabalen: Bi gaztai egiteko
prentsa zen Agirrezabal baserrian. Bere
lana ondo egiteko pixue jartzen tzikon. Pi-
sua ezartzeko elementu hauen artean, bur-
nie’re bai, ola kako batzuk eukitzen zittun.
Prentsa gehien-gehiena egurrez osatua ze-
goen, baina bisagrak bezela ere bazituen,
burdinezkoak. (JBA, 2007-02-17)

Prénsau: ad. Prentsatu./ Urdai asketan, ur-
daien gainean pisua jartzen zen, harriak-
eta, urdaiak prensau zitezen. (JBA, 2002-
08-25)

Prepárau: ad. Nekaz. Prestatu, lurra presta-
tu ereintza egiteko./ Preparatzen. Pres-
tatzen. (JBA, 2002-01-26)

Prepéziozko, prepéziozkoa: izlag. Go-
gotsua, fundamentuzkoa./ Prepeziozko
emakumea. Fundamentuzko emakumea.
(JBA, 1998-02-08)/ Prepeziozkok. Funda-
mentuzkoak. (Emakume langile batzuen
gainean) (JUA, 1999-05-21)

Présa, présea: 1. iz. Presa, zerbait egite-
ko denbora murritza./ 2. iz. Presa, erre-
katako maila artifiziala.

Presá-txikie: Presa txikia, Urzakoko pre-
sa./ Presa-txikie. Presa txikia. (Urzako-
ko presaren gainean) (JUA, 2004-04-10)

Présako zulóa: Presako zuloa. Barrendiola
errekaren presan, (Presa txikiko), horman
den lauki sekzioko zuloa./ Presako zuloa.
Presako zuloa. (JBA, 2001-05-08)/ Presa-
ko zuloan ur zozok ikusi izan dira. (JBA,
2005-04-16)/ (ik. Aata)

Présau: ad. Presatu, presa izan./ Ekartzeko
etzeate presau. Ekartzeko ez zarete pre-
satu. (Presa gabe ekarri dutela) (JBA, 2008-
04-04)

Presénteka: adb. Presenteka, “presente”
esanaz aritzea./ Presenteka jardun due-

la. Presenteka jardun dutela. (Baserriko
errenteroak Oñatin) (JUA, 2004-03-13)/ (ik.
Errenta)

Preséntzi, preséntzie: iz. Presentzia./ Pre-
sentzie bauket ta nola zon izena? Pre-
sentzia badaukat eta nola zuen izena?
(Pertsona baten gainean. Presentzia iza-
tea bere irudia buruan izatea da, izena une
horretan gogoan ez badu ere) (JBA, 2008-
07-20)

Préso: adb. Preso./ Ipini barrun preso. Ipini
barruan preso. (Arrautzak egiten dituen
oilo baten gainean) (JUA, 1999-06-05)/ Pre-
so eon da ori. Preso egon da hori. (Gela
batean itxita egon den katuaren gainean)
(JBA, 2005-03-12)/ Preso daukeu ura.
Preso daukagu hura. (Katuaren gainean)
(JBA, 2006-05-27)

PRESO EAMAN: ad. Preso eraman./ Preso ea-
mango zuen-da. Preso eramago zuten-eta.
(JBA, 2008-08-13)

Prexíxo, prexíxoa: adb. Prexixo./ Prexi-
xo. Prexixo. (JBA, 1999-08-23)/ Oaintxe
kendu bear al die, prexixo! Oraintxe ken-
du behar al diote, prexixo! (JBA, 2000-05-
20)/ Batza jun bear prexixo! Baratzara joan
behar prexixo! (Oilanden jarreraren gai-
nean) (JBA, 2008-01-18)

Prézio, prézioa: iz. Prezioa, salneurria./
Prezio aundie. Prezio handia. (Salneurri
handia, garestia. Lantegiko makina baten
gainean esana) (JBA, 2000-06-17)

Primérako, primérakoa: izlag. Pri-
merakoa, balio handikoa./ Primerakoa.
Primerakoa. (Patata batzuen gainean)
(JBA, 1999-06-19)/ Primerakoa. Primera-
koa. (JBA, 2000-02-26)

Prímo, prímoa: iz. Lehengusua./ Primok
zeuzken Zumarran. Lehengusuak zeuz-
kan Zumarragan. (JUA, 2002-12-27)/ (si-
nonimoa Lengusu)

Prínka, prínkea: iz. Pitzatua, normalean
aizkoraz moztutako egur zatiak, sutara bo-
tatzeko prest daudenak./ Prinka. Prinka.
(JBA, 1998-02-12)/ Eman diot bi prinka.
Eman diot bi prinka. (Bi egur zati suta-
ra bota dituela adierazteko) (JBA, 1999-03-
06)/ (sinonimoa Troillo)

Prínkau: ad. Pitzatu, hautsi. Egurrak aizkoraz
ebakitzea adierazteko aditz hau erabiltzen
da batez ere./ Prinkau. Pitzatu. (JBA, 1998-
02-11)/ Egurrek prinkatzeko. Egurrak pi-
tzatzeko. (JBA, 2000-06-10)/ Prinkauta. Pi-
tzatuta. (Horma batetan dauden pitzatuen
gainean) (JBA, 1999-08-25)

Printzátu, printzátue: iz. Pitzatua./
Printzatue. Pitzatua. (Tresna baten gainean
esana) (JBA, 2000-05-27)/ (sinonimoa Pitzau,
izena)

Príntzau: ad. Pitzatu./ Printzau. Pitzatu.
(JBA, 1998-12-05)/ Printzauta. Pitzatuta.
(Zartatuta geratu zen kotxe baten az-
pialdea adierazteko) (JBA, 199-04-17)/
Beittu in bear due bakarren bat printzauta
badau’re. Begiratu egin dute bakarren bat
pitzatu badago ere. (Arrautzez mintzatuz)
(JBA, 1999-04-17)/ Printzauta. Pitzatuta.
(Hezur pitzatuaren gainean esana) (JUA,
2000-06-06)/ Printzau. Pitzatu. (Hankako
azaleko pitzatuen gainean) (JBA, 2004-02-
07)/ (sinonimoa Pitzau, aditza)

Probléma, problémea: iz. Eskolako
ariketa, batez ere matematikakoa./ Pro-
blematan. Ariketetan. (Eskolako ikas-
gaiak) (JBA, 2004-12-03)

Proíttu: ad. Debekatu./ Proittu. Debekatu.
(JUA, 2003-06-28)/ (sinonimoa Galerazi)

Promés, promésa: iz. Erl. Promesa, Ama
Birjina edo santuren bati egiten zaiona./
Promes bat eitten. Promesa bat egiten.
(JBA, 2004-01-04)

Prónto: adb. Prest, pronto./ Juteko pronto. Jo-
ateko pronto. (JBA, 2005-07-31)/ Ots itten
dieneako pronto. Hots egiten didatenerako
pronto. (JBA, 2006-01-07)/ (sinonimoa Ger-
tu, lehen adiera)

Propíña, propíñea: iz. Propina./ Propi-
ñatxo bat. Propinatxo bat. (JUA, 2002-01-
06)/ Propiñea. Propina. (JBA, 2004-05-29)/
Propiñea. Propina. (MUA, 2002-04-11)

Própio: adb. Propio, nahita./ Propio sartu-
ta die. Propio sartuta dira. (Nahita sartu
direla alegia) (JBA, 2006-05-29)

Própio, própioa: iz. Propioa, berezkoa./
Zer tzan an ematen zuen propioa? Zer zen
han ematen zuten propioa? (Jatetxe ba-
teko jaki berezi baten gainean) (JBA, 2002-
08-24)

Propósau: ad. Proposatu./ Proposauko izuet.
Proposatuko dizuet. (JBA, 2007-10-13)

Prozesío, prozesíoa: iz. Erl. Prozesioa./ Le-
hen ez ziren Segurako prozesiora joaten,
Legazpin ere izaten zelako./ Prozesiok.
Prozesioak. (JBA, 2004-01-10)/ Auzo ba-
koitzak bere santua eramaten zuen Le-
gazpiko prozesioetan. (Elena UB, 2004-04-
10)/ Prozesioa. Prozesioa. (JBA, 2007-
04-08)

Prudéntxi: Prudentzia, emakume izena./
Prudentxi. Prudentzia. (JBA, 2006-07-15)

Pu-pu-pu: Onom. Pu-pu-pu, olioak nola ira-
kiten duen adierazten duen onomatopeia./
Pu-pu-pu. Pu-pu-pu. (JUA, 2004-03-13)

Púja, pújea: iz. Bot. Puja, kimua./ Pujea. Ki-
mua. (JUA)/ Urteko pujak ebaitzen. Ur-
teko kimuak ebakitzen. (JUA, 1999-01-01)/
Pujatxoa emanda. Kimutxoa emanda.
(Pinu landarean kimuaren gainean) (JBA,
1999-10-23)/ (sinonimoak Kimu; Mastra)

Pulíttu: ad. Leundu, metal bat dizdiratsu ja-
rri arte landu./ Pulittu. Leundu. (Sega egi-

› PRINKEA. Egur prinkak. (AA, 2007-01-13)

› PRESAKO ZULOA. Barrendiola errekaren presako
zuloa. (AA, 2007-12-21)
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teko prozesuan) (JUA, 2002-03-02)/ Puliu.
Leundu. (JUA, 2003-12-26)/ (aldaera Puliu)

Pulíu: (ik. Pulittu)

Púlpito, púlpitoa: iz. Erl. Pulpitua./ Pul-
pitoa. Pulpitua. (JBA, 2005-01-15)

Púnta, púntea: 1. iz. Punta, ertza, batez ere
goiko ertza./ Zuhaitzek ere badute pun-
ta: Asko ez batu punttakok. Asko ez bil-
du puntakoak. (Gerezien gainean esana)
(JBA, 2003-06-14)/ Azkazal puntta. Azka-
zal punta. (JBA, 2004-08-23)/ Puntta-pun-
tta. Punta-punta. (JBA, 2007-05-01)/ (alda-
era Puntta)/ 2. iz. Punta, gailurra./ Punta-
aldera. Punta aldera. (Armuñoko punta
aldera) (JBA, 1999-08-03)/ (aldaera Puntta)

Puntáda, puntádea: iz. Puntada, min
emateko esandako gaizki esana./ Punta-
dea bota. Puntada bota. (Gaizki esanak
esatea) (JBA, 2007-12-15)

Púntako in: ad. Nekaz. Puntako egin, asto-
ak uztarrian lotuta dauden idi edo behi pa-
reari laguntzea tiraka, gurdi bat eramateko
edo nekazal lanak egiteko./ Puntako.
Puntako. (Astoak egiten zituen lanaz)
(JBA, 2004-12-03)

Puntále, puntálea: iz. Tre. Zurkaitza,
eraikuntza elementua./ Puntalea. Zur-
kaitza. (Joxemari UB, 2000-03-25)/ Punta-
le bat. Zurkaitz bat. (Egilehor bateko zu-
rajearen zatia) (JBA, 2006-05-06)

Puntéro, puntéroa: iz. Tre. Punteroa, ha-
rria lantzeko tresna./ Punteroa. Punteroa.
(JBA, 1998-03-19)

Púntta, púnttea: (ik. Punta, bi adierak)

Púntu, púntue: iz. Puntua./ Oetabat pun-
tu-puntun. Hogeita bat puntu-puntuan.
(Termometroak zer adierazten duen)
(JBA, 2004-08-09)

Púpa, púpea: iz. Pupa, hotzikara./ Pupea.
Pupa. (Ezpaineko pupa baten gainean)
(JBA, 1998-02-08)

Purgátorio, purgátorioa: iz. Erl. Pur-
gatorioa./ Purgatorioa. Purgatorioa. (JUA,
2004-06-19)/ (�)

� Etnog. Purgatorioko arimak: Purgatorioko ari-
men kontuak ezagutzen ditu JBA-k.
Goiz batzutan, egunsentian, olio errearen
usaina aditzen duela dio. Arimen gaine-
an zera dio, purgatorion zeren bittarten,
aik zeozen eske zerela. Kontu hauek
itxuraz dotrina bertan ere erakusten ziz-
kieten. (JBA, 2003-10-18)

Purríta: iz. Zool. Oiloa, ume hizkeran./ Pu-
rrita. Oiloa. (JBA, 2000-08-09)

Purrústara, purrústarea: iz. Purrus-
tada./ Purrustarak. Purrustadak. (Bere ku-
meak zaintzen ari zen katuak egin dizkion
mehatxu antzekoen gainean) (JBA, 2004-
03-13)

Púru, púrue: iz. Purua, erretzekoa./ Purue.
Purua. (JBA, 2004-08-29)

Pusíldu, pusíldue: iz. Baba, oinetan ate-
ratzen dena./ Pusílduk. Babak. (JBA,
2004-05-15)

Púska, púskea: iz. Puska, pusketa./ Bi pus-
ka inda. Bi puska eginda. (Katu batek ata-
rira ekarritako hildako suge baten ingu-
ruan) (JBA, 1998-07-04)/ Lau puska inda.
Lau puska eginda. (Gaztaren gainean)
(JBA, 2004-03-27)/ (sinonimoa Pusketa)

Púskat: iz. Puska bat./ Puskat. Puska bat.
(JUA, 1998-07-17)/ Bai, puskat pai. Bai,
puska bat bai. (JBA, 2004-05-15)

Púskau: ad. Puskatu./ Puskau. Puskatu.
(JBA, 1998-07-10)/ Puskau itten ttun ola.
Puskatu egiten ditun horrela. (JBA, 2001-
10-06)/ Zenbait kotxe puskatze izan dan.
Zenbat auto puskatze izan den. (JBA, 2001-
12-29)

Puskéta, puskétea: iz. Pusketa./ Puske-
taka... osoik. Pusketaka... osorik. (Oilas-
koa prestatzeko era ezberdinen gainean)
(JBA, 2000-07-15)/ (sinonimoa Puska)

Putxúni!: interj. Putxuniketa jokoan norbait
harrapatutakoan putxuni! esan ohi zen.
(Elena UB)

Putxúniketa, putxúniketa: iz. Putxu-
niketa, putxuni jokoa./ Putxuniketan.
Putxuniketan. (JBA, 2002-03-21)

Putz, pútze: iz. Putza./ Putze in tzuen. Pu-
tza egin zuten. (JUA, 2003-12-31)

Puxíka, puxíkea: iz. Puxika, giza organoa./
Puxikea beeratu. Puxika beheratu. (JBA,
2007-12-21)

Púzkar, puzkárra: iz. Puzkerra./ Puz-
karra. Puzkerra. (JUA, 2002-06-29)

Púztu: ad. Puztu./ Puztuta bezela. Puztuta be-
zala. (Pertsona gaixo baten gainean)
(JBA, 2003-12-31)

Puzúni, puzúnie: iz. Infekzioa, zauri ba-
tetik sartzen dena./ Puzunie. Infekzioa.
(JBA, 1999-08-19)/ Puzunie... puzuni ude.
Infekzioa... infekzio ura. (Hitz hau ge-
salarekin erlazionatua dago, ikus Gesal)
(JBA, 1999-11-21)

Puzúniau: ad. Infektatu./ Puzuniatzen asi zi-
ten. Infektatzen hasi zitzaidan. (Belarri-
takoa sartzeko egindako zuloa) (JBA,
1999-11-21)/ Puzuniatzea bezela. Infek-
tatzera bezala. (Besoko zauri baten gai-
nean esana) (JBA, 2000-05-06)

› PURRITA. Oiloei purrita esaten zaie haur hizkeran.
(AA, 2008-06-21)
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Raill, raille: iz. Tre. Erraila, trenbideko
burdin pieza, trenaren bidea ezartzen
duena./ Raillek. Errailak. (JUA, 2002-11-
02)/ Arraillek-eo kanbiatu bearra. Erraia-
lak-edo aldatu beharra. (JUA, 2002-01-12)/
(aldaera Arraill)

Ráma, rámea: (ik. Arrama)

Rantxéro, rantxéroa: iz. Rantxo edo
arrantxoa prestatzeaz arduratzen zen per-
tsona, normalean ikazkin edo basomutil
taldeen barruan. Beronek basoan zeuden
beste langileei dei egiten zien otordu ga-
raia iristean, eupada edo lekaio baten bi-
dez./ Rantxero. Arrantxeroa. (JUA, 1998-
04-05)/ (aldaera Arrantxero) (ik. Arrantxe-
rotza)

� Etnog. Lekaioa: Deia lekaio luze bat zen: Eee!/
JUA-eta Antxerdi aldean lanean zenbil-
tzanean, inoiz aditu izan zuten lekaio hau.
Izan ere, luze... indar aundiñ izaten zen.
(JUA, 1999-01-23)/ Arrantxerotzea... arran-
txero. Arrantxerotza... arrantxero. (JUA,
2004-08-12)

Rántxo, rántxoa: iz. Arrantxoa, janaldia./
Rantxoa. Arrantxoa. (JUA, 1998-04-05)

� Etnog. Ikazkinak: Hitz hau gehienetan, ba-
somutil edo ikazkinek, basoan egiten zi-
tuzten otorduak izendatzeko erabiltzen da.
(JUA, 1998-04-05)/ Ikazkinak basoan ba-
bea jaten zuten. Baba beltza eta ardi za-
rrak ziren euren jaki ohizkoenak. Amil-
dutako behi bat ere eskaini zieten ikaz-
kinei eta hau zezina eran jarri zuten. (JBA)

Ráro, rároa: izond. Arraroa./ Gauza raroa.
Gauza arraroa. (JBA, 2006-08-17)

Ráska-ráska: Onom. Raska-Raska. Ono-
matopeia honen bidez garoa igitaiaz
nola ebakitzen zuten adierazten du./ Ras-
ka-raska. Raska-Raska. (JUA, 2003-03-01)/
(sinonimoa Rasta-rasta)

Rast!: Onom. Berehala egiten den ekintza ba-
ten onomatopeia./ Rast! Rast! (Sas-
kiak egiteko zuhaixken azal pusketak
nola ateratzen zituzten adieraziz) (JUA,
2002-01-19)

Rásta-rásta: Onom. Rasta-rasta./ Ebai ras-
ta-rasta. Ebaki rasta-rasta. (Garia nola
ebaki duen adieraziz) (JBA, 2003-07-13)/
Onomatopeia honekin ere adierazten

zen laia lanean lurra ateratzen zen une-
ko hotsa. (JUA, 2002-09-14)/ (sinonimoa Ras-
ka-raska)

Ráza, rázea: (ik. Arraza)

Razionaméntu, razionaméntue: iz.

Arrazionamendua, eskasia denean era-
kundeek egiten duten jan eta beharrezko
gauzen salmenta arautu eta mugatua. Ge-
rra ondoan arrazionamendua izan zen bo-
lada batean./ Razionamentue. Arrazio-
namendua. (JBA, 2004-12-03)

Rebájau: ad. Gutxitu./ Rebajauta. Gutxituta.
(Botika bigunduta) (JBA, 2007-07-14)

Rebóke, rebókea: iz. Errebokea./ Rebó-
kek. Errebokeak. (Horma baten gainean
esana) (JBA, 2005-06-04)/ Masakin arri tar-
tek bete da errebokea egitea. (Joxemari UB,
2009-01-21)

Regátea, regátea: iz. Estropada./ (�)

➤ Grab. Estropada: Umetan aitarekin inoiz
joan ziren Donostiara estropadak ikus-
tera: “San Pedro zan geiena, urteik geia-
netan San Pedrok, San Juan... baiño San
Pedro zan. Aurreko eunen ikustekoa iza-
ten zian, trabesak, trabesak an, parte za-
rren-eo. Oiñ ez dakiat seitzen duen, oin-
di, oiñ’e bai. Ainbeste miñutun baietz,
ainbeste zean baietz, ezetz, or”. Apus-
tuak ere izaten ziren. “Ez. Ni motiko txi-
kie nitzen baiño. Ni junda nao Donos-
tira jun da etziten gustatzen nei regataik.
Launekiñ eo ola jun, da ezta regatata
arrimau’re ez. Ezta arrimau’re, etziten

gustatzen regataik. An eoten tzien goi-
ko puntaiño junda, an eoten zien batzuk.
Baiño, noaiño junda, regatak ikustea”
(JUA, 2002-07-21)

Rekojída, rekojídea: iz. Bilketa./ Re-
kojídea. Bilketa. (JBA, 2008-03-13)

Rekorrídu, rekorrídue: iz. Ibilbidea./
Rekorridue. Ibilbidea. (JBA, 2003-10-26)

Relíki, relíkie: iz. Erl. Erlikia./ Relikie
muiñ ematea. Erlikia muin ematera.
(Brinkolan egiten dena) (JBA, 2008-08-31)

Rentéro, rentéroa: (ik. Errentero)

Reuma, reumea: iz. Erreuma, gaitz mota./
Reuma. Erreuma. (JBA, 2003-03-01)

Rezélo, rezéloa: iz. Errezeloa./ Ortxe re-
zéloa. Hortxe errezeloa. (JBA, 2004-04-17)

Rezíbittu: ad. Hartu./ Rezibitzen. Hartzen.
(JUA, 1999-05-29)

Rink!: Onom. Elkarren artean pilatuak dau-
den egurrak ebakitzean, kateatuak dau-
den batzuk kolpean askatzen direla
adieraziz./ Rink! Rink! (Motozerraz
ebakitzean esana; kontua izan behar da
minik ez hartzeko horrelakoetan) (JBA,
2005-05-14)

Rist: Onom. Rist, labaindura adierazten duen
onomatopeia./ Rist juten tzan. Rist joaten
zen. (Belarra kablearen gainean) (JBA,
2004-05-29)

Róka, rókea: iz. Arroka, harria./ Roka az-

r

› REGATEA. Arraunlariak beroketan Pasaiako partean. (AA, 2008-07-12)
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pira sartu da. Arroka azpira sartu da.
(Amuarrainaren gainean esana) (JBA,
2003-08-09)

Róman: Erroman, gizon izena./ Róman.
Erroman. (JBA, 2004-02-15)

Romátalde: (ik. Erromatalde)

Rotábatore, rotábatorea: iz. Tre. Erro-
tabatorea,  lurra lantzeko tresna./ Rota-
batorea. Errotabatorea. (JBA)

Rúda, rúdea: (ik. Erruda)

Rúlo, rúloa: iz. Tre. Erruloa./ Rulokin.
Erruloekin. (Ilean jartzen direnak) (JBA,
2008-01-12)

Rusó-gari, rusó-garie: (ik. Gari-ruso)

› ROKEA. Andraitz haitza basoan ageri da. (AA, 2008-04-30)
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Saár, saárra: 1. iz. Bot. Sagarrondoa./
Saar mordoa. Sagarrondo mordoa. (JUA,
1999-05-15)/ Saar punta batzuk. Saga-
rrondo punta batzuk. (Ardiek sagarron-
doan egindako kalteaz) (JBA, 2008-01-18)/
(aldaera Sagar)/ 2. iz. Bot. Sagarra, fruitu
mota./ Saar bitzeko. Sagar biltzeko. (JUA,
1998-10-24)/ Saar bitzea. Sagar biltzea.
(JUA, 1998-10-31)/ Saar gor orik. Sagar go-
gor horiek. (JBA, 1998-10-31)/ Sagarrik nai
al den? Sagarrik nahi al dun? (JBA,
1998-12-12)/ (aldaera Sagar)

SAGARRAK GOZAU: ad. Bot. Sagarrak go-
zatu, sagarrak heldu./ Sagarrak gozau. Sa-
garrak gozatu. (Anjel BA, 1999-10-08)

� Etnog. Goizekoa eta berandukoa: Sagarron-
do mota batzuei lorea badatorkie, beste
batzuk berriz oraindik ez dute, atzeago da-
torkie. (JBA, 2005-03-27)

� Etnog. Iraupena: Sagarren artean, reineta de
Aragón motakoak dira onenak irauteko.
(JBA, 2005-05-29)/ Ganbaran den sagarra
hobeto gordetzen da azpian belar lehor
pixka bat badu. (JBA, 2008-10-08)

� Etnog. Sagarrondo kopurua: JUA-ren esa-
netan, bera txikia zela, etxe ondoko lu-

rretan hiru sagarrondo bakarrik izango zi-
ren. Bera sagarrondo asko landutakoa da
berriz, ehun-edo. Tren geltokitik goragoko
lurretan sagastia zela dio. (JUA, 2000-09-
30)

� Etnog. Sagarrak puntuan: Sagarrak gozoa eo-
teko, jateko, bere barruko azie beztu egin
behar zaio. Hori da seiñalea sagarra go-
zoa eote ala. (JUA, 2004-08-13)/ JBA-k ere
hala dio, heldu gabeko sagarrak, berdeska
direnak, barruan hazia zuri-zurie izaten
dute. (JBA, 2004-08-13)

� Etnog. Fruitu urteak: Sagarrondoek ez dute
urtero fruitu kopuru bera ematen. Urte ba-
tean asko ematen dute eta hurrengoan gu-
txi samar: urte baten bai, besten ez.
Oraingo egora hau da: aurten etzate to-
katzen frutuik. Txupoiak eta bestelako ada-
rrak asko irabazten dute fruitu urtea ez de-
nean: Frutuik ez daukien urten asko
irazten due. (JBA, 2005-05-29)

� Etnog. Sagarrak eta abereak: Lurrera erori eta

jaso gabe geratzen ziren sagarrak gana-
duak ere jaten ditu, ardiek esate batera-
ko. Baina, sagarrek arriskua ere izana de-
zakete abereentzako, eztarrin tragau’re
bai suerta daiteke-eta, hau da, sagarra ez-
tarrian pasa ezinda geratzea./ Lurrera ero-
ritako gaztaina jatean ere kontuz ibili be-
har da, gehiegi jan ezkero, ardia lehertu
egin liteke-eta. (JBA, 2004-11-06)

➤ Grab. Gabiriako sagar saltzaileak: “Ga-
biritik neskak astokin etortzen zittuan. Za-
patue, zapatun merkaue itten tzian Oña-
tin. Beintzet zortzi bat asto. Zortzi ero
amar bat asto da aikin... Ona baserriko
neskak, sagar asko Gabirin izaten tzian
da Oiñatin gutxi ta Oiñatin merkaue-da,
ara-da. Gu relebon lana. Da goizen, aik
goizago etortzen ittuan. Edurre balin ba-
zeon’e, ola zean, Gabiriti gora goien edu-
rre bali bazeon’e... neska balientek zittuan
aik. Da aik or (...) zittuan, astoa eroitzen
zitean labaiñ einda. ta lau bat neskak eldu
astoi ta saarrak eta danak jasotzen zatuan.

s

› SAARRA. Lau sagar. (AA, 2004-08-14)

› SAARRA. Sagarrak ganbaran. (AA, 2008-11-08)
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Jo neska aik! Indarra’re bai-ta... Nik
gauen lana inda, goizen sei t’erdik eo zaz-
piek eo ola etortzen zittuan, ta Motxorroa
irtetzen zittuan aik ta ni fabrikatik Mo-
txorron, itxon itten naen Motxorron nes-
ka aiei, andi Pastaiñaiño ez, Kruzearo-
aiño juten nitzean neskaakin. Antxe kon-
tuk, bai. Batzutan, batzutan jaietan’e bai
jun. An neskak dantza ta eitten tzien ta an-
txe. Geo ba leku danen soiñue asi zanen
danok aaztu giñean. Geo juten nitzean ba-
tzutan Oiñatia bertaa’re. An saarrak
saltzen ai zien lekua. Ni ta besta bat, bes-
te lau bat juten giñean bizikletan. Etxea
etorri, amortzau-o, ta geroxogon aik
saltzen zen, aik saltzen eoten ittuan saa-
rrak. Ta ai juten giñean. Aik saltzen zittuen
lekura’re” (JUA, 2002-03-16)

➤ Grab. Sagarren iraupena: Sagar denak ez
dute gordeta egoteko iraupen bera: “Ez,
danak’e... Kao, gaiñetik batutakok o lu-
rreti artutakok, aik diferentek die. Aik, lu-
rrea eroitakok maillatuta, maillatue eu-
kitzen due ta andi usteltzeko ba erreza-
go. Da gaiñeti artutako pa aik, zeago
dare, aik ez daukie maillatuik. Aurten be-
rriz, ba gaiñen daela, arrik jo zittun eta
baikotzak igual sei bat olako ikutu-o, mai-
llaatu dauzkie. Eta ola, maillatu, eo us-
tel sekoa da, baiño andi beala ustelduko
die orik, nik uste zean. Erakutsiko nizu-
ke nola daukien”. Iraupenerako mota one-
nak: “Onenak? Zeak, errezillek eta mo-
kotek, bai. Errezillek eta mokotek, enda,
orik beintzet. Lenau beintzet orik izaten
tzien. Oiñ estimazio aundik ez diu ema-
ten mokote oiei. Baiño aurten al badet bat
sestrau bear det, bai. Sestrau bear det ba,
al baet eta iñun billatze badet ze bat, au-
rrea konserbatzeko. Zeatio dauzku zarrak,
eta iaz, or erreka alden badao bat, da bota
zien, adarra bota zien. Zeak, biurak
zeuzkelako. Eta aurten, geo, bueno, iaz-
o, lenau izango zan... Geo “puja” berrik
irten tzion, da aurten nolako sagar alek
uste zu eman dittula! Bai, ta batuta auz-
ket. Da pensatzen bai, oixe konserbau
bear det orratio, izaten baet, “injerto” zea
itteko. Zeatio lenaoko klasek baita aiztik’e
bai, ta geo dulze saarrak’e bai. Aiztik’e
ikaragarri ederrak dauzku, bakar batzuk,
geo eakutsiko izut” (JBA, 2004-12-03)

➤ Grab. Sagar mota galduak eta urrituak:
“Ba orik beintzet pai. Dulze sarra, eta guk
geianak dauzku len genduzkenak, len gen-
duzkenan, Arrezalen-da genduzken kla-
sek, geianak dauzku. Oin berrik tare asko-

ta. Beste gorri orik-eta, aguro ematen
duen orik-eta, oiñ berrik dare asko berriz.
Bai, guk’e bauzku bi-iru klase bauzku-ta
amen, zean’e bai, soron daen ok’e. Ok ez
dait iez jarritakok tie-ta, oik’e, ola, goiz
zeak izango die. Bestela au, aleman-sa-
arra esaten tzakon au’re, ba usteldu
itten da orrek’e. Ta geo, zaartu’re inda
dao-ta, orrenak’e berrik bauzku bi, bi ar-
bola. Ta orrek’e gaizki, bueno, zea’re in
bear due, adarrak bota’re in bear zate ta
dana bota be dare. Dana sarbástea dau-
ke. Ta ola ez do balio, gaiñea pixkat kaso
in bear tzako. Bestela ezta saar txarra, le-
nengoti jateko baiño. Oiñ, beste orik igual,
obegok-o, nik ez tait zer. Geo urrengo dul-
ze saarra. Besta bat bazan, Arrezalen, ura
euki gendun guk sestrauta, baiño ez, ez
dauku oiñ. Oso saar ederra zan ua’re.
Olaxe, luzekea zan, da ola, gorri zeak ba-
zeuzken baiño oiñ, ez, Arrezalen ez due
eukiko-ta... Emen’e bat sestrau ein gen-
dun guk baiño ez takit, puskau o ze ein
tzon aizek eta ez tauku beintzet. Gaiñe-
atiñ, lengo saarrak, danak konserbauta
dauzku, danak. Eta geiau gaiñea, berrik
gaiñea” (JBA, 2004-12-03)

Saár-beltz, saár-beltza: 1. iz. Bot. Sagar
beltza, sagar mota./ Saar-beltza. Sagar bel-
tza. (JBA, 1998-08-05)/ Sagar beltza eta Ka-
nada sagarra gauza bera omen dira. (JBA,
2006-10-28)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

Saár-erre, saár-errea: (ik. Sagar-erre)

Saár-gorri, saár-gorrie: 1. iz. Bot. Sa-
gar gorria, sagar mota./ Saar-gorrie. Sa-
gar gorria. (JBA, 2004-05-15)/ Saar-gorrie
garaiz etortzen den sagar mota da, goi-
zekoa. (JBA, 2005-05-21)/ Saar-gorrie.
Sagar gorria. (JBA, 2008-09-26)/ 2. iz. Bot.

Sagarrondo mota.

➤ Grab. Saar gorrie: “Saar gorrie, ba kolore
gorrie dauken, barra gorri dauzken sa-
garra. Leenao ba au izaten tzan bakarrik,

aleman-sarra o amen daukun au. Baiño
oiñ asko dare. Emen bertan’e daenak’e
bai, saar berrik. “O sea”, gorri kolorea
daukienak alde bateti ta besteti berdego
igual-da. Kanpoti’re berriz etortzen die,
saar ederrak die aik’e. Gue aleman-sa-
rra baiño obek irauteko-ta. Ok ez tue bate
irauten, saar gorri ok, o zaartuta daola-
ko o ez tait. Berrik’e bauzku bi. Ez takiu
oik’e ze, ze emango duen. Ze ingo duen,
oik saar gorrik” (JBA, 2004-05-29)

Saár-miñ, saár-miñe: 1. iz. Bot. Sagar
mina, sagar mota./ Saar-miñe. Sagar
mina. (JBA, 2005-08-15)/ 2. iz. Bot. Saga-
rrondo mota.

� Etnog. Mendikoak: Sagar mota hau, sestrau
baeko sagarra izaten da, mendian izaten
direnak. Bere fruituak miñek izaten dira.
Landare hau basoan hazitik sortzen da,
txoriak edo norbaitek hazia hara era-
manda. JUA eta Luziano Ugaldek, basotik
ekartzen zittuen landarak eta gero lurre-
an sartzen zituzten. Lurrean hala itsatsi
egiten dira, eta urrengo urten sestrau itten

› SAAR-GORRIE. Sagar gorria zuhaitzean. (AA, 2008-09-26)

› SAARRA. Sagar mota ezberdinak. (AA, 2006-10-
28)

› SAGAR-ERREA. Postre moduan jateko jakia da
sagar errea. (AA, 2008-10-31)
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die, nahi den sagar motaren sestroa txer-
tatuz./ Feria batzutan ikusten dira ses-
tratuta dauden landareak ere, baina hauek
ekarri eta urte gutxiren buruan galdu egi-
ten dira. Ferietan sestratu gabeak ere iza-
ten dira salgai. Etxean sestratzen diren lan-
dareek berriz, urte piloa irauten dute. (JBA,
2005-08-16)

Saárdotegi, saárdotegie: iz. Sagardo-
tegia./ Saardotegin. Sagardotegian. (JBA,
2000-02-19)

Saásti, saástie: iz. Bot. Sagastia./ Saastitik
gora. Sagastitik gora. (JBA, 2000-12-16)

� Etnog. Olazargo sagastia: Saastia. Sagastira./
Izen honekin deitzen zaio trenbidetik gora
den lur zati bati, garai batean sagarron-
doak zituena. Hona igotzerakoan, tren-
bidean eta honen ondoko harri hormetan
sugeak egoten ziren eguzkitan. (Joxema-
ri UB, 2002-10-05)

Saástiko zabála: Topo. Sagastiko zabala,
Agirrezabal baserriaren etxaburuan aur-
kitzen den saila, lehen baratza izandako
lau gunea./ Saastiko zabala. Sagastiko za-
bala. (Anjel BA, 2005-09-09)

Saáts, saátsa: iz. Bot. Sahatsa, sastraka
mota./ Saatsa. Sahatsa. (JUA, 2001-01-27)/
Saas lorea. Sahats lorea. (JBA, 2006-02-11)

Sagár, sagárra: (ik. Saar, bi adierak)

Sagár-erre, sagár-errea: iz. Sagar
errea, jakia./ Sagar-errek. Sagar erreak.
(MUA, 2003-10-10)/ Nai zu zeozer? Saar-
erre bat-o? Nahi duzu zeozer? Sagar erre
bat-edo? (JBA, 1998-10-31)/ Saar-erre
batzuk. Sagar erre batzuk. (JBA, 1998-12-
28)/ (aldaera Saar-erre)

Sagárdo, sagárdoa: iz. Sagardoa, saga-
rrez egindako edaria. Esaten zutenez, Ti-
burtzio Beain-ek sagardo ona egiten
omen zuen. (JBA, 2008-10-08)/ (�)

➤ Grab. Sagardoa nola egin: “Ba sagardoa itten
tzan, sagarrak batzen tzien enda botatzen
tzien altu batea, ganbara batea, eta geo
andi bera zeren ba matxakatzeko makinea-
ta, tolarea-ta, beean, azpin. Bueno ba ara
bota, ganbara, enda geo matxaka orta, ola
kuadratu bat izaten tzan, da barrun ma-
txakea zeon. Da ara botzatzen tzien, po-
liki-poliki, botatzen tzien sagarrak. Bat bo-
tatzen jarduten tzon da geo ia andi ba to-
laraa eroitzen tzien, zea inda. Da ortako
ba eskuz eraittekoa zeukien Arrezalen. Es-
kuz, bi launek-o, eraitten tzien, geo azke-
nea indarrakin jarriko zuen baiño. Da geo
tolara eroitzen tzien danak eta ia seittun
asten tzan, txorro bat eukitzen tzon geo,
andi barrika azpiñ ipiñita enda txorro or-
tati seittun asten tzan ia sagardo ude o zea,
sagarran ude. Enda ba ola. Gero obeto zea
itteko,  prensa botatzen tzien. An bertan eo-
ten zan olako borobil bat, prensa  bat, eta
ara botatzen tzien obeto estutzeko. Da ura
estutzen tzan, ba ola eraiñez eraiñez, es-
tutu itten tzan, “o sea” egur batzuk ba-
zeuzken da aik bajau itten zien, da ordun
ba prensa zean gelditzen tzan, estututa.
Enda gero an gelditzen tzan patxa, esaten
zikon sagarran zea ori, mutxikiñ ori o zee
ori, azalak eta orik. Da ura beiei ematen
tzikon. Gero sagardo ori barrikan zea itten
tzan, barrikea betetzen tzan o urrengo eki-
ñaldin o ola, enda ia betetzen tzanen utzi

bear tzikon geldi. Eta ez takit, zortzi bat eu-
nea-o idakiñ eitten tzon sagardo orrek,
enda irtetzen tzion, goiko zuloa zabalik utzi
bear zan-da, pitxe-o irtetzen tzion. Da or-
dun ia ba eran’e in zeiken sagardo goxoa,
ta eran’e itten tzan. Enda gero ba, utzi bear
tzan geroko nai dana, enbotellatzeko nai
dana, “febrero”-n, ilberan-o enbotellatzen
tzan. Enda ura geldi utzi bear izaten tzi-
kon. Ola izaten zan sagardon prozesoa-
o”. Erabilitako sagar motak: “Sagarra ge-
zea geiana. Gezea, geza saarra. “O sea”,
txori saarra, geza... Errezillek eta ola ba-
tzutan sobrante zerenak-o, baiño ez, geia-
nen sagardo sagarra” (JBA, 1999-08-23)

➤ Grab. Sagardotarako sagarrak: “Gezea.
Sagar gezea jenealen. Bueno, danak
nastuko die. Baiño gezea jeneralen. “O
sea” sagardo saaarra, gezea izaten zan.
Oain daneti naastuko die. Geo eingo die
eran gauzak, ontzeko-ta, auskalo. Esaten
due koiñaka’re botatzen diela-ta. Baiño
sagardo saarrak izatez ola, gezea” (JBA,
2002-01-26)

Sagárdo-saar, sagárdo-saarra: iz. Bot.

Sagardo sagarra, sagardotarako erabiltzen
diren sagar motak./ Sagardo-saarra. Sa-
gardo sagarra. (JBA, 1998-08-05)

� Etnog. Lurra: Sagardotarako sagarrak bil-
tzerakoan, azalean lurra dutenak bazter-
tu egin behar dira, berauekin egindako sa-
gardoari kutsu txarra ematen diotelako.
(Anjel BA, 1999-10-08)

Sagáspe, sagáspea: iz. Bot. Sagaspea,
sagarrondo azpia./ Sagaspera bota. Sa-
gaspera bota. (JUA, 1999-08-21)

Saiau: ad. Saiatu./ Saiau. Saiatu. (JBA, 1999-
10-30)/ Saiatzen dala. Saiatzen dela.
(JBA, 2000-01-06)/ Saiatzen da. Saiatzen
da. (JBA, 2001-04-14)/ Asko saiau. Asko
saiatu. (JBA, 2003-02-01)/ Ez ga bat’e
saiau. Ez gara batere saiatu. (JBA, 2004-
05-22)/ Saiau bear luke. Saiatu behar luke.
(JBA, 2005-03-26)

Saiau, saiaue: izond. Saiatua./ Saiaue.
Saiatua. (JBA, 2003-04-04)

Saiés, saiétsa: iz. Saihetsa./ Saies... saie-
tsa. Saihets... sahietsa. (Arkumearen
saihetsen gainean) (JUA, 1999-01-01)

Saieski, saieskie: iz. Saiheskia./ Saieskie.
Saiheskia. (JUA, 1998-07-16)

Saietéra, saietérea: iz. Saietera, egilehor
eta beste eraikuntzetako leiho mehea./
Saietera. Saietera. (JBA)/ Saietérea. Saie-
tera. (JBA, 2004-08-29)/ (sinonimoa Kutri-
llu, hirugarren adiera)

Saill, saille: 1. iz. Saila, lur eremua./ Baso
saille. Baso saila. (JBA, 1999-08-03)/ Saill
bat. Sail bat. (JBA, 1999-08-03)/ Saill
aundik dauzke aek itxita. Sail handiak
dauzka hark itxita. (Hesiz itxitako lur sail
batzuen gainean) (JBA, 2000-01-22)/ Sail-

› SAASTIKO ZABALA. Agirrezabal gaineko paraje hau baratza izan zen. (AA, 2005-09-09)

› SAIETEREA. Saloietako egilehor baten saitera.
(AA, 2007-10-21)
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txo bat. Sailtxo bat. (Lur sail baten gai-
nean ari da) (JUA, 1999-06-26)/ Sailka sail-
ka. Sailka sailka. (Lur sailka) (JBA, 2000-
01-22)/ Lurrek eta saillek. Lurrak eta
sailak. (JUA, 2004-06-19)/ Sailleek. Sailak.
(Garo sailen gainean) (JUA, 2003-03-01)/
2. iz. Saila, multzoa./ Saillen eoten die. Sai-
lean egoten dira. (Multzoka hazten diren
goroldio perretxikoen gainean) (JBA,
1999-08-03)/ Danak saillen eoten die.
Denak sailean egoten dira. (Legazpiko fe-
riako saltzaile batzuen gainean) (JBA,
2002-08-03)/ Bedar saille ebai. Belar sai-
la ebaki. (JUA, 2004-04-10)/ Ardi saill aun-
dik. Ardi sail handiak. (Artalde handi ba-
ten gainean) (JBA, 2005-01-01)/ Azelga sai-
lle. Zerba saila. (Zerba pila handiaz)
(JBA, 2005-01-29)/ Paeta saillek. Horma
sailak. (JBA, 2003-08-31)

Saio, saioa: iz. Saioa./ Saiotxoa. Saiotxoa.
(JBA, 2005-02-26)

Sakamantékas: iz. Mit. Sakamantekas. Ho-
nen gaineko berriak esaten ziren, umeei bil-
durre emateatio, baina benetan ba omen
zela ere esan ohi zen./ Sakamantekas. Sa-
kamantekas. (JBA, 2004-08-10)

Sákea in: ad. Sakea egin, egurra ebakitze-
rakoan aizkora alde batera joatea./ Beittu
ze sakea itten don. Begiratu ze sakean egi-
ten duen. (JBA, 1999-09-11)/ Sakea itten
diala. Sakea egiten didala. (Sakea egitea
zera da: aizkoraz egur zati bat ebaki be-
har denean, moztu behar den egurra, en-
bor zati lodi finko baten gainean ondo ja-
rria egon ez eta jotzean, ebaki beharrean,
jasotako kolpea pixka bat bestaldera bo-
tatzea. Hau gerta liteke, azpian jarri den
enbor zati lodia gorabeheratsua denean eta
ezin denean ebaki beharreko egurra ondo
finkatu) (JBA, 2002-06-08)

Sákon, sakóna: iz. Sakona, mendietako sa-
kona./ Sakon aundie. Sakon handia.
(Arriurdin ingurua deskribatzen; hau ez
da toponimo bat) (JUA, 2003-05-10)/ Sa-
kon ura. Sakon hura. (Hemen ere ingu-
ru bat deskribatuz) (JBA, 2004-01-03)/ Ze
sakonak daren. Ze sakonak dauden.
(Mendiz inguratutako bailaren gainean)
(JBA, 2004-11-28)

Sakon-Aundi: Topo. Sakonaundi, Aizko-
rri barreneko parajea./ Sakon-Aundi. Sa-
konaundi. (JUA, 2002-03-10)

Sakrámentu, sakrámentue: iz. Erl. Sa-
kramentua./ Sakramentu. Sakramentu.
(JBA, 2004-01-10)

Sakrístau, sakrístaue: iz. Erl. Sakristaua./
Sakristaue. Sakristaua. (JBA, 2001-07-
14)/ Sankristauek. Sakristauak. (JUA,
2001-08-26)/ Ialdekok zittuan sakristauek.
Igeraldekoak zituan sakristauak. (JUA,
2004-07-24)/ (aldaera Sankristau)

Salbatierra: Topo. Agurain, Arabako herria.
141/ Salbatierra. Agurain. (JUA, 2002-06-15)

Sálda, saldéa: iz. Salda./ Saldea ittea. Sal-
da egitera. (JBA, 1999-06-19)/ Saldea lo-
dittu. Salda loditu. (Jaki baten prestake-
taren gainean) (JBA, 2001-05-26)

� Etnog. Festetan: JUA-ren esanetan, garai ba-
tean Brinkolako festetan, egiten zituzten

gonbidapenetan, gela bete gonbidatu
izaten zen. Hauentzako, oilo zaharraren
salda egiten zen eta gainetik oiloa ema-
ten zieten. JUA-k dioenez, oillo zarran
saldea asko obea da oillaskona baiño.
(JUA, 2002-08-31)/ Amandreak bi zopa egi-
ten zituen festetan. Batean oilo salda fi-
deoekin jartzen zuen eta bestean oilo sal-
da zopakoarekin. (Maite UB-k entzuna:
MUA, 2006-11-10)

Sáldu: ad. Saldu./ Saldu in ttue. Saldu egin
dituzte. (JBA, 2000-12-02)

Salétxe: 1. Saletxe, Telleriarteko baserria./
2. Martin Ugarte, «Saletxe» ezizenekoa.
Saletxe baserrikoa zen jatorriz eta idaz-
lea izan zen./ (�)

� Etnog. Idazlea: Saletxek gaztetxotan urte er-
dia Aizkorrondoan egiten zuen artzaintzan
eta beste erdia behean. Hori dela-eta, es-
kolara urte erdiz joateko aukera bakarrik
izaten zuen. Oso hizki dotorea omen zeu-
kan eta maisuak esaten zuen, mendian zen
garaian ere hizkiak marrazten egongo
zela./ Idazle honen aita, Damian Ugarte
Oñatitik etorri zen bere hiru anaiekin ba-
tera: Lau anai Oñatiti. (JUA, 2001-12-24)/
Saletxe bere lagun handia zuen Juan Ugal-
dek, eta artzaina izan arren bizkorra
zela dio. (JUA, 2002-10-13)/ Bizkorra
zian. Bizkorra zian. (JUA, 2003-05-10)

➤ Grab. Saletxe (1): “Saletxe? Saletxe laune
nian ba, laun, laun, oso laune, Saletxe. Es-
kolan maiña at urte ein genduan.  Ua, bix-
korra zian ura, ua beti ardikiñ. Da ura je-
nealen, jeneralen, udan ardikiñ ibilten
tzian, Aizkorri aldean udan, da negun,
emen eukitzen zatuan ardik. Gure Aier-
diko, aurreaxeon, bi illor-eo, oiñ eroita
ero etzekiat nola daren aik. Or eukitzen
tzatuan ardik. Gure illor ondon jaatsi, da
geo, ortik eskola. Bai, Saletxe, ura biz-
korra zian. Orrek’e letrea, orrek itten tzon
letrea, bueno, abadea’re arrittuta eoten
tzian. Letre ikaragarri ederra itten tzian,
Saletxek” (JUA, 2003-03-01)

➤ Grab. Saletxe (2): “Libre zeonen eskola jun.
Bai, ura, ura nerekiñ ibillita dau eskolan
Brinkolan. Bai. Ba esan dizut, sei-zazpi
eunen aldea dauku, ura da, ni naiz “cin-
co de febrero”, eta ura da “catorce de fe-
brero”. Oixe, oixe, ilda da. Ba ordun ar-
dikiñ ori izango zan, astie zonen bakarrik
jungo zala eskola esan naiko zon, ala, ori
esan naiko zon. Ori artzaie zan lenau, ar-
tzaie bai. Arek’e, liburuk badare or,
orrenak, bauzket nik, eta artzantzan-da,
bai. Bai, bai” (MUA, 2003-10-10)

Salgai: adb. Salgai./ Etxea salgai daukie.
Etxea salgai daukate. (JBA, 2003-11-25)

Salítre, salítrea: iz. Kresala./ Salitrea. Kre-
sala. (JBA, 2000-12-16)

Sálka, salkéa: (ik. Zalka)

Sálmo, sálmoa: iz. Erl. Salmoa./ Salmo. Sal-
mo. (JBA, 2005-01-15)

Saloita: Topo. Salibieta, Brinkolako parajea./
Saloita. Saloita. (JBA)/ Inguru honetan, ka-
robie ere bada. (JBA, 2001-12-29)/ Sáloi-
tan. Saloitan. (JBA, 2004-04-17)

� Etnog. Belarretan: Urte batean, Benito BA,
JBA-ren neba, Saloitan aritu zen bela-
rretan Pilarika egunez. (Benito BA, 1999-
08-19)/ Saloitan ere belarretan egiten zen
garai batean. Han diren zulo jakin bate-
an ur botila utzi ohi zen, freskatzen. Egun
batean, botila hau zulotik behera joan zen.
Hura jasotzeko asmoz, atzetik sartu ziren
eta pertsona bat ibiltzeko moduko zuloa
ere bazegoen. Ematen duenez, halako zulo
ugarik zeharkatzen dute Saloita saileko
lurpea. (Anjel BA, 2005-09-09)

Saloitako aitze: Topo. Saloitako Haitza, Sa-
loita parajearen barrenean den haitza./ Sa-
loitako Aitze. Saloitako Haitza. (Anjel BA,
2000-02-08)

Sáltoka: adb. Korrika./ Saltoka. Korrika.

› SALETXE. Saletxe baserriaren argazki zaharra. (Julian Auzmendi)

141 Salbatierra erdal izena da eta Agurain euskal izena. Ia orain arte, herri hau izendatzeko izen erdalduna erabili ohi zen bakarrik. 
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(JBA, 1999-08-08)/ Eunduko saltokatan.
Egundoko saltoketan. (Txakurraren ko-
rrikak adieraziz) (JBA, 2001-03-31)/ Saltoka
pasau zien aik. Korrika pasatu ziren
haiek. (JUA, 2001-12-22)/ Sáltoka báten.
Korrika batean. (Txakurraren gainean)
(JBA, 2002-09-14)/ Saltoka etorri da. Ko-
rrika etorri da. (Txakurraren gainean)
(JBA, 2005-02-05)/ Jun saltokan. Joan
saltoka. (Korrika joateaz) (JBA, 2005-03-
26)/ Saltokan etorri da. Saltoka etorri da.
(Oilanda) (JBA, 2008-04-04)/ (aldaera Sal-
tokan) (sinonimoa Antxiñtxika)

Saltókalari, saltókalarie: iz. Korrika-
laria./ Saltókalarik. Korrikalariak. (JBA,
2004-01-04)/ Saltokalarie. Korrikalaria.
(JUA, 2002-07-21)

Saltokaldi, saltokaldie: iz. Korrikaldia./
Saltokaldi bat. Korrikaldi bat. (Txaku-

rraren gainean) (JBA, 2003-09-27)/ Salto-
kaldi batzuk. Saltokaldi batzuk. (Arku-
meak jolasean egiten dituenak) (JBA,
2007-12-21)

Sáltokan: (ik. Saltoka)

Saltzaille, saltzaillea: iz. Saltzailea./
Saltzaillek. Saltzaileak. (JUA, 2004-03-13)

� Etnog. Txerri saltzaileak: Etxean txerria hil-
tzean, txerrikume bat lortu ohi zen hu-
rrengo urtean ere txerria izateko. Horre-
tan aritzen ziren saltzaileak ere baziren.
(JUA, 2004-03-13)/ (ik. Joan Pitxi)

Samár, samárra: iz. Samarra, izpia. Adi-
bidez, begietan, oinetakoetan-eta, sartzen
den zikinkeria izpia./ Samarra. Samarra.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-01-01)/ Xa-
márrak or geldittu die. Samarrak hor gel-
ditu dira. (Plater batean geratutako zi-
kinkeria puntuez; samarrak zikin txikik
dira) (JBA, 2005-04-30)/ (aldaera Xamar, bi-
garren adiera)

Sámur, samúrre: izond. Samurra, erraza./
Oso samur. Oso erraz. (JUA, 1998-08-12)/
Samurrago. Errazago. (JUA, 1999-05-29)/
Xamurragoa. Samurragoa. (JUA, 2004-08-
10)/ (aldaera Xamur)

San Adrian: (ik. Sandrati)

San Ántonio: Erl. Urkiolako San Antonio-
ra joateko ohitura betidanik ezagutu
dute. Euren garaian autobusez joaten
ziren. JBA-eta behin bakarrik joan ziren,
baina ordurako ezkondua zen. (JBA,
2003-12-28)/ Urkiola. Urkiola. (JBA, 2004-
09-18)

➤ Grab. Urkiola: “Ba gu San Antonion izan gi-
ñen lenengo, bi alditan, nobiotan. San An-
tonio eunen ba, joera aundie zeon, ordun
jente asko juten tzan. Lenengo trena artu,
ez tait, Zumarran-eo artzen gendun trena,

tren kaxkar bat, ta ez tait nundi junda bein-
tzet, bai, Durangoti gora’re, dare keixak ika-
ragarri. Eta nik ez dait trena nundi juten
tzan, andi jungo zan. Eziñ io, Durangoti
gora igo ein bear do San Antoniora, alda-
pa aundik dare, eta keixak eta trena jun ezin-
da’re geldittu, jendea jeitsi, naikoa keixa jan,
atzea trena artuta ibilitako”. Orduan ohi-
tura zen Urkiolara joateko: “Aundie. Oiñ’e
eongo a, ta Bizkai aldetik’e geigo eongo a.
Len emendik, gero ia azkeneko urtetan, ia
eoten tzan autubuse (...) baiño ia gerogo,
(...) baiño oiñ ia ez. Oin ia dana bakoitza
bere kotxetan-edo jungo da igual, baiño...
eta ola, nobiotan-da berriz, ba bueno”
(MUA, 2003-10-10)

San Austiñ: Erl. San Agustin, Brinkolako
elizako zaindaria./ San Austiñ. San Agus-
tin. (JUA, 2003-12-26)/ (�)

� Etnog. Santua aukeratzen: Eliza eginda,
brinkolarrek euren zaindaria eta festa egu-
na aukeratu behar izan zituzten. Horre-
tarako abuztu bukaera egokia iruditu zi-
tzaien, eta San Agustin aukeratu zuten. Or-
durako gari lanak bukatuak ziren, eta ga-
roa hasi gabe. (JUA, 2003-12-26)/ Brin-
kolako eliza egin eta gero, ze santuren jaia
ospatu behar zen erabaki behar zen. Ba-
tzuk Andra Mari auztukoa proposatu zu-
ten. Baina beste batzuk oraindik goiz sa-
mar zela esan zuten. Hala, nekazaritza lan
batzuk bukatutako bolada bat aukeratu zu-
ten azkenean, San Agustin eguna. Era-
bakia hartu zutenak jaun aundik ziren, gi-
zon aundienak, hau da, Igeraldekoak,
Muntegiko Islao eta Pedro, besteak bes-
te. (JUA, 2004-08-29)

� Etnog. Festak: Brinkolan San Agustin feste-
tan izaten zen bazkarirako amandreak au-
rreko egunean Liñapitxi iturritik ekarri-
tako iru pitxar ur gordetzen zituen. (JUA,
2004-08-29)

› SALOITAKO AITZE. Saloitako haitzaren argazkia
gorenetik. (Jose Luis Ugarte, 2008-08-31)

› SAN ANTONIO. Urkiolako harri famatu eta estimatua. (AA, 2008-06-22)
› SALOITAKO AITZE. Saloitako haitzaren argazkia
barrenetik. (AA, 2005-09-09)
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� Etnog. Misiolariak: Brinkolan, misioan eto-
rritako fraideek, ondoko herri guneetako
parrokietako santuak gutxietxi egiten
zituzten, Brinkolako San Agustinen on-
doan nor ote ziren esanez. Badirudi on-
doko herrietan ere jarrera bera zutela, bai-
na bertako santua goraipatuz eta ingu-
ruetakoak gutxietxiz, noski. (JUA, 1998-
05-16)/ Antzeko kontuak ere badira Itsa-
so eta Zegaman bertako San Bartolome-
rekin. (JUA, 1999-02-12)

� Etnog. Santuaren bizitza: JUA-k San Agus-
tinen gaineko kontuak dakizki. San
Agustin eta San Andres, biak afrikarrak
izanda, lagunak omen ziren. Biak oso biz-
korrak ziren baina erabat gaiztoak. Mo-
nika (Santa Monika) egun guztia bere
seme Agustinen atzetik ibiltzen omen zen.
Egun batean Agustinek zera esan omen
zuen: handik aurrera ez zuela gaiztakeri
bat bera ere egingo, eta horrela santu
bihurtu zen, bere lagun Andres bezala.
(JUA, 2000-12-02)

➤ Grab. San Agustiñ eliza: “Leazpiñ, ta emen
elizea in tzuenen... Ba nee aitte142 ikatza
itten, da amanrea, amanrea beno... ai-
ttejaune ikatza itten mendiñ eta astik ez
elizea itteko. Ta emakumak ibili zittuan.
Gurea ta geiau’re bai. Da oetazazpi
eun, eo oetamazazpi esaten tzon, elizea
itteko pasau zittula... Bai, bai, Brinkola-
koa itteko. Ta Ialdeko terrenoa eman tzian,
Montteikook... Ordun’e Montteikok te-
rreno, egur asko bear tzon, ta elizako bear
zan egur dana ipiñi men tzian. Geo
emen eon tzan, emen eon tzan, arten’e
emen eon tzan zeak, ua’re emen eon tza-
na arten, ua’re lanen amen aitzen tzona,
baserri ontan, amen alde ontan, eitten tzo-
na, arek idikin karreau eurre143. Da geo
emakumak’e bai. Nee amanrek’e peaza-
rekiñ, da beste emakumak’e bai-ta, gi-
zonak bete zean, atxurtu ta peazarea-ta,
goora jaso. Bai, ta alaxe elizea, eliza be-
rrie iñ. Brinkolako elizea, esaten tzian:
“Oiñ ez daukezue jun bearrik Leazpia me-
zata, oiñ emen izango dezue mezea”, bai...
Brinkolakon da Teillartekon-da, elizea
bertan, elizea bertan. Da bai, geo aba-
detxea ta elizea-ta danak ein men tzatuen.
Oiñ ala daok, abadetxea elizea ta zea. Da
ala, lenengo abadea etzekiat pa, Don Si-
mon o ze esaten zon aek, izena zona...”
(JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. San Miel eta San Agustiñ: “Baai oixe,
San Miel zean zeoan, San Mielgo elizea,
Míandola, an Santunea ero Míandola,
Míandolatik an gora, elizea, lenengo eli-
zea. Eta meza nausita ara juten tziela. Ta
geo, meza nausi ondon, dantza, koorron
jarri, ta neskaak, dana barrez eo ola dan-
tzan ola ta zea eitten tzuenen-da... Geo,
abadea beira, ango abade zea ori ta, mu-
tillek sartu zeizkela, dantzaa. Neska bat,
motil bat, neska bat, motil bat ola, danak
zean, korron, korro aundiigoa eiñ, antxe.
Ala men tzian. Danak geo, dantzaldie in
da, dantzadie in da, danak zera, baz-
kaltzea etxea, juten men ziela esaten tzian.
Bakoitza bere etxeta. Kalen bizi zienak’e
kalea. (...) elizea nola zan ordun zean, San
Mielen, bakarrik, da ala. Eta geo, zean,

esaten tzien, garizuman, galbariota gus-
tora juten men tzittuan. Oso gustoa, gal-
bariok-eta, lurrei muiñ eiñ. Etzekiat
irugarren, irugarren eroialdie, zazpiga-
rrena eta beatzigarren eroialdiñ. Jesu-
kristo nola zijon gurutzeekiñ, da gurutzea
eman bear da jaso eziñ, da eroi ta iru or-
tan, aik’e eroi itten tziela ta lurrei muiñ
eiñ, itten tzuela. Ori guk’e baendekiuan,
lenau ikasita. Oi ik’e jakingo uan, aittuko
uan. Ala itten tzuela... Orik gertakariik,
gertakariik. Ori, kontu orik esaten jar-
dun tzian, nei esaten. Nei kontu asko esa-
ten zaun ba, leenauko kontuk-eta, bai,
amandrek. Ta geo, kalen ein tzuenen, eli-
zea, orko elizaan mezaik ez men tzien
ematen, kalen. Enda gero, beti mendik jun
ein bear geo, Brinkolazardik’e, Brinko-
lazardi mezata, zera. Da “A!”-bika-
rioa zai men tzeoan, zai men tzeoan-da.
Da Romualdo, Brinkolakoa-“Beno, erri-
ko urriñenekoa etorri da ta meza nausie
asi in bearko deu.” Ta ala asi men tzien
meza nausi ori. Enda gero ba, Brinkolan
eittea pentsau men tzien. Da or, Ialdekok
terrenoa eman men tzien, libre. Mon-
tteikok, bear zan egurre, tronkok eta bear
zan danak. Geo, emen bizi zanak’e,
arek irik men zeuzkian-da, idiikiñ ka-
rreau. Da gu, emen bi bizitza, or beste
alde ortan, etxokanen da zean da gu la-
nea. Ta beste gaiñtzekok, lanea juten men
tzittuan. Da ola, arotza eo ola zana, aik’e
preparau, pixkat txukundu, ta kolokau ta
ola. Ta besta atzuk, ta gure amandrea
esaten tzian peazarekiñ, betetzen men tza-
ean. Paetea, beeko paetea ero ala asi-
tzeko, peazarea. Ta artu ta bizkarren go-
ora jaso. Geo, an eitten tzuen zulo ura
betetzen men tzien arriikiñ-da atzea. Ta
an asierea paetena. Da ala, etzekiat, oe-
tazazpi eun ala oetamazazpi eun pasau

zittula. Gizona ikatza itten, da anra
geiau’re ibili men tzittuan elizea itten.
Mendin ikatza itten, gizona, da an
geiau’re anrak ibili ziela esaten tzian.
“Oiñ ez daukezue”-akaba zuenen- “Ez
daukezue, guk in diau elizea, ez dauke-
zue kalea jun bearrik, mezata”. Ta gus-
toa emengo jentea. Kalea jun barrik ez
mezata-ta. Mezata bakarri entierroa
ero ola zanen, kalea. Entierrokon da ola.
Beste gaiñetiko emen. Da elizea ta aba-
detxea. Da abadetxea, ondio an darek eli-
zea da abadetxea, ondo, zean darek, bis-
tan, eran bentanaakiñ. Da lenengo ona
etorri zan abadea, ez takiat, Don Simon
o ez takit ze esaten zeen men tzala. Don
Simon uste diat esaten tzola. Da gero
jaietan mezea. Jaietan bakarrik mezea.
Ta olako kontuk esaten zatuan. Da gus-
toa emengo jentea, kalea jun bearrik ez
mezata-ta. Ola. Oiñ es txuk asko jungo”
(JUA, 2002-06-15)

142 Aita esan du, baina berehala zuzendu du aitajauna esanez.
143 Olazar baserrian bizi izandako Zabaleta sendiaz ari da.

› SAN AUSTIÑ. Brinkolako San Agustin eliza. (AA,
2007-12-09)

› SAN AUSTIÑ. Brinkolako elizaren eraikuntza urtea jartzen duen idazkia. (AA, 2008-10-31)
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➤ Grab. San Agustin festa: Eliza ze santuari zu-
zendu ere pentsatu egin behar izan zen:
“Kosta men tzitean, ori kosta men tzitean,
izena bano144, izena San Agustiñ. Ori bai,
Zan Agustiñ bear zala, etzeola San Agus-
tiñik eta Austiñ bear zala, baiño ze ga-
raietan. Garaie, batzuk nai men tzien
udaan, eta besta batzuk esaten men tzien,
“udan lan asko oten da etxen”, bedarre-
tan-da, arto itten-da, asko eoten men da.
Aizkenen pentsau men tzien ia lanak an-
dienak erabai, eta zean, “agosto”-n.
“Agosto”-n ipini bear tzikola, San Agus-
tin. Ta “agosto”-n ipini men tzikon, “vein-
tiocho”. “Veintiocho de agosto”. San
Agustiñ izena, or men tzerean ordun, gi-
zonik andienak, aintzen tzuenak, emen ba-

serritarrak, baserri aundie men tzian bat
Ialde, besta bat Moñttei. Ta bestea Ga-
rrotxene izango zian. Orko gizon, kontze-
jalak eta olako zeak. Aik pentsau men tzien,
eun aitantxen, beste batzuk reklamatzen
men tzien, baiño ia inda zeukien erabakie,
bai zee eunetan San Austiñ. Erabakie inda
zeukien. Ordun gu errenterok giñean,
amanrek esaten tzian, “gu errenterok
gaittuk, gu errenterok gaittuk. Nausi aun-
dik or daek”. “Nausiak dittuuk Ialdekook,
Moñttei”, eta bestea zeiñ esaten tzon?
“Orik dittuk nausi aundiik” Aien eraba-
kie bear ba. Ala, olako eunek in dik au, San
Austiñ euneako, San Austiñ zelebratzeko.
Ia lanik aundienak inda zerela-ta. Bai. Ial-
dekon, Ialdekok Frantxixko, Ixlaon aitte.
Juan Fraixko izango zian. Bestea Pedro
Moñttei-eta, bi gizon oiek beintzat, konzejal
eo ola. Erriñ gizon aundik, aik erabaitzen
tzien. Bai. Geo besta mat etzakiat zeiñ, bes-
ta mat izan bear tzian. Da orik, orin esa-
neta danak, “veintiocho de” ori or jarri
men tzaean, San Austiñ fiesta eune, “vein-
tiocho de agosto”, “veintiocho de agos-
to”, bai” (JUA, 2003-12-26)

San Blas: Erl. San Blas./ Zerbait kontrako
eztarrira sartzerakoan, bizkarrean jo eta
San Blas! esaten da. (JUA, 1997-08-10)

San Ínazion mártxea: iz. San Inazioren
martxa, abestia./ San Inazion martxea.
San Inazioren martxa. (Abesti hau MUA-
ri bere amak erakutsi zion) (MUA, 2003-
04-11)

San Jóse-lora, San Jóse-lorea: iz. Bot.

San Jose lorea, landare mota./ San Jose-
lora. San Jose lora. (JBA, 2009-01-31)

San Juan: Erl. San Joan, Telleriarteko ba-
seliza./ San Juan. San Joan. (JBA, 2000-
08-09)/ San Juanetan Telleriarten izaten
zuten bazkariak JUA-k-eta, Pastainen
alegia. Izan ere, JUA-ren ama eta Pas-
tainera ezkondutako andrea, Maria,
ahizpak ziren. (JUA, 2001-12-15)

� Etnog. Agirrezabalen: San Juan egunean,
Agirrezabal baserrian bazkari handia iza-
ten zen. Bazkaldu eta gero, bi bizitza-
koak, Saloitako txabolaren ingurura jo-
aren ziren paseoan eta bertan jarrialdi
bat egiten zuten. Ohitura hau ez da ume-
umetakoa, Olazarra junda geroko zea
da. Ordurako txabola hori ia eroria ze-
goen. (JBA, 2006-08-17)

➤ Grab. San Juan baseliza: Mariak San Juan
baselizara noiz joaten ziren dio: “Ni San
Juan eliza juten nitzen, bakizu noiz? Kla-
ro, Joxek, emengok, Joxek eta nik, zaz-
pi urten aldea daukeu, eta klaro, goizen,
jai goizen, aitte ta ama-ta, Juan’e jun-
go zan, bai, Juan’e jungo zan mezata,
amandrea ilda izango zan igual ordun,
ez arten etzan amandrea ilda baiño, ni
gelditzen nitzen Joxe zaitzen. Ta gero
mezata Teillarteko San Juana juten ni-
tzen, an geroxeo mezea, Brinkolan bai-
ño, ara. Baiño nik beste orik ez dauket
aurretik, ez. Ez, ez, ori lenao, amandrek
lenao eingo zon, bearbaa, noizbaitt
eta, ola esango zon da oaiñ... Nik
amandrei ez diot sekula aittu olakoik”
(MUA, 2003-10-10)

San Juan-arbola, San Juan-arbo-
lea: iz. Mit. San Joan zuhaitza, San Joan
egunean jarri ohi den zuhaitza./  San Juan-
arbolea. San Joan zuhaitza. (JUA, 2001-
12-01)

� Etnog. Bandera: Gerra aurreko urte batzuetan
istiluak izan ziren, San Joan arbolak izan
behar zuen banderaren gainean: erre-
publikakoa edo ikurrina. Honekin batera,
Brinkolan errepublikazaleek zuten ga-
rrantzia azpimarratzen du: estatuan bi-
garren errepublikaren aldeko lehen al-
darrikapena egin zuen lehen herria Ei-
bar izan zen eta bigarren aldarrikapena
Brinkolan egin zen. (JUA, 2001-12-01)

San Juan-lora, San Juan-lorea: iz.

Mit. San Juan bezperan ateetan jartzen
den lora erako irudia./ San Juan lora.
San Joan lora. (JUA, 2004-06-19)/ San
Juan lora. San Joan lorea. (JBA, 2006-06-
09)/ (�)

� Etnog. Ateetan: Etxe batzuetan lizarra jar-
tzen dute egun honetan. Hala ere, JUA-
k esaten duenez, arantzazkoa itten nian.
Horren arrazoia zera da, Jesus gurutze-
an zenean arantzazko koroia jarri zio-
tela. (JUA, 2004-06-19)

San Juan-saar, San Juan-saarra:
1. iz. Bot. San Juan sagarra, sagar mota./
San Juan saarra. San Juan sagarra. (JBA,
2002-01-20)/ 2. iz. Bot. Sagarrondo mota.

› SAN AUSTIÑ. Santuaren irudia. (AA, 2008-10-31)

› SAN JUAN. Telleriarteko San Juan eliza. (AA, 2004-
10-23)

144 Bano honekin, Beno adierazi nahi du.

› SAN JUAN-LOREA. Olazar baserriko San Juan
lorea. (AA, 2004-06-24)
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SAN MIELEN
ZAAGIK

➤ Grab. Nolakoa: “Zurie. Zuri-orie. Da ko-
lore ori eukitzen do San Juan sagarrak.
Guk ez daukeu baiño kolore ori izaten
do. Beste au. Aleman saarra gorrie iza-
ten dan bezela ura zuri-orie izaten da”
(JBA, 2002-01-26)

San Juan-su, San Juan-sue: iz. Mit.

San Joan sua./ San Juan sue. San Joan
sua. (Agirrezabal baserrikoa sona han-
dikoa izaten zen) (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. San Juan sue (1): Suak indarra zuen
Agirrezabalen: “Bai, oso, bueno !,
Arrezalen oso zea izaten tzan, zee aun-
dikoa izaten tzan. Antxe, bi bizitzako, bi
bizitzan arten, eitten tzuen ba etxeti au-
tzaxeon, Aiztia bide asiera artan, ta da-
neti bistan gelditzen tzan. Da “piztu due
alako lekutan San Juan sue”-ta, “bes-
ten’e bai”, ta danetan pizten zuen ba-
serritan. San Juan su ortako ba, zarba
sortaak preparauta eukitzen tzien, su
aundik itteko. Antxe jarri bueltan-da,
gue tio zana, tio Gregorio zana-ta,
bueno!, oso zea zien, ortan. Asko zea
itten tzuen San Juan sue”. Zer erretzen
zen: “Zarbaak-eta, uste det, bai. Ez naiz
akordatzen ondo’re ni, nola garaiz
alde in non etxeti’re. Baiño ez det uste,
ez det uste. Geo azkenen salto iñ, ori
bai... Bai, bueno gu... Zeak, motillek-
o, gu baiño fuertegok zienak, gue tio za-
nak-eta, eitten tzuen salto. San Juan sue
zee aundikoa izan tzan, oiñ ez dakit ei-
tten duen, eingo due, o erritan eingo
due, oiñ baserritan ez dakit eingo duen.
Ta Arrezalen’e ez dakit... Ingo due
igual zeozer”. Olazarren berriz ez zen
ohitura hau: “Ez... Beiñ’e ez emen, ezta
beiñ’e, ez... Ez, emen ez. Etzan zeeik eta
ikustea ola jun izan giñen, or Garrotxen
alde-eo, Arrezalgoa-ta ikustea jun izan
giñen, bai. Da gero, or barrion eitten
tzuen berriz. Orra’re batzutan jun izan
giñen, baiño gutxi. Baiño emen sekula
ez, ze gauzea, e? Ta otan nik ez dakit,
amen Barrendiolan da otan’e ta Euz-
kitzan-da... Etzan oitturaik, ez. Arreza-
len berriz aundie. Ta Arrezalen da geo
kusten tzien Teillarteko zeetan, Elortza
ta Agerre ta oitan’e itten tzuela, bai. Oi-
ttura aundie-o, zee ondie, sona aundie
eukitzen tzon, bai. Bai baiño emen ba-
tez, tristegoa zan emengo zea ortan”
(JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. San Juan sue (2): “Baa, San Juan
sukiñ etzan, nik ez taitt, gero nik kalen
denbora asko, urte asko pasa ittut, le-
nao’re... Emen bai, emen itten tzan San
Juan sue, plazan itten tzan. Ta etxeko
traste zar guztik-ta... An ze itten tzuen
ez takitt, ez takitt. Eingo zan, ez dakitt.
Guk eitten genduna, ni akordatzen nai-
zena da, esate baterako, ba urteko la-
nak, urteko lanak ein gendutzenak, “o
sea”, urteko lanak ein gendutzenak, ur-
teko lanak ittea izaten tzan, garie erei-
ttea. Gari ereittea izango zan urrengo
illen uste et, itten genduna garie. Ia ga-
rik iñ ezkeo, “lan danak in dittu”, des-
kansu. Erramu ostoa jartzen gendun,
(...) atariñ, lan danak erramue, akabau
die lanak, ez tait ze esan nai zon,

gure... Baiño bestela San Juanik, enaiz
akordatzen, ez” (MUA, 2003-10-10)

San Juanen mártxa, San Juanen
martxea: iz. San Joanen martxa./ San
Joanen martxa, kantua; au Teillarten len
kantatze zan. (JBA, 2006-05-29)

San Júrgi: Erl. San Jurgi./ Honako esae-
ra hau du gogoan JBA-k:

San Jurgi, 
artok itteko goizegi, 
San Markos, 
artok einda baleos

(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-05-04)

San Lorénzo: Meteorol. Egun honen gai-
nean bada esaera bat: San Lorentzok do
esku baten ude ta besten euzkie. (JBA,
1996-09-07)/ Esaera hau, San Migelen za-
hagien kontuaren antzekoa da, eguna eta
eguraldia lotzen ditu-eta. Izan ere, San
Lorentzo egunean eguzkia eta euria
egiten badaki. (JBA, 2004-08-11)

San Miel: San Migel, Mirandaolatik ger-
tu den baseliza./ San Miel. San Migel.
(JUA, 2002-06-15)

� Etnog. Dantzaldia: JUA-ren amandrea-eta
umetan bertara joaten ziren mezetara.
Mezetatik atera eta neskek koorron ja-
rri eta dantzan egiten zuten. Eta abadeak,
mutilei han sartzen uzten zien. Dan-
tzaldia bukatu eta etxera joaten ziren
bazkaltzera. (JUA, 2002-06-15)

➤ Grab. San Migel baseliza (1): Bere aman-
drearen garaiko kontuez ari da: “Leenau
elizea San Mielen an gooien izango zian.
Da nee amanrek... Nee amanrek ala esa-
ten tzian, Miándolati gertu elizea. Da jo!
Gustoa juten tziela galbariok errezatzea
ta ola garizuman galbariok. Da galba-
oriok errezatzea ta juten ziela ará. Ta
nola abadek-eta’re muiñ -bueno, guk’e
gerogo’re bazan ori, lurrei iru aldiz muiñ
itten zana. Ondio zenbat urte... I! akor-
dauko zeate-. Orri abadek eta gizon da-
nak, anrraak, ta andra zarrak eta da-
nak... Iru aldiz muiñ eiñ lurrei itten
tzian” (JUA, 2002-03-23)

➤ Grab. San Migel baseliza (2): “Urdun San
Mielen men tzian elizea, San Mielen, da
galbariota-ta juten men ttuan ara, San
Miela. Da an, belauniko, (...), zuti, an
ez men tzaoan sillaik eta olako zeaik.
Banku bat jarrita eoteko banku (...) bat
ta geo gaiñeatikoa belauniko jarri bear,
danak belauniko. Lurren, belauniko. Da
ala, ala itten men tzien da abadek, da

galbariok errezau ta iru aldiz, da orik
emen geero’re, gero’re seitzen zian,
emen oin dala zenbait urte (...)? Iru al-
diz lurre ikuttu, ori ikusi inda eongo aiz
i. Eiñ ez on ingo olakoik. Ala itten men
tzien. Iru aldiz, oiñ’e abadek’e bai ta an-
dra zar-zarrak’e (...) belauniko jarrita,
etzanda, (...) ezin zutittu ortxe. Ori ge-
rotxo’re eon tzian, gerotxo’re. Gero, ge-
roo berriz, Leazpiñ elizea in tzanen, eli-
zea Leazpia, beno elizea lenau inda eon-
go zian, baiño emengo jentea dana Le-
azpia juten men tzian ordun. Au, San
Miel ez men tzian mezaik eta ezer...”
(JUA, 2002-06-15)

San Mielen zaágik: iz. Meteorol. San Mi-
gelen zahagiak. San Migel inguruan, au-
rretik, bertan edo ondorenean, euri asko
egin ohi du. Horri esaten zaio San Mi-
gelen zaagik.145 (JBA, 2002-06-15)/ (�)

145 Gai hau Paxkualek atera zuen, eguraldiari buruzko galderekin egin genion elkarrizketan. (2002-02-22)/ JUA eta JBA-ri nik sekula ez nien gai honen gainean
hizketan entzun, baina gaia atera orduko gogoratu zuten berriro; garai batean hala esaten zela.

› SAN MIEL. San Migel baselizaren ataria. (Gorka
Salmeron, 2005-10-07)

› SAN MIEL. San Migel baseliza. (AA, 2004-08-08)
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➤ Grab. San Mielen zaagik (1): “”Setienbre”,
“setienbre”-n oetabeatziñ-o izaten da
San Miel, uste et. “Aber” beittu, beittu,
uste et ala izaten dala. Eta esaten tzan
lenau, ta oaiñ’e bai, San Mielen zaagik,
euri asko... Euri asko, euri asko ta ori
atzeti o aurreti. Ordun esaten (...) “O!
zenbat euri, San Miel zaagik izango
die”” (JBA, 2002-06-15)

➤ Grab. San Mielen zaagik (2): “San Mige-
len zaldik esaten tziten, zaagik ezta, za-
agik... Ba orik Sa Miel irailla da, ezta,
San Migel iraillen izaten da, azken al-
dea, eta oiñ esaten da ta lenau’re bai,
ba igual eurite bat, ezta, eta “a! San
Mielen zagik izango die”, ta oik izaten...
Aurreti’re igual, Sa Miel aurreti’re
igual, ondoren igual da ola, oiei esaten
tziten San Mielen zaagik ustu”. Garai ho-
rretan normala izaten da euria: “Geia-
nen izango zan. Ta oiñ’e izaten da, oiñ’e,
ta oiñ’e esaten da gaiñea ori, Sa Mie-
len zaagik izango die. Olakotxe kons-
tunbre zeak” (JBA, 2004-05-29)

Sandráti: Topo. Sandrati edo San Adrian,
Aizkorriko harripeko pasabidea./ San
Adrian. Sandrati. (JBA, 2000-08-29)/ San-
drati. Sandrati. (Sandrati kobari horrela
esaten zioten. Bere aitak ere erabiltzen
zuen hitz hau) (JBA, 2008-05-31)/ (aldaera
San Adrian)

Sanéau: ad. Saneatu, egokitu. Askotan itxi-
ta luzaroan egon diren gelak aireztatzea
adierazteko./ Saneau. Saneatu. (Mariaje
UB-k entzuna aurretik) (JBA, 2003-11-15)

Sankrístau, sankrístaue: (ik. Sakristau)

Sáno, sánoa: izond. Sanoa, egokia./ Sano ba-
lin badare. Sano baldin badaude. (Iru-
dizko adieran esana; eskularru batzuen
gainean) (JBA, 2004-06-12)

Santá-Ageda: Erl. Santa Ageda.

� Etnog. Santa Ageda eskea: JUA-ren esanetan,
garrantzia handiko eguna izaten zen
Santa Ageda, bere aitaren garaian. Ber-
tan koadrila bat joaten zen, bertsolari eta

guzti, eta beronek abesten zizkien etxe-
koei bertsoak. Txerri buztanak, txerri be-
larriak, arrautzak eta horrelakoak ematen
zizkieten. JUA-ren garairako ohitura
hau desagertua omen zegoen. (JUA, 1999-
02-04)

Santá-Ines: Erl. Santa Ines./ Bada esaera bat
santu honen izena aipatzen duena eta er-
dizka gogoratzen da: Amandre Santa Ines,
bart ein det ames... (Esaera hau Agerre-
zabal baserrian esaten zen) (JBA, 2005-02-
26)/ (�)

Santá-Luzi: Santa Luzia, Zumarraga-
Urretxuko azoka./ Santa Lutzi biarrena.
Santa Luzia bigarrena. (Lehenago egiten
omen zen: azoka bigarren egunez ere lu-
zatzen zen) (JBA, 2003-12-13)

� Etnog. Eguna eta gaua: Santa Luzia garaitik
aurrera eguna luzatzen hasten da, hau da,
iluna geroz eta beranduago etortzen da.
Bada esaten den gauza bat honekin lotuta:
Santa Luzitatik Santo Tomaseta, eune lu-
zatzea zorok’e igarri, eune luzau in zala
zorok iarri in zion. (JUA, 2001-12-15)

Santá-Maña: (ik. Santa-Mañe)

Santá-Maña gíro, Santá-Maña gí-
roa: iz. Meteorol. Santa Marina giroa,
egun horretan egin ohi duen lanbro giroa./
Santa Maiña giroa. Santa Marina giroa.
(Egun honetan urte askotan lanbroa egin
du, eta esapide honek hori adierazten du)
(JBA, 2008-07-20)

Santá-Mañe: Topo. Santa Marina, Aztiria,
Gabiriako auzoa./ Brinkolan Gabiriako
Aztiria auzoari, Santa Mañe deitu ohi
zaio. (Inoiz Aztiri ere erabiltzen bada ere)/
Santa Maña aldea. Santa Marina aldera.
(JBA, 1998-12-28)/ Santa Marina. Santa
Marina. (JUA, 1999-10-30)/ (aldaerak San-
ta-Maña; Santa-Marina)

Santá-Marina: (ik. Santa-Mañe)

Santiago: Santiago Beain, JBA-ren osaba,
Txilera joana./ Joan aurretik, ikazkin
ibili men tzan. Santiago gazte hil zen, 49
urte zituela, baina ez zen istripuz hil. (JBA,

2002-12-27)/ Santiago Beain ikazkin ere
ibili zen Txilera joan aurretik. Halako ba-
tean ikazkintzati etorri ta erropa danak
aiden bota men tzion amonai. (JBA,
2006-10-28)

➤ Grab. Tio Santiago: “Berriz’e beste anaie,
Santiago, ba ura bason ibiliko zan, da
ura’re gazteik Amerika jungo zan”. Be-
rak ez zuen sekula ikusi osaba: “Ez, ez,
ezta beiñ’e, ez. Ura Amerika jungo zan
ba barku maten, o lana eiñez, o ez nik dait
nola’re, esaten duen jun tzala” (JBA, 2003-
04-04)

Santiago bidéa: iz. Santiago bidea, zeru-
ko izar multzo lerrokatua./ Santiago bi-
dea, izarrak bidea bezela. Santiago bidea,
izarrak bidea bezala. (JBA, 2004-05-22)/ (�)

Santiespiritu: Topo. Santiespiritu, Zega-
mako parajea./ Santiespiritu. Santiespi-
ritu. (JBA, 1999-10-08)/ Sánto-Espiritua.

› SANDRATI. Sandratiko pasabidea. (AA, 2003-08-28)
› SANTA-MAÑE. Santa Marina elizako aldarea eta
erretaula. (AA, 2008-03-02)

› SANTIESPIRITU. Zegamako Santiespiritu baseliza. (AA, 2003-08-28)



377B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

SAPATX

Santiespiritura. (JUA, 2002-06-15)/ (�) (al-
daera Santo-Espiritu)

� Etnog. Tabernak: Zegamako leku honetan bi
taberna zien. Bi tabernarien berri ere ema-
ten du, bat zan lepookerra ta, bestea Do-
nato? Hara behorretara joan omen ziren
JBA eta JUA, behorrak Brinkolako men-
dietatik, Mandabidean barrena inguru har-
tara iritsi zirenetan. Abisua lepo okerrak
emana omen zen./ Leku hau baino be-
herago Mikelete etxea zen. (JBA, 2002-01-
12)/ Santiespiritu eunen. Santiespiritu
egunean. (Zegamako baseliza horretan
egiten den festaz) (JBA, 2008-05-31)

Santíkutze: Gurutze Santua eguna, Le-
gazpin ospatzen dena./ Santikutze. Gu-
rutze Santua. (JBA, 1996-09-07)/ Sántikutz.
Gurutze Santua. (JBA, 2004-09-18)

Sánto-Espiritu: (ik. Santiespiritu)

Sántu, sántue: iz. Erl. Santua./ Bee santue
dala esanez. Bere santua dela esanez.
(JUA-ren santuaren eguna da, San Joan)
(JBA, 2004-06-24)/ Santu izen batzuk esa-
ten ditu JUA-k: San Estoban, San Mar-
tiñ, San Migel./ Santu orrekiñ etzeola eze
itteik. Santu horrekin ez zegoela ezer egi-
terik. (JUA, 2004-08-29)

SANTU IN: ad. Santu egin, santu bihurtu./ San-
tu in. Santu egin. (JUA, 2000-11-01)

Santú-bixixak: iz. Erl. Oñatin, Kopus egu-
nean ateratzen diren santu mozorrotuak./
JBA eta joan ziren behin Oñatira Santu
Bixixak ikusteko. Horretarako bide guz-
tia oinez egin zuten, joan eta etorri.
Udana bidezidorretik jeitsi zuten, autoen
bidea tarteka gurutzatuz. Beste bideare-
kin zerra inguruan egiten zuen bat. (JBA,
2004-01-03)

Santúne: Santurunea, Telleriarteko etxea.
Santune. Santurunea. (JUA, 2002-08-10)/

Santunea. Santurunea. (JUA, 2002-06-15)/
Santune. Santurunea. (JBA, 2005-07-02)

Sapai, sapaie: iz. Sabaia, egilehorretako
apal modukoa. Bertan uzten ziren ihar-
tzen lizar sortak gero artxaran ganadua-
ri emateko./ Sapaie. Sabaia. (JBA, 1998-
07-06)/ Sapaie ganbaratan egoten den apal
modukoa izaten da. Olazar baserrian
bazen lehen halakoa baina gero kendu
egin zuten. Bertan artaburuak-eta gor-
detzen ziren. Egilehorrek ere izaten dute.

Hauetan berriz lizar sortak jartzen ziren.
Olazar baserrian lizar sortak mozten ez
du ezagutu, bertan ardirik ez zelako.
JBA-k ganbara eta sabaia gauza ezberdina
direla dio. (JBA, 2005-03-06)

Sapásta, sapástea: izond. Sapaztoa, pila-
tua, nahastua, anabasa modukoa./ Ille sa-
pátak, zea, ille zarrak. Ile sapaztoak, zera,
ile tzarrak. (Zakurrari ile zaharra aldatzen
ari zaio, eta oraindik ile zahar una bilduak
ditu) (JBA, 2005-03-27)/ Sapasta hitza
landareekin ere erabiltzen da. Urritza edo
zuhandorra bezalako sastrakak ebai ez-
keo, torto ugarian sortzen dira berriz ere,
eta honi esaten zaio. (JBA, 2005-08-18)/
Adar handiak gehiegi ebaki zitzaizkion
pago bati, olako sapasta batzuk irten tzion,
baina ez lehengo adarrak bezalakoak.
(JBA, 2006-01-14)/ (aldaera Sapata) (sinoni-
moa Sapatx)

Sapástau: ad. Sapaztotu, nahastu, anabasa
egin./ Dauke ille guztie sapastauta, ko-
apillon einda. Dauka ile guztia sapazto-
tuta, korapiloan eginda. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2005-01-29)/ Ilea erabat na-
hastua eta korapilatua adierazten du hitz
honekin, soltau ezin leizken mun. Per-
tsonek ez ezik, abereek ere izaten dute ilea
era honetan, txakurrek bezala. (JBA,
2005-01-29)

Sapáta, sapátea: (ik. Sapasta)

Sapátx, sapátxa: iz. Sapatxa, pilatua,
nahastua, anabasa modukoa./ Ardi sapatx
batzuk. Ardi sapatx batzuk. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2005-07-27)/ Aurreko adi-
bidea azalduz: Sapatxa tie ardik gaiñen
eukitze ittuen illek. Ile nahastu hauek ar-
diak ibiltzen ziren lekuarekin ere badu lo-
tura: Lenau ota arten-da ibiltzen zienak
askoz geiau izaten zuen./ Hitz hau ile na-
hasiarekin bakarrik ez da erabiltzen, tor-
to bati’re bai sapatxa. (Tortoaren multzo
desordenatua adieraziz) (JBA, 2005-08-06)/

› SANTU-BIXIXAK. Oñatiko Santu-bixixak. (Maite Ugalde, 2008-05-25)

› SARDANKOA. Sardangoa edo karramarroa, Arantzazun ateratako argazkian. (AA, 2007-09-02)
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Sapatxa. Sapatxa. (Pago landare mor-
dotxoaren gainean) (JBA, 2007-05-12)/
(sinonimoa Sapasta)

Sapédar, sapédarra: (ik. Zapedar)

Sápi, sapíe: izond. Malutxa./ Zuztar sapíe.
Zuztar sapia. (Zuztar malutxa; marru-
biaren zuztarraz) (JBA, 2008-01-18)/ (si-
nonimoa Malutx)

Sapíndu: ad. Zool. Sapindu, aberea zigortu,
demanda-edo eginez./ Sapindu. Sapindu.
(Txakurrak etxeko hormetan txiza egiteari
erantzunez) (JBA, 1999-10-08) (Txakurraren
berria berriz, Anjel BA-k emana da, data be-
rean)/ Abereei zigorra edo errieta eragin,
txakurrari esaterako. Gizakiekin ez da ha-
lako aditzik erabiltzen./ Aditz honen
erabileraren adibide bat: “A ze sapindue
emango dioan!” okerra indakon-o. (JBA,
1999-10-09)/ Txakurrak bezala, katuak ere
sapindu litezke okerren bat egindakoan.
(JBA, 1999-12-04)

➤ Grab. Sapindu: “Ba sapindu da, animaliri’re
igual da, sapindu ba oker bat eitten do-
nen, berriz ez eitteko. Sapindu jo, jo ez
baiño demanda iñ o olako gauza bat sa-
pindu”. Ze abere sapintzen diren: “Txa-
kurrei-o... Ardiri’re, ardiri’re nik eiñ
izan nien, palizan bat eman-o okerren bat
eitten tzonen. Askotan bat izaten tzan, bat,
okerrea jun bear tzonen ua lenengo, ta
geo gaiñeatikok ondoren. Da olako gau-
za bat”. Sapindu eta gero ikasten al du-
ten: “Ba, ba, akordau eitten tziten, akor-
dau igual, baiño berriz’e aik’e lenengo-
ti” (JBA, 2003-04-26)

Sapíndu, sapíndue: iz. Sapindua, abereei
emandako zigorra./ Sapindue. Sapin-
dua. (JBA, 1999-12-04)

Sar, sárra: iz. Sarra, harriak eta lurra dena
batera dituen osagaia. Mendiko lurrak
autoentzako egokitzeko-eta erabiltzen
da./ Sarra. Sarra. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA)/ Sárra. Sarra. (Espainierazko todo-

uno horren adierakidea da) (JBA, 2004-
12-18)

Sarbásta, sarbástea: (ik. Zarbaska)

Sárda, sardéa: 1. iz. Tre. Sardea, nekazal
tresna, belarretan lan egitekoa./ Sardak.
Sardeak. (JBA, 1998-11-15)/ Bik sardan so-
ron. Biak sardean soroan. (JUA, 2001-11-
17)/ 2. (ik. Sardanko)

Sardánko, sardánkoa: iz. Tre. Sardangoa,
nekazal tresna. Sardangoa lurre labratzeko
erabiltzen da. Sardangoa eta karramarroa
gauza bera da./ Sardankoa. Sardangoa.
(JUA, 1998-11-07)/ Itxuraz, tresna honi sar-
dea ere esaten zaio: Geo sardea zian, sar-
dea zian berriz, aek’e, arek’e, aurren bat,
atzen bi illara, bost o zazpi-o. (JUA, 2002-
09-14)/ Aran-da, sardan-da...Aran-eta, sar-
dean-eta... (JUA, 2001-11-17)/ (aldaera Sar-
da, bigarren adiera) (sinonimoa Karramarro)

Sáre, saréa: 1. iz. Sarea./ Sarea. Sarea.
(Hesiarena) (JBA, 2004-01-10)/ Sáre auxe.
Sare hauxe. (Hesiaren sareaz) (JBA,
2004-05-15)/ Emen sare bat baleo. Hemen
sare bat balego. (Terrazako errajen artean
sarea behar dela adieraziz, umerik-edo
eror ez dadin) (JUA, 2004-05-20)/ 2. iz. Zool.

Sarea, ugaztunek umea izaterakoan ate-
ratako poltsa./ Sarea. Sarea. (JBA)/ (si-
nonimoak Polsa, bigarren adiera; Zorro, le-
hen adiera)

Sárga, sárgea: iz. Sarga, arropa zati bate-
an, hari batzuk etenda eta beste batzuk
eten gabe daudenean esaten da./ Sargak...
sargauta. Sargak... Sargatuta. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 1999-12-29 )/ Sar-
ga unak. Sarga uneak. (Arropan) (JBA,
2006-09-09)

➤ Grab. Sargea: “Sargauta, erropea sargau-

ta... Erropea ba meatuta, sargauta ori
esan nai do. Meatuta eta, “por ejenplo”,
prakak-eta belaunen-da, nola asko ibil-
tzen tzien, belaune, ola sargau eitten tzien
da ordun epintzen tziten, pusketa bat, ara-
akie esaten gendun, pusketa orri”. Nola?:
“Araakie.146 Araakie, araakie. Oiñ, bes-
tela, bestela eoten die jarrita, amen pus-
keta bat eta besta bat-eta, baiño lenao ba
jartzen tziten bi belaunetan askotan,
praka urdiñei ta ola, pusketa bana, zea-
tio meauta, sargauta eoten tzielako. Ori,
lenau ebaltzen zan zea ori zan. Bai” (JBA,
2003-04-26)

Sárgau: ad. Sargatu, sargak sortu arropan./
Sargauta. Sargatuta. (Mariaje UB-k entzu-
na: JBA, 2000-05-22)/ Sargauta... sargak
geldittu. Sargatuta... sargak gelditu. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2000-05-22)/ Sar-
gauta. Sargatuta. (Asko erabiltzean pix-
ka bat ajatua dagoen liho oihal baten gai-
nean. Izan ere, oihalaren beste aldean es-
kua jarrita ere, hura nabari egin liteke)
(JBA, 2007-02-23)

Sargóri, sargórie: iz. Meteorol. Sargoria./
Gure inguruko beroa eta beste leku le-
horrago batzuetako beroa alderatzean, he-
mengo beroa sargoria dela esaten da: Sar-
gori, amen úmedo itten do ta ori da txa-
rra. (JBA, 2003-08-31)/ Sargori dao. Sar-
gori dago. (JBA, 2004-08-09)

Sári, saríe: iz. Saria, lan bat egiteagatik ja-
sotzen den ordainsaria./ Sarie. Saria.
(JBA, 1999-11-27)

Sarjénta, sarjéntea: izond. Sarjenta, bes-
teen gauzak ere erabaki nahi izaten di-
tuena./ Sarjentea. Sarjenta. (Katuei jana
kentzen dien txakur baten jarreraz) (JBA,
2006-01-07)

146 Araakie= Adabakie.

› SARRAILLEA. Kutxa baten sarraila. (AA, 2006-03-04)

› SARTAIÑE. Txorizoak zartaginean. (AA, 2007-10-20)
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Sárna, sárnea: iz. Sarna, gaitz mota./
Sarná-buru. Sarna buru. (Sarna gaitza
duen giza burua) (JBA, 2005-05-29)

Sarrailla, sarraillea: iz. Tre. Sarraila./ Sa-
rraillea. Sarraila. (Kutxako sarrailaren gai-
nean) (JBA, 1999-04-17)

Sarrastrájo, sarrastrájoa: izond. Sas-
trajoa. Isekarako erabilitako hitza, kan-
potik lanera etortzen ziren erdaldun oso
behartsuak izendatzeko erabiltzen zen./
Sarrastrajoa. Sastrajoa. (Elena UB, 1998-
11-10)/ Olako jende sastrajoa. Olako
jende sastrajoa. (Hemen berriz, beste
adiera bat dauka, “halamoduzko jen-
dea” adierazi nahi duelako) (MUA, 2002-
04-11)/ (aldaera Sastrajo)

Sarréra, sarrérea: iz. Sarrera./ Sarrerea.
Sarrera. (JBA, 2004-01-04)

Sárri: adb. Sarri./ Sarri beittu. Sarri begira-
tu. (JUA, 1999-11-06)/ Eskuk garbittu sa-
rri. Eskuak garbitu sarri. (JBA, 2000-04-06)/
Sarri etorritakoa. Sarri etorritakoa. (JUA,
2002-08-03)/ Sarrixeo. Sarrixeago. (JBA,
2003-11-21)/ Ua’re sarri juten men da.
Hura ere sarri joaten omen da. (JBA, 2004-
02-01)/ Sarrigo pauko daek. Sarriago or-
dainduko ziotek. (JUA, 2004-04-10)/ Emen
sarri ikusi ezkeo ezautuko au. Hemen sa-
rri ikusi ezkero ezagutuko hau. (Ka-
tuak) (JUA, 2004-08-09)

Sartaiñ, sartaiñe: iz. Tre. Zartagina./ Sar-
taiñe. Zartagina. (JBA, 1998-08-11)

� Etnog. Igandeak: Jaietan bakarrik sartaiñe-
koa. Igandeetan bakarrik zartaginekoa./
Agirrezabalen garai batean bakarrik igan-
deetan jan ohi zuten zartaginean presta-
tutako jakiak: txorizoa, urdaiazpikoak.
Hala ere, osaba eta helduentzako izaten
ziren jaki hauek. Horrelakoetan gertatzen
zen txindurrin garuñek delakoaren ger-
takaria. (JBA, 2000-12-02)/ (ik. Txindurri sa-
rrera; Txindurriñ muiñek atala)

Sártu: 1. ad. Sartu./ Ze sartuik. Ze sarturik.
(JUA, 1999-03-20)/ 2. ad. Sartu, iritsi./
Arantzazua laister sartzen zian. Aran-
tzazura laster sartzen zuan. (Garai bate-
ko Arantzazurako erromesaldiak aipa-
tzean, mendiz Brinkolatik dagoen ger-
tutasuna adieraziz) (JUA, 2003-05-10)/ 3.
ad. Sartu, landatu./ Loran bat sartzen. Lo-
raren bat sartzen. (JBA, 2007-10-26)/ Oin
bi urte sartuk. Orain bi urte sartuak. (Pi-
nuen gainean) (JUA, 1998-11-07)

Sartu-irten, sartu-irtena: iz. Sartu ir-
tena./ Sartu-irten bat. Sartu irten bat. (Etxe
batetan izandako sartu irten labur baten
gainean) (JBA, 2000-05-06)

Sasárte, sasártea: iz. Sasartea./ Sasarten.
Sasartean. (JBA, 2000-03-18)

Sasí-ardí, sasí-ardie: iz. Zool. Sasi ardia,
laharrak jaten dituen ardi mota. Bere ar-
tilea latxarena baino eskasagoa omen da.
Horrelakoak lehenago ba omen ziren
Brinkolan. (JBA, 2002-10-26)/ (�)

Sasí-mediku, sasí-medikue: iz. Sasi
medikua./ Sasi-medikue. Sasi medikua.
(JUA, 1999-01-23)/ (sinonimoa Kurandero)
(ik. Arriantxo)

Sasíka, sasíkea: izond. Sasikoa, adoptatu-
tako umea./ Sasikea. Sasikoa. (Mariaje UB-
k entzuna: JUA, 2001-11-02)

Sasoi, sasoia: iz. Sasoia./ Sasoia. Sasoia.
(JUA, 1999-10-30)/ Sasoi ona. Sasoi ona.
(JUA, 2001-12-22)/ Sasoian eoteko. Sasoian
egoteko. (JUA, 1999-05-01)

SASOIKOA IZAN: ad. Sasoikoa izan, sasoi-
ko egotea./ Sasoikoa zan. Sasoikoa zen.
(Oraindik lana egiteko ahalmenean zen
pertsona baten gainean) (JUA, 2001-01-27)

Sasólane: Sarasolanea, Legazpiko etxea./
Sasolanea. Sarasolanera. (MUA bertara
joan zen neskame 1930 urtean) (MUA,
2003-04-11)

➤ Grab. Denda: Txokolateaz gain, gauzak
hauek ere saltzen ziren: “Baai, telak eta
merzerie ta dana zeukien garaien, iru oi-

txek. A! Argizaie ta kandelak, Sasolane-
tik danak. Eta gero txokolatea, “Greca”
edo, Oñatitik, fabrikea, “Greca” zan, ura
ekartzen men tzan. Ta txokolatea beti eo-
ten tzan, etxeako’re bai. Erak eunero txo-
kolatea artzen tzuen, erak’e, erak’e eu-
nero txokolatea” (MUA, 2003-04-11)

Sasóndu: ad. Sasondu, usteldu./ Sasondu-
ta barrue. Sasonduta barrua. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2002-07-16)/ Sasondu
ein zako. Sasondu egin zaio. (Gerezien
gainean esana) (Mariaje UB-k entzuna:
JUA, 2003-06-24)/ Sasonduta. Sasonduta.
(JBA, 1999-08-19)/ Sasondu. Sasondu.
(JUA, 1999-08-19)/ Ura pixkat sasonduta.
Hura pixka bat sasonduta. (Ebaki eta den-
bora gehiegi leku batean egondako pago
enbor baten gainean. Azkenean, pixka bat
pasatuta zegoela sutarako ere) (JBA,
2006-01-14)/ Barrue sasonduta. Barrua sa-
sonduta. (Haizeak bota duen mizpirondo

› SASI-ARDIE. Sasi ardiak Ormaiztegiko ferian. (AA, 2005-10-09)

› SASI-MEDIKUE. Petrikillo sasi-medikuaren oroiga-
rria Udana mendatean. (AA, 2008-12-21)

› SASOLANE. Etxe honen argazki zaharra. (Jose
Luis Ugartek emana)
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adar handi baten gainean, barrutik uste-
la zegoen) (JBA, 2007-06-02)

➤ Grab. Sasondu: “Sasondu, usteltzeko pun-
tue. Ia usteltzeko puntue, sasondu”. Ze
gauzekin esaten den: “Ba gauza askokin.
Usteltzea dauken zee guzikin. Bai zee gu-
zikin, “o sea” sagarra, eta fruta guzik, eta
zeakiñ’e, aragi ta olako gauzakiñ’e, sa-
sonduta-o, gusto txarra dauke-o...”. Be-
larrarekin ere bai: ““Pues”, bai, ura’re
bai, bai. Belarrakiñ’e sasonduta, “usaie
inda dao”. Dana usteltzeko zean. Lais-
ter usteltzea, ola” (JBA, 2002-08-24)

Sástal, sastála: iz./izond. Sastala, bero zaka-
rra. Eguraldiarekin erabiltzen da hitz hau./
Egualdi sastala. Eguraldi sastala. (Eraba-
teko egun sargori baten gainean) (JBA, 1998-
06-20)/ Sastal antzekoa dau gaur’e. Sastal
antzekoa dago gaur ere. (JBA, 1998-07-06)/
Bero zaztala. Bero sastala. (Elena UB,
1999-06-01)/ Bero zaztalak. Bero sastalak.
(Bero oso handiaren gainean) (JBA, 2000-
07-30)/ Zaztala beroa. Sastala beroa. (JBA,
2005-07-02)/ Sastala egualdie. Sastala egu-
raldia. (JBA, 2007-07-14)/ (aldaera Zaztal) (si-
nonimoa Zaztar, lehen adiera)

Sástar, sastárra: izond. Sastarra, eskasa, ba-
lio gutxikoa./ Sastarra. Sastarra. (JBA,
1998-12-05)/ (sinonimoa Zaztar, bigarren
adiera)

Sastrájo, sastrájoa: (ik. Sarrastrajoa)

Sastráka, sastrákea: iz. Bot. Sastraka./
Sastrakea. Sastraka. (JUA, 1998-05-24)/
Gaztaiña sastrakak. Gaztainondo sas-
trakak. (JBA, 1999-08-19)/ Gaztaiña sas-
traka batzuk. Gaztainondo sastraka ba-
tzuk. (JBA, 2001-01-13)/ Sastrapa. Sastraka.
(Joxemari UB, 1999-08-14)/ Sastrapak. Sas-
trakak. (JBA, 1999-11-27)/ Sastrapa zata-
rrak. Sastraka zatarrak. (JBA, 2000-05-27)/
(aldaera Sastrapa)

SASTRAKAK JO: ad. Sastrakak jo, sastrakak
ebaki./ Sastrapak jo. Sastrakak jo. Sas-

trakak jo. (Sastrakak aizkoraz moztu)
(JUA, 1999-10-26)

� Etnog. Sagarrondo sastrakak: Berez etortzen
den sagarrondoari hala deitzen zaio, sas-
trakea, sestratuta ez dagoenari alegia. Ha-
lako zuhaitz berean, sagarrondo mota bat
baino gehiago sestra liteke. (JBA, 2005-03-
27)/ Sagarrondo baten gainean zera dio,
menditi sastrapa ekarri, erreka ondoan
landatu eta 2 urtera sestrau egin zutela.
Gaur 65 urteko sagarrondo bat da hauxe.
(JUA, 1999-09-08)/ (ik. Saar-miñ)

Sastrápa, sastrápea: (ik. Sastraka)

Sástre, sástrea: iz. Jostuna.

➤ Grab. Oñatiko sastreak: “Bein torri zien ba,
iru laun. Bat sonbrero auundi batekin-
da, sonbrero luze batekin-da. Bestea
aiuntamentun konzejala men tzala, ta bes-
tea sastrea, Brinkola eakustea... Ori
ekarri zuen mixio bat, soziedade bat be-
zela, ba an Oiñatin soziedade bat ba-
zeukiela, danak parte artu zuela soziedade
ortan. Ona Brinkola’re etorri ittuan.
Bat olakotxe boneta aundi batekin...
Olakoxe aundi bateki, ua jantzita, ua ixi-
lik, ua sekretario aundin bat o zea aun-
din bat balitz bezela, etortzen tzian. Da
jentea engaiñauko zuela, baserritarrak,
eta alako gizona etorrita-ta. Gero bestea,
ez takit, aiuntamentuko alkate... kontze-
jal eo olako zea. Ekarri zien, sekretok eta
soziedadeko zeak eta diru asko zea itte-
ko modue... Apuntau zerbaitt eta zerbaitt
pau ta geo soziedaden diru asko artzeko
modue. Olakotxe kontuk. Gue aitte eto-
rri zian, iru beiekin, or zelaien-eo jana,
jana ematen euki. Jai eune an jaten ze-
laien euki eta gero etorri zian, erreka ude
eratea beiek. Bei aik gizon aikatio, ure
eran bear karra-karra, erreka sartu zi-
ttuan-ta (...) ondon zerean. Bei batek bes-
tei siika in zaon adarrakin da irten da kan-

pora... Ikusi zien, ura barrua zetorrean
bai, saltoka alde in tzien. Goiti bera bo-
neta oi eroi zikoan. Aien larrie! Saltoka
oiñatiar orik eta aik uste beie arena zi-
jola-da, beie berriz barrua zetorrean. Da
nola aien ondon jun bear tzon beiek, sal-
toka orti beera. Ta ola orti beera zijola
boneta ori eroi zikoan, ze larrik!” (JUA,
2002-03-23)/ (�)

Satór, satórra: iz. Zool. Satorra, ugaztun
mota./ Satorreta junda. Satorretara joan-
da. (JBA, 2004-03-27)/ Satorrana jun da.
Satorrarengana joan da. (JBA, 2004-06-05)/
Satorreta buelta bat in bear det. Sato-
rretara buelta bat egin behar dut. (Satorrak
aitzurrez harrapatzeko asmoz) (JBA, 2006-
02-11)/ (ik. Golpe sarrera, golpe in atala)

SATORRAK JO: ad. Zool. Satorrak jo, satorra
leku batean ibiltzea, bertan lurra harro-
tuz/ Satorrak asko jo do an. Satorrak
asko jo du han. (Zelai baten gainean)
(JUA, 1998-04-18)/ Jo bérrie. Jo berria.
(Satorrak) (JBA, 2005-04-30)/ Jo baik
eon die. Jo barik egon dira. (Azkenaldiak
satorrek zelai batzuk ez dituztela jo)
(JBA, 2000-02-26)

� Etnog. Satorrak harrapatu: Satorra jotzen ari
denean, harrapatu egin liteke. Horretarako
satorrak harrotu dituen lur piletan begi-
ratu behar da. Hor lur mugimendu txiki
bat ikusten bada, bertan satorra dago. Or-
duan, aitzurra hartu eta leku horretan jo
egin behar da, satorra harrapatuz. (Anjel
BA, 1998-12-28)/ Batzan-da, soron-da,
labrautako lekun zailagoa da satorra ha-
rrapatzea, izan ere barrua eukitzen die zu-
loa. (JUA, 1999-07-26)/ Gizakiak ez ezik
txakurrek ere egin ohi dute satorretan; txa-
kur batzuk izaten dute halako zaletasuna.
Ez daki katuek joera hori ba ote duten. (ik.
Golpe in) (JBA, 2000-02-24)/ Satorra bizi-
rik harrapatu ezkero, JUA-k-eta jolas egi-

› SATORRA. Satorra hilda. (AA, 2005-05-14)

› SASTRAKEA. Hagin sastraka Katabera aldean.
(AA, 2008-10-12)
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ten zuten haurrak zirela. Atzeko hanka ba-
tetik soka bat ezarri eta ubidera edo ura
zegoen leku batean uzten zuten. Orduan
satorrak, muturra gora atereaz, igeri egi-
ten zuen. (JUA, 2001-01-20)/ Luzianok sa-
torrak atxurrekin harrapatzen zituen.
(JBA, 2005-01-08)

Satórzulo, satórzuloa: iz. Zool. Sator-zu-
loa./ Satorzulotan. Sator-zuloetan. (JBA,
2000-01-06)/ Satorzulok. Sator-zuloak.
(JBA, 2000-02-26)

Saunka: (ik. Zaunka)

Seatei, seateie: iz. Segategia./ Seateira. Se-
gategira. (Mariaje UB-k jasoa, guri emana
2003-10-25)

Seátu: (ik. Xeetu)

Sébo, séboa: iz. Seboa./ Sebokiñ. Seboa-
rekin. (JBA, 1999-08-19)/ Segokin. Sebo-
arekin. (JBA, 2003-03-21)/ (aldaera Sego)

Seétu: (ik. Xeetu)

Séga, ségea: 1. iz. Tre. Sega, nekazal tres-
na./ Segea. Sega. (JBA, 1999-04-24)/ Se-
gekin. Segarekin. (JBA, 1998-07-15)/ Sega-
lana. Sega-lana. (JBA, 2004-07-03)/ 2. iz.
Sega, segaren metalezko pieza ebaki-
tzailea. Izen berdinaz deitzen zaie, bai tres-
na osoari eta baita ere burdinazko atala-
ri (belarra ebakitzen duena)/ Segea. Sega.
(JBA, 1998-07-10)

Segá-motz, segá-motza: iz. Tre. Sega mo-
tza, nekazal tresna./ Sega mota honen
ezaugarriak hauek dira, ahoa luzeraz la-
burragoa duela sega normalak baino, eta
zabaleraz berriz, zabalagoa./ Sega motza.
Sega motza. (JUA, 1999-09-08)

Segáarri, segáarrie: (ik. Segarri)

Segaitai, segaitaie: iz. Tre. Sega igitaia, ne-
kazal tresna./ Sega igitaia, orokorrean, era
guztietako belarrak ebakitzeko erabiltzen
da./ Segaitaie. Sega igitaia. (JBA, 1999-08-
07)

Segápoto, segápotoa: iz. Tre. Segapotoa,

segarria gordetzeko tresna./ Segapotoa.
Segapotoa. (JUA, 1998-07-10)

Segárri, segárrie: iz. Tre. Segarria, sega zo-
rrozteko tresna./ Segarrie. Segarria. (JBA,
1998-07-10)/ Segaarrie. Segarria. (JBA,
2000-07-01)/ (aldaera Segaarri)

Segátaldi, segátaldie: iz. Sega aldia, sega
saioa./ Segataldie. Sega aldia. (JBA, 1998-
05-09)

Ségau: ad. Segatu./ Segauta. Segatuta. (Se-
gaz moztua) (ik. Gorri) (JUA, 2000-02-16)

Ségi: ad. Segi, jarraitu./ Segi. Segi. (JUA, 1999-
05-29)/ (sinonimoa Seittu)

Ségi: interj. Segi, idi eta behiei lanean ari di-
renean segitzeko esaten zaien hitza./
Segi. Segi. (JBA, 2004-01-10)/ (ik. Aida)
(ik. Oo)

Ségi-ondo: interj. Segi ondo, joaterakoan egi-
ten den agurra./ Segi-ondo. Segi ondo.
(JUA, 1999-02-10)

Segído: adb. Segituan./ Segido jateko ez bein-
tzet. Segituan jateko ez behintzat. (JBA,
2004-03-27)

Segímentu, segímentue: iz. Segimen-
dua./ Segimentue bear geo. Segimendua
behar gero. (JBA, 2004-10-02)

Ségo, ségoa: (ik. Sebo)

Segúra: Topo. Segura, Gipuzkoako herria./
Segurako txorizerie. Segurako txorizo-
tegia. (JUA, 2000-10-14)

Segúrana: adb. Seguraski./ An biziko ttun
segurana. Han biziko ditun seguraski.
(JBA, 2000-04-06)/ Kanpoa irten nai do-
lako segurana. Kanpora irten nahi due-
lako seguraski. (Txakurraren aiumen
arrazoia adierazi nahian) (JBA, 2000-11-11)

Segúrantzi, segúrantzie: 1. iz. Segu-
rantzia, ziurtasuna./ Segurantzik. Segu-
rantziarik. (JBA, 2000-04-01)/ 2. iz. Segu-
rantzia, segurtasun neurria./ Segurantzik
eukiko ittue. Segurantziak edukiko dituzte.
(Lanerako segurtasun neurriez) (JBA,
2004-05-12)/ Segurántzie. Segurantzia.
(Segurtasun neurriez) (JBA, 2008-04-04)

Segúrar, segúrarra: iz./adj. Segurarra, Se-
gura herrikoa./ Segurarra zian oillo zopa
jalea. Segurarra zuan oilo zopa jalea.
(JUA, 2004-08-10)

Segúrau: ad. Ziurtatu./ Goie segurau.
Goia ziurtatu. (JUA-ren ustez horrela
lana egiten zuten mehatzariek: leherke-
tak eragin eta goie segurau) (JUA, 1999-
05-29)/ Seguratzen. Ziurtatzen. (JBA,
2006-01-14)

Sei: zenbtz. Sei./ Seietan. Seietan. (JBA, 1999-
06-19)/ Seiretan. Seietan. (JUA, 1999-06-19)/

› SEGARRIE. Sega zorrozteko segarria. (AA, 2008-
03-15)

› SEGURA. Segura herria. (AA, 2007-02-24)

› SEGEA. Sega. (AA, 2008-04-04)
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Seirek. Seiak. (Orduaz) (JBA, 2007-07-14)/
Seiña frito. Seina frijitu. (JBA, 2008-05-17)

Seika: adb. Segika./ Seika. Segika. (Txaku-
rra pertsona baten atzetik) (JBA, 1999-12-
30)/ Seika. Segika. (Txakurra euliaren
atzetik) (JBA, 2000-07-22)

Seikéra, seikérea: iz. Segikera./ Seikerea.
Segikera. (JUA, 2001-12-15)

Seillu, seillue: iz. Zigilua./ Gero seillue jo-
tzen zien. Gero zigilua jotzen zioten. (JUA,
2002-06-15)

Seiñále, seiñálea: iz. Seinalea, arrastoa, ar-
diei belarrian egiten zaizkien seinaleak./
Seiñalea. Seinalea. (JBA, 2007-02-17)

� Etnog. Ardien seinaleak: Iru seiñale klase
beintzet bazien gure denboran. Lehen mo-
tan, belarriaren puntatik barrura ebakitzen
zen, haragia ebakiz, baina kendu gabe. Bi-
garren mota berriz, belarriko pusketa bat
kentzen zen, aparatu baten bidez. Agi-
rrezabal baserriko Beain sendiko ardiek
seinale hau erabiltzen zuten. Hirugarren
mota bat, puntea moztuta izaten zen, er-
tza ebaki, bertako haragia kenduz. Sei-
nalearen helburua zera zen: ardi jabeek
eurenak ez ziren ardiak bereiztea. Izan ere,
artzain eta ardi jabeek beraienak diren ardi
denak ezagutzen omen dituzte./ Ez zen
hau ardiak markatzeko era bakarra: Pin-
turak, lenao’re itten tziten pinturak.
Hauen kokapenaz: O soin kuutzan… o
ipur gaiñen. (JBA, 2007-02-17)/ (�)

Seireun: zenbtz. Seiehun./ Seireun. Seiehun.
(JUA, 2000-12-02)

Seittu: ad. Segitu./ Seittu zon. Segitu zuen.
(JBA, 2000-08-09)/ (sinonimoa Segi)

Seittun: adb. Segituan, jarraian./ Seittun. Se-
gituan. (JBA, 1998-10-17)/ Seittuti zekiela.
Segitutik zekitela. (JBA, 2004-07-17)

SEITTUN IZAN: ad. Segituan zerbait gertatzea,
suertatzea, izatea.../ Aizek zetortzela... Sei-
ttun zien. Haizeak zetortzela... segituan zi-

ren. (Iragarritako haizeak berehala etorri zi-
rela adieraziz) (JBA, 2003-02-01)

Sékau: ad. Lehortu./ Sekau. Lehortu. (JBA,
1999-01-23)/ (sinonimoa Leortu)

Séko: adb. Seko, hilda geratu./ Jo dik bale-
kin, da seko. Jo dik balarekin, eta seko.
(JUA, 2002-07-21)

Sekóte, sekótea: iz. Meteorol. Lehortea, si-
katea./ Sekotea. Lehortea. (Uda ga-
raian erreken beheraldiaren gainean) (ik.
Amorrai) (JUA, 1999-04-24)/ (sinonimoa
Leorte)

Sekrétario, sekrétarioa: iz. Idazkaria.

Sekrétario zárra: Legazpiko idazkari za-
harra, idazkari jakin bat adierazteko./ Se-
kretario zarra. Sekretario zaharra. (JUA,
2003-10-26)

Sékula: adb. Sekula./ Sekula jun ez naizen to-
kie da oixe. Sekula joan ez naizen tokia
da horixe. (Zatuiren gainean esana) (JBA,
2001-12-15)/ Ezta sekula’re. Ezta sekula
ere. (JBA, 2004-06-12)

Sekúlako, sekúlakoa: izlag. Sekulakoa,
egundokoa./ Sekulako lora pilla. Se-
kolako lore pila. (JBA, 2002-03-21)/ Se-
kulako lora pillak. Sekulako lore pilak.
(JBA, 2003-10-11)/ Ala ekartzen men
datune sekulako ederra. Hala ekartzen
omen diten sekulako ederra. (Gauza eder
baten gainean) (JBA, 2004-05-01)/ Seku-
lako kontutan. Sekulako kontutan.
(Kontu askorekin, zeresan handiaz)
(JBA, 1998-12-19)

Séme, sémea: iz. Semea./ Batzuetan hitz
hau, jatorrizko etxearekin lotuta agertzen
da: Elorreiko semea. (JUA, 2003-06-07)/
Baxilin semea. Basiliaren semea. (JBA,
2004-02-07)/ Amaika seme-alaba. Ha-
maika seme-alaba. (JBA, 2006-05-29)/ Sé-
mea. Semea. (JBA, 2007-12-21)

Sendábedar, sendábedarra: iz. Bot.

Sendabelarra./ Sendabedarrak. Senda-
belarrak. (JBA, 2004-06-24)/ (�)

Sendátu: ad. Sendatu./ Onek gaixoa sen-
datu. Honek gaixoa sendatu. (JUA,
2001-12-15)/ Sendau. Sendatu. (JUA,
2004-08-29)/ (aldaera Sendau) (sinonimoa
Gozau, lehen adiera)

Séndau: (ik. Sendatu)

Seníde, senídea: iz. Senidea./ Amabi se-
nide. Hamabi senide. (JUA, 2000-12-
24)/ Senidea deu ba, senidetarra. Seni-
dea dugu ba, senidetarra. (JBA, 2003-06-
14)/ On senidea. Hauen senidea. (JBA,
2007-12-24)

� Etnog. Etxean hartu: JUA-ren Mutiloko le-
hengusuak 7 anai-arreba ziren. Lan is-
tripuz, aita oso gazterik hil zitzaien. Ho-
rrela, senide hauetako batzuk lehengusuen
etxeetara joan ziren bizitzera. JUA-ren
Mutiloako lehengusina Olazar baserrira
etorri zen eta bertan bizi zazpi urtez, se-
nide bat bezela. Eskola Brinkolan ikasi
zuen eta baita ere lagunak egin./ Gerora,
neska hau lekaime sartu zen. Erabakia har-
tu eta gero Luzianok, JUA-ren aitak, zera
esan zion neska honi: bera bezalako
neska eder batek senarra azkar aurkitu-
ko zuela eta ederki biziko zela ezkondu-
ta. Neskak berriz zera erantzun zion: Kris-
tori ere neska ederrak gustatzen zitzaiz-
kiola. Misiolari gisa joan zen kanpora.
(JUA, 1999-12-18)

Senídetar, senídetarra: iz. Sendikoa./ Se-
nidea deu ba, senidetarra. Senidea dugu
ba, senidetarra. (JBA, 2003-06-14)

Sénsu, sénsue: iz. Zentzua, usna./ Sensu
ona. Zentzu ona. (Txakurraren gainean
gaizki esaka jardun eta hau ez da etortzen,
honek aditu izango balu bezala) (JBA,
2003-11-15)/ Sensun aundie dauke. Zen-
tzun handia dauka. (Txakurrak ondoko
jendearen asmoak igartzeko erraztasunaz)
(JBA, 2006-02-25)/ (aldaera Sensun)

SEIKA

› SEPULTUREA. Legazpiko elizatariko hilobiak. (AA,
2008-11-15)

› SENDABEDARRA. Mihilua sendabelarra da. (AA,
2008-05-17)

› SEIÑALEA. Ardiei egiten zitzaizkien seinale ezberdinen marrazkia. (Maria Jesus Ugalde, 2008)
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Sensún, sensúne: (ik. Sensu)

Sentíttu: ad. Sentitu./ Otza sentitzen tzon. Ho-
tza sentitzen zuen. (JBA, 2004-02-21)/
Sentittu zon. Sentitu zuen. (Mina) (JBA,
2004-03-21)

Sentxíllo, sentxílloa: izond. Sinplea./ Pa-
eta oso sentxilloa. Horma oso sinplea.
(Hormaren eskastasuna adieraziz) (JUA,
2000-03-04)

Sepultúra, sepultúrea: iz. Erl. Hilobia./
Sepulturea. Hilobia. (Eliza barneko se-
pulturen gainean. Sepultura hauek izen-
datutakoak izaten ziren) (ik. Argizaiola)
(JBA, 2000-03-25)/ (�)

Serbízio, serbízioa: iz. Zerbitzua, egin-
kizuna./ Ez dauke serbizioik bate. Ez dau-
ka zerbitzurik batere. (Gauza batek ezer-
tarako ez duela balio adierazteko) (JBA,
2006-01-07)

Sermoi, sermoia: iz. Erl. Sermoia, eliza-
ko sermoia./ Sermoia. Sermoia. (JUA,
1999-07-26)

Sermolári, sermolárie: iz. Erl. Sermoi-
laria./ Sermolarik. Sermoilariak. (JBA,
2005-01-15)

Sesíña, sesíñea: iz. Zezina./ Sesiñea...
Ardi okelei ta bei okelei gatza ein. Zezi-
na... Ardi okelari eta behi okelari gatza
egin. (JUA, 1999-01-23)/ Aragi ziziñea. Ha-
ragi zezina. (JUA, 2004-05-29)/ (aldaera Zi-
ziña)

� Etnog. Zezina egin: Zezina haragiari gatza
eginez lortzen da. Ardi, ardi zahar edo-
ta behien haragia jar liteke era honeta-
ra. Jaterako orduan, lehenik gainean
duen gatza kendu egiten zaio haragi za-
tiari, gero laben sekau egiten da. Az-
kenik, beratu egiten da gatza kentzeko.
(JBA, 1999-01-23)/ Zezina honela egiten
zen: Udazkenean ardi gizen batzuk hil,
hauen haragia gatzatu eta suan lehortu
egiten zen. Zezina indiabei-eta botatzen

zitzaien osagarri bezala. (JBA, 2003-02-
01)/ Ardi zaharren zezina egitean, zati
denak ez ziren hain onak izaten gero ja-
teko. Lau iztarrak onanak izaten omen
ziren. (JUA, 2004-08-29)

� Etnog. Dukea: Olako gizonak sesiñea eitten
men tzien. Olako gizonek zezina egiten
omen zitean. (Olagizonen gainean) (JUA,
1999-01-23)/ Olagizon hauen gainean hitz
egitean, zera esan omen zion dukeak Pa-
trizio Etxeberriari: ¿Como se puede co-
mer carne salada? (JUA, 1999-01-23)

➤ Grab. Zizina: “Gero beste gauza bat, sesi-
ñea’re itten tzan lenau. Ardik il, eta geo
itten tzien, labe su itten tzanen, ola... Bue-
no, lenengo gatza botatzen tziten, gaztu
ondo eta gero, sekatzen zien laben. La-
ben ogie itteko sue itten tzanen-da pixkat,
ogi erre ta pixkat ozten o emendatzen as-
ten tzanen, an egur gaiñen jartzen tzien
sekatzeko. Eta aik’e bota izan tzuen ola
gesala. Aik’e bota izan tzuen, ud ori.
Ude”. Botatzen zutena gesala zen. (JBA,
2002-08-24)

Sesío, sesíoa: iz. Istilu, iskanbila./ Sesiok.
Sesioak. (Istiluak) (JBA, 2007-10-13)

SESIOA ETA: ad. Sesioa atera, istilua sortu./
Eta due sesioa! Atera dute sesioa! (JBA,
2009-01-31)

Sestéro, sestéroa: iz. Saskigilea./ Seste-
roa. Saskigilea. (JUA, 2002-01-19)/ (sino-
nimoa Sestogille)

Sestérosea: Sesterosea. Saskigilea. (JUA,
2002-06-08)/ Emakume baten ezizena,
saskigilea zelako. (JBA, 2006-09-23)

Sésto, séstoa: iz. Tre. Saskia./ Sesto. Saski.
(JBA, 1998-07-14)/ Sestóa... sestotxo ura.
Saskia... Saskitxo ura. (JBA, 2004-08-10)/
(sinonimoa Zare)

Sestógille, sestógillea: iz. Saskigilea./ Ses-
togillea. Saskigilea. (JUA, 2002-01-19)/ (si-
nonimoa Sesteroa)

Sestráketa, sestráketea: iz. Sestra-
keta./ Sestraketan. Sestraketan. (JBA,
2002-05-11)

Séstrau: ad. Bot. Sestratu./ Sestrau. Sestratu.
(JUA)/ Begiti, printzatuti. Begitik, pitza-
tutik. (Sestratzea egiteko bi erak adiera-
ziz) (JBA, 2003-03-30)/ Sestrauta daun.
Sestratuta dagoen. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2005-01-18)/ Begiti sestrauta, mokote
sagarra. Begitik txertatuta, mokote sa-
garra. (Kamingaineko sagarrondo batez,
galdu samarra aurkitzen da aspaldiko sa-
gar mota hau) (JBA, 2008-01-18)/ (�) (si-
nonimoak Mentau; Txertau)

➤ Grab. Sestratu: “Au arbolea, au arbolea...
Bi puska olako bi, emendik ebaita. Ta
emendik ebaita. Bat alde ontan sartu ta
bestea or. Geo, ola estutu. Ta urdun, eran
izardikiñ, alkar artu. Enda urdun sartzen
dean “pujea”, arbola artan epintzen
dean “pujea”, diferentea e!, bat saar kla-
se bat ematen dona eta bestea bestea, eta
ipinten dittuan bi “puja” aik, aik ematen
die geo frutue. Aik iru bat urtea o lau bat
urtea aste ttuk. Lorea etaa ta frutue ema-
ten. Oixe ek sestratzea”. Gero ungentua
eman behar: “Bai, zeakiñ, oixe tapau bear
dala. Tapau ein bear”. Zerekin estali: “Aik
bi zabaltze ttuk ba... Gero atzea ola estutu,

geo emen ola beste azal bat epini, emen-
dik au kenduta azal bat epini ebagiñ-eta
aizeik artu ez daiñ, aizeik ez dailla artu.
Aizeik ez dik artu bear. Éron izardikiñ,
“puja” orik daukien izardikiñ alkar eltzen
daek. Alkar eldu. Oixe dek izardie. Leen
arbola batek ematen bazittun saar klase
bat, geo beste bi “puja” epini, eta beste
klase bat. Arbola batek urdun bi klase
igual. Nik oi asko in det”. Sestratzen zi-
tuen motak: “Errezille’re bai. Errezi-
lle’re bai, mokotsoa, aiztie, San Juan sa-
arra... da klase askotako saarrak eoten
ittuan. Saarrak’e batzuk goizao etortzen
ittuan, goizao lora eman-da, alea’re goi-
zao. Beste batzuk berandugokok... dane-

takoak”. Edozein sagar sestratu liteke ho-
rrela: “Bai, bai, bai, bai... Saarrak balin
badie zaarrak, ba aik ia izardi gutxigo eu-
kitzen zien. Da izardi gutxi ta aik, etzan
eltzen epinitako berriik. Izardie bear dik.
Gaztea balin bada, bete-beten ematen
daek. Urrengon, epini bear dianen, iku-
si zak”. Beste fruitu arbolekin ere egin li-
teke: “Melokotoia balin bada, melokotoi
arbolekiñ arei ipini leikiok. Baiño adarrak
ola balin badauzke-eo, (...) sagarrak’e
igual. Gaztea izan, adar gaztetan ipini. Ar-
bola batek adar klase bat emango ik. Be-
rrik ipinte balin bazakok adarretan, aik
beste klase ematen. Guren bazerean,
neuk apropos epinita, bi klasetako saarrak.
Ni kanpon ebilten nitzean. Kanpoko be-
zinok esanda ona etortzeko, etzekin nola
ein-da. Ordun, nik aittuta neukian baka-
rrik nola itten men tzan. Urdun eitten zian
ximaurrekin baiño, ikuilluko ximaurrekiñ
ura itxi, ebagi ura itxi. Aizeik artu ez daiñ.
Ura ondo itxi, eta artzen zien. Baiño gero
unguentu bat sortu zian, unguentu ura beti
garbigoa-ta, ipiñi ura, itxi zee ura, eba-
gi ura, espadrapokin lotu, trapukin buel-
tan bueltan lotuta, olaxe itxi”. Ungentua
erosia zen: “Unguento ori?, ez eosi itten
tzian unguentu ori. Lan ori garbigoa zala,

› SESTRAU. Adarretik txertatutako sagarrondoa.
(AA, 2007-06-30)

› SESTRAU. Begitik txertatutako sagarrondoa. (AA,
2008-10-12)
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ta kuriosogoa’re bai ta lan gutxigo’re bai-
ta”. Aita ez zuen lan hauen zalea: “Ez,
etzian aek eitten, sekula ez genian ikusi.
Etzeukian afiziook aek. Sekula ez nian iku-
si, aek etzeuken... Aek lana bakarrik,
lana. Lenauko zar batzui bitzen zaean da
berrik ipini ez. Xamurre ez zian izan bai-
ño, gogoik artu ez”. Eta berak kanpoan
ikasi behar: “Nik aittu in nian nola itten
men tzan. Aittu ta alaxe asi-ta, alaxe. Ala-
xe irten tzaan. Nik lenengo ximaurrekin-
da ein nian, ximaurrekin-da, ebagik bete
ta geo, gaiñe’re... Au ola ta, gaiñea, gai-
ñe’re dana geo euzkik sekau etzeiñ, gai-
ñe’re. Gaiñe trapukiñ epini. Gero pike-o
eosi nian, zea ori, dendan eoten tzittuan
oik, olakok. Sestratzeko zea orik-eta,
uguentuk da ikasi nian, andik itten da
emendik. Garbigoa’re bai beti ta esku-
ratako-ta. Aizeik artu etzain, aizeik etzai-
lla artu. Aizeik, ipintzen tzan unguentu
orrek, aizeik etzailla artu. Oiñ zirriztu au,
ola gaiñe’re tapau dana zeakiñ bestal-
dea’re bai, ebagie. Da aizeik etzailla artu,
aizeik etzian artu bear, ezeatio’re, beste-
la iartuko zian. Etzian eltzen, eldu in bear
dik or bee izardik kontaktoa in bear dik
ta aizea artu ezkeo, ez dik itten. Oixe ja-
kin bear dik, oixe zian prinzipalena. Ja-
kin, bai beti ona jakittea, printzipalai, sa-
arrai ebagi ori itten jakin bear zian nola
iñ, “reto”-n nola iñ. Okerra balin ba-
zeuken, (...) ola okerra balin bazana, au
ola “reto”-n obe. Okerrea, ura’re etzian
ona. Geo zea sartzeeko, palanka atzea sar-
tzeko, okerra balin bazeuken ebai, ta be-
erago balin bazeuken ona, ari sartu zu-
zen-zuzenen, “reta”-n. Izardik kontaktoa
iñ daiñ ondo”. Haizeak hartzea txarra da
berriz: “Sekau, eldu ez. Eldu ez, urdun kon-
taktuik eiñ ez. Or kuidao aundie eukie bear
zian, ondo itxitzen, sartu ezeiñ. Beranduko
saar bati ik zea, goizeko saar batena sar-
tzen baion, goizeko zeak, mentuk, goize-
koa emango zatuan. Ta aik goizago lo-
ratuko zittuan”. Gereziei ere berdin egi-
ten zitzaien: “Keizai’re igual. Oi keizai’re
igual-igual eitten dek. Keizea samurre’ek
gaiñea, eltzen. Ondio ortako samurrena
keizak eltzen daok, zeatik izardi asko eu-
kitzen dik-eta. Izardie bear dik “abun-
dante”. Ta ori sestratzeko “planta” da-
nak, zarrak eta bear die izardie euki. Izar-
di beten daon garaien agurogo eltzen
daek. Ori erozein garaitan ez, e!, udabe-
rri garaie o bere garaie. “Martzo”,
“Abril” o “mayo” o ola. Ori “octubre”-
n asitzen baaiz, ez dek... izardie sekatzen
eukitzen dik ia ta izardie euki bear dik orik
alkar eltzeeko. Bai. Urrengo nik esango
diat ta ikusi bear dek nola itten dan. Ta
ikusten balin badek, or Ormaiztei alden-
o geiaok esango die igual. Jun da taka
itten dek ori, kutxillo txorrotx txorrotxa-
kiñ, ra, berdiñ-berdiñ, ugentue... Ugentu
ori ondo zea iñ, ebagie iñ... Geo xorrox-
tu ein bear diek, e?, xorroxtu ta izardie.
Orik uguentu’re zuzen zuzena bear diek,
okerrik bate ez daukena. Danen kontak-
toa itten bado ebagin askoz xamurrago el-
tzen daek, izardi bete-beten daonen”.
Gaztainak sestratzen ere ibilia da: “Geio,
sagarrak, fruta klase asko itten tzian, gaz-
taiñak’e bai, gaztaiña zaillago dek. Gaz-

taiñak nik sestrauta ipini natuan gaztai-
ña landaratan da sestratuta epini, goize-
koa, beranduxo... Bati esaten zikoan
auntzé, ura klase diferentegoa. Ue erre-
takon jatekoa, eosita... Franzie bestea.
Frantziri esaten zikoan eositako jate-
koa. Gozoogoa, gozogoa zan” (JUA, 2002-
05-01)

Séstru, séstrue: iz. Bot. Sestrua, zuhaitz ba-
tean txertatzen den adartxoa./ Sestrue. Ses-
trua. (JBA, 2002-03-21)/ Sestrun. Ses-
truan. (JBA, 2002-08-24)

Setío, setíoa: iz. Setioa, zerbait lortzeko
etengabeko jarduna./ Setio baten antxe.
Setio batean hantxe. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2007-04-10)/ Itxita irten ezin-
da... setion dao. Itxita irten ezinda... se-
tioan dago. (Txakurra itxita larri) (JBA,
2007-04-11)

Siesta, siestea: iz. Siesta./ Siesta eiñ. Sies-
ta egin. (JUA, 2002-01-19)

Sikiera: (ik. Sikira)

Síkiñ, sikíñe: (ik. Zikiñ, lehen adiera)

Sikíra: adb. Sikiera, behintzat./ Sikira. Sikiera.
(JBA, 2002-01-06)/ Sikiera bota ba. Sikiera
bota ba. (JBA, 2004-08-13)/ Sikiera aterie
nai luke. Sikiera ateria nahi luke. (Egu-
raldiaren gainean) (JBA, 2005-11-27)/ (al-
daera Sikiera) (sinonimoa Beintzet)

Silbéstre, silbéstrea: iz. Bot. Silbestrea,
pinu mota./ Silbestrea. Silbestrea. (JUA,
1999-07-10)

Silloi, silloia: iz. Tre. Besaulkia./ Silloiak. Be-
saulkiak. (JBA, 2003-10-10)

Sílo, síloa: iz. Siloa, belarra gordetzeko bil-
tegia./ Siloa. Siloa. (JUA, 1999-08-23)

Síndika: Sindika, Arantzazuko taberna./
Síndika. Sindika. (JBA, 2005-03-26)

Sinéstu: (ik. Sinistu)

Sinifikántza, sinifikántzea: iz. Esa-
nahia./ Sinifikantza bat. Esanahi bat.
(Txoriak multzo handiak ikusteak esanahi
bat izango duela esanez) (JBA, 2000-01-22)

Sinístu: ad. Sinestu./ Sinisten. Sinesten.
(JUA, 1999-07-26)/ Sinistu ezinda. Sines-
tu ezinda. (JBA, 1999-11-28)/ Ez dau si-
nesteik. Ez dago sinesterik. (JUA, 2002-07-
21)/ (aldaera Sinestu)

Sinjérrenea: Singerrenea, Legazpiko den-
da./ Sinjérrenea. Singerrenea. (Izenez jos-
te makina denda bat izango zen, baiño ga-
seosak saltzen zittun) (JBA, 2007-12-15)

Sistíma, sistíma: iz. Sistema, egiteko
era./ Sistima orta al daitze... sistima
obek. Sistema horretara al dabiltza... sis-
tema hobeak. (JUA, 2004-10-02)

Sistóki, sistókie: iz. Simaurtegia./ Sisto-
kie... txixa. Simaurtegia... txiza. (JUA, 2000-
05-20)

Sitx, sítxe: 1. iz. Nekaz. Satsa./ Sitxe sekau da.
Satsa lehortu da. (JUA, 1999-05-08)/ Six-
pillea. Sats piloa. (JBA, 2002-06-08)/ Sitxe
gurdiñ jasotzeko. Satsa gurdian jasotze-
ko. (JUA, 2004-04-10)/ Xix pixkat eta abo-
nue bota bear zatek. Sats pixka bat eta on-
garria bota behar zaiek. (JBA, 2004-05-15)/
Behiaren satsa ona izaten da, ardiña’re
ona. (JBA, 2004-05-15)/ Sitxe garbitzeko.
Satsa garbitzeko. (JBA, 2004-11-06)/ Sitxe
eondako tokie. Satsa egondako tokia.
(Goldatutako soroan satsa eta lurra era-
bat nahastu gabeko lekuaz) (JBA, 2007-05-
12)147/ (aldaerak Six; Xix) (sinonimoa Ximaur)/

147 Baserrian, sitxe eta ximaurre entzun ditugu./ Baina bada beste izen bat ere, iñaurkiñe, batzuk esaten due. Forma hau Zegaman jaso eta baserrian gal-
detu dugu. JBA berak hitza ezagutzen zuen, baina ez digu zehaztu Brinkola bertako hizkera den ala ez.

› SINDIKA. Arantzazuko Sindika taberna. Taberna hau oso lotua egon da erromesaldiarekin. (AA, 2008-05-31)
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2. iz. Bot. Satsa./ Ebakitako egurra ustel-
tzen denean halako hauts bat sortzen da,
eta horri ere sitxe deitzen zaio, egurrena,
egur ustelduna. Hau ona izaten da, sa-
garrondo ipurdietan-eta botatzeko onga-
rri moduan. (JBA, 2005-05-14)/ (aldaerak Six;
Xix)

� Etnog. Satxa gorde: Sats piloetatik aitzurrez
satsa pusketaka ateratzen da, gero soro-
an ongarri bezala erabiltzeko. Sats piloa
berriz ere estali egin behar izaten da, eu-
riak-eta bere egokitasuna galdu eragiten
dio-eta. (JBA, 2005-04-30)

� Etnog. Lurra erre: Satsa zelaiaren bazter ba-
tean pilatzen bada, satsaren gainean ez da
belarrik sortzen, honek erre egiten ditu-
eta. (Zelaundi sailean ikusi dugun beza-
la). Sitsak landareei laguntza emateko hau
ondo sakabanatu behar da. (JBA, 2003-04-
12)

� Etnog. Oilo satxa: Satsen artean abere ez-
berdinenak izaten dira, hauen artean,
oiloarena ere bai: oillo-sitxe. Baratzen on-
garri bezala, oilo-sats pila bat dauka. Ho-
netara, artoak eta bestelako gauza batzuk
bota izan ditu, baina lurra ez. Pare bat urte
izan da pila hau, zaharra da hortaz, eta az-
kenean ustela dago, sats usaina ere gal-
duta. (JBA, 2003-03-21)

➤ Grab. Motak: Oiloaren satsa behiarena bai-
na hobea omen da: “Esaten due indar on-
digoa izaten dola, bai. Beintzet oillo-si-
txek. Oiñ nik ez dakit ainbesteaiño us-
telduta ze izango don”. Usteltzeko behar
duen denbora: “Ba bi, bi urten bai. Bi ur-
ten, iaz’e ez gendiun bota-ta, ta aurten
pensau non, “amen sitx edarra eon bear
den ba” ta bedar danak kendu eta zea in
non”. Satsari ez zaio lurrik bota behar:
“Ez, lurrik ez. Ez, ez, ez. Lurrik ez e! Lu-
rrik etzako botatzen, zeai, kortaloia,
otea ta ola, lurrik ez”. Eta otea?: “Ez, ez.
Orrek patata azalak-eta, sagar ustelak eta
oik bai, oik botatzen genduzten or. Oik bai.
Baiño bestela oillo, oillo-sitxe, bestela, ba-
karrik. Ori oixe da kortaloia zea, beste era
batea baiño oixe da” (JBA, 2002-04-12)

Sitx-átxur, sitx-átxurre: iz. Tre. Sats ai-
tzurra, nekazal tresna./ Sitx-atxurre. Sats
aitzurra. (JBA)/ (�)

Six, sítxe: (ik. Sitx, bi adierak)

Sixtégi, sixtégie: iz. Satstegia. Olazar ba-
serrian sitxe pilatzen zen txokoa./ Sixte-
gie. Satstegia. (JBA, 1999-08-25)/ Sixteiko
teilla ertzak. Satsategiko teila ertzak.
(JBA, 2000-12-24)/ (aldaera Sixtei)

Sixtei, sixteie: (ik. Sixtegi)

Sobránte, sobrántea: iz. Soberakina./
Ura gaiñea sobrante. Hura gainera so-
berakin. (JBA, 2004-02-07)

Sóbrau: ad. Sobratu./ Sobratzen tzienak. So-
bratzen zirenak. (JBA, 2004-05-29)

Sóbre: adb. Sobera./ Sobren. Soberan. (JUA,
1998-11-14)/ Otxe danak sobre. Hauexek
denak sobera. (JBA, 1999-06-19)/ Erdi
sobren. Erdi soberan. (JUA, 2000-05-27)/
Oi dana sobre dao. Hori dena sobera
dago. (JBA, 2005-08-16)

Sobreilau: ad. Ertza josi./ Sobreilau. Ertza
josi. (Josketa lanaz) (JBA, 2005-05-29)/ Li-
txek ez irtetzeko baztarrak arikin pasa-
tzea. (JBA, 2009-01-21)

Sobréstante, sobréstantea: iz Langi-
le-burua./ Aitte sobrestante zeonan. Aita
langile-buru zagonan. (Gizon baten lan-
bideaz mintzo da) (JBA, 2006-02-25)

Soildu: ad. Soildu./ Soildu. Soildu. (Pinuei
gaztetan beheko adarrak ebaki, era ego-
kian haz daitezen) (JBA, 1999-08-14)/
Burue soilduta. Burua soilduta. (JBA, 1999-
02-06)

Soill, soille: 1. iz. Soila, arrunta./ Ta gero
ba bestelako soillek o fatorek, geo beste
paren mat o bat-o, ta guardagujak’e bai.
Eta gero ba bestelako soilak edo faktoreak,
gero beste pareren bat edo bat-edo, eta
guardagujak ere bai. (Geltokiko lagileak)
(JBA, 2003-04-04)/ (sinonimoa Txotill)/ 2. iz.

Soila, zuhaitz gabeko eremua./ Soil bat
badao. Soil bat badago. (Zuhaitzik gabeko
eremu soil baten gainean) (JBA, 2001-12-
29)/ Soill ura. Soil hura. (Basoa inguruan
duela, otez betetako soil baten gainean)
(JBA, 2005-09-09)

Soillik: adb. Soilik, bakarrik./ Argizaiek
erak soillik’e bai. Argizaiak eurak soilik
ere bai. (JBA, 2004-01-04)

Soin-kúrutze, soin-kúrutzea: iz. Soin
gurutzea./ Soin kurutzea. Soin gurutzea.
(Asto gris batzuk soin gurutzean halako
gurutze bat izaten dute. Asto beltzek ez
dute halakorik izaten.) (JBA, 2006-09-
23)/ Soin-kutzati. Soin gurutzetik. (JBA,
2003-04-04)/ (aldaera Soin-kutza)

Soin-kútza, soin-kútzea: (ik. Soin-ku-
rutze)

Soinbúru, soinbúrue: iz. Soinburua, be-
saburua, besagaina, sorbalda./ Soinburue.
Soinburua. (JBA)/ JBA-k aditu duenez,
etxean sorbaldari esateko erabiltzen zu-
ten hitz hau./ Soinburue. Soinburua.
(JBA, 1999-02-10)

Soiñéko, soiñékoa: iz. Soinekoa, jantzi
mota./ Soiñekoa. Soinekoa. (JBA, 2000-08-
09)

Soiñu, soiñue: 1. iz. Soinua, hotsa./ Soiñu.
Soinu. (JBA, 2003-04-26)/ 2. iz. Tre. Soinua,
musika tresna./ Soiñue joz. Soinua joaz.
(JUA, 1998-07-17)/ (�)

Soiñújole, soiñújolea: iz. Soinujolea./
Soiñujolea. Soinujolea. (JUA, 2000-08-27)/
Brinkolara batzutan Etxarriko itsua ere
etorri zen soinua jotzera. (JBA, 2003-11-24)/
(sinonimoa Akordeonista)

Sóka, sókea: iz. Soka./ Sokea. Soka. (JBA,
2003-03-21)

Sokán, sokána: iz. Bot. Sokarana, intxau-
rraren azala./ Sokana. Sokarana. (Maria-
je UB-k entzuna: JUA eta JBA, 2001-09-19)/
(ik. Intxaur-sakan)

Sokásalto, sokásaltoa: iz. Sokasaltoa, jo-
las mota./ Sokasalton. Sokasaltoan. (JBA,
2002-02-23)

Sokór, sokórra: iz. Nekaz. Zokorra, lurra
iraultzean ateratzen den puska trinkoa./
Sokorra. Zokorra. (JBA)

Sokór-mazo, sokór-mazoa: iz. Tre.

Zokor mazoa, nekazal tresna. Mailu
handi erako tresna, guztiz egurrezkoa./ So-
kor mazoa. Zokor mazoa. (JBA, 1999-04-
17)

➤ Grab. Sokor mazoa: “Sokor mazoa da so-
korrak jotzeko ze bat, mazo bat, egurre-
kiñ einda. Bakizu, zuk bakizu zer dan?
Etxokanen dare bi, bat kirtena puskauta.
Ba egur trokotxetetxo bat, biribil zea ja-
rri, “o sea”, ondo zuittu ta ondo leunduta
ta ola, zenbait eukiko ittu ba arek’e, oe-
tabos zentimetro?, geianez’e. Ta ondo zea
inda, landuta-o jarri, da erdi-erdin zuloa
in da, kirtena sartu eta zokor masoa ura,
balio izaten do artoa jotzeko’re bai, in-
duabea jotzeko’re bai, sokorrak jotzeko’re

SOKOR-MAZO

› SITXE. Zepadiko egilehorreko zorua ardi sitxez be-
teta. (AA, 2005-09-09)

› SOKOR-MAZOA. Zokorrak puskatzeko egurrezko
mazoa. (AA, 2004-06-05)
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SOLDARU

bai”. Noiz jotzen zen: “Arta jorra aurreti,
sokorra jo eta bedarrak balin bazeren’e,
arek ba atzeatu itten tzittun. “O sea”, jo-
jo-jo in sokorra ta bedarra’re ba jo
itten tzan ordun, eta beti ba atzeatu, ta ge-
roako ba errezago-o, bedar gutxigo ze-
atio ori itten tzan “por ejenplo” oin gure
artok daren moun o ola, sokorra jo, eta
ondio orik jorratzea, ba denbora asko dao
ta bittarten’e bedarrak’e iraazi. Eta so-
korrak jotzen aitzen baziñen ba beda-
rra’re jo itten zendun, da galdu. Sokorra
ori da, sokorrak jotzea. Lenao, lenao, beti
itten tzan sokorra jotzea, oiñ bate ez da
itten baiño”. Ez omen zen lan gogorra:
“Ez, gorra ez, tapa-tapa-tapa-tapa. Ez,
goorra ez” (JBA, 2004-05-29)

Soldáru, soldárue: (ik. Soldau)

Soldáta, soldátea: iz. Soldata./ Soldata.
Soldata. (Neskame bati zegokion solda-
ta) (JUA, 2002-06-15)

Soldau, soldaue: iz. Soldadua./ Soldau.
Soldadu. (JUA, 2004-02-21)/ Oiñ ez da ju-
ten soldau. Orain ez da joaten soldadu.
(Soldaduska behartua kendu dela esanez)
(JBA, 2004-02-21)/ Soldaruk ta danak.
Soldaduak eta denak. (JUA, 2002-03-16)/
(aldaera Soldaru)

Soldautza, soldautzea: iz. Soldaduska./
Soldautzan. Soldaduskan. (JUA, 1998-07-
17)/ Soldau... soldautzena. Soldadu...
soldaduskarena. (JUA, 2004-04-10)/ Sol-
dautzea. Soldaduska. (JUA, 2002-06-15)

Solómo, solómoa: iz. Solomoa. Txerria za-
titzerakoan ateratzen den pusketa bat
solomoa da./ Solomok. Solomoak. (JBA,
2000-08-09)

Soltéro, soltéroa: iz./izond. Ezkogabea,
gizonezko ezkongabea./ Solteroa zala ura.
Ezkogabea zela hura. (JBA, 2004-09-18)

Sóna, sóna: iz. Sona./ Sona aundie. Sona
handia. (Agirrezabalgo San Joan suak iza-
ten zuena) (JBA, 2003-04-04)

Sonbréro, sonbréroa: iz. Kapela./ Son-
brero bat. Kapela bat. (JBA, 2004-05-29)/
(sinonimoa Kapela, lehen adiera)

Soóndita: Soroandieta, Arantzazuko ba-
serria./ Soonditan. Soroandietan./ JBA-
ren izeba zen Apolonia Beain baserri ho-
rretara ezkondu zen./ Sóondita. Soroan-

dieta. (JBA, 2003-09-06)/ (�)

� Etnog. Agirrezabalen morroi: Soroandieta ba-
serrian jaiotako lehengusu batzuk Agi-
rrezabal baserrian izan ziren morroi:
Juan, Julian eta Andres. Hiruak, txanda-
ka, eon men tzien gu zaitzen. Juan Arre-
zalen morroi egon zen JBA bera zaintzen.
Julian, ospizianoa zuen, Poloniren hau-
rra hil zenean jaso zutena, eta hau ilbe-
rri da. Honek Joxepa zaindu zuen. Andres
Urzelai, hirugarrena, Jesusaz arduratu zen.
Hauek arreba bat bazuten, Ínes, baina hau
ez zen Agirrezabalen izan neskame.
(JBA, 2004-09-18)

Soótxo: Topo. Sorotxo, Olazar inguruko pa-
rajea./ Sootxon. Sorotxon. (JUA, 1998-07-16)

Sorbálda, sorbáldea: iz. Sorbalda./ Ika-
ragarrizko miñek sorbaldan. Ikaraga-
rrizko minak sorbaldan. (JBA, 2006-12-25)

Sorgínkeri, sorgínkerie: iz. Sorgin-
keria, xelebrekeria./ Sorginkerik. Sor-
ginkeria. (Xelebrekeriak). (JBA, 2006-
07-24)

Sorgíñ, sorgíñe: 1. iz. Mit. Sorgina./ Sor-
giñe. Sorgina. (JUA, 1998-10-24)/ 2. iz. Sor-
gina, normalean zenbait emakumeren iza-
era adierazteko./ Sorgiñe. Sorgina. (Oso
hiztuna zen emakume baten gainean)
(JBA, 1999-11-06)/ Ama oso sorgiñe. Ama
oso sorgina. (Izaera berezi samarra zuen
pertsona baten gainean) (JBA, 2002-07-27)/
Sorgiñe. Sorgina. (Katu baten izaeraren
gainean) (Jesusa BA, 2004-10-16)

➤ Grab. Sorginak: “Aizkorriko miñaa zijotzela,
astelenen irten men tzien sorgiñek. Jen-
dea bildurrek.“Or gattuk, or gattuk, mi-
llaka gattuk gu”. Bildurtuta jendea. Da-
nak gastau zittuan pistolak itten asi men
tzienen” (JUA, 1998-10-24)/ (�)

Sorgíñ-aize, sorgíñ-aizea: iz. Meteorol.

Sorgin haizea. Zurrunbiloak eratuz ibil-

› SOONDITA. Oñatiko Soroandieta baserria. Bertara ezkondu zen Poloni Beain. (AA, 2008-05-31)

› SOROA. Baserri aurreko artasoroa. (AA, 2005-10-08)
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SUBURNI

tzen den haizea da sorgiñ aizea. Haize ho-
nek euria edo ekaitzaren gertutasuna
adierazten du. Udan izaten da, gehienbat
sargori handietako egunetan. Norako
ezberdinetan jotzen duten haizeak elkar
topo egitean sortzen da. Bere eraginez ez
da lainorik mugitzen, baina lurretik ger-
tu dabilenean, biraka gorantz jaso ohi ditu
gauza arinak (belar lehorrak, orbelak)
(JBA)/ Olaxe, sorgiñ aizea. Horrelaxe, sor-
gin haizea. (Behatz batekin bira mugi-
mendua adieraziz) (JBA, 2004-10-02)

➤ Grab. Sorginaizea: “Sorgiñazea berriz
olaa... bueltan artzen do eoziñ, autse
igual, ola bueltan artzen do eta jasotzen
do gora ta jasotzen do gora. Eta lenao be-
darra gendukenen, bedarra’re olaxe
bueltan artu eta eraman gaiñea azkenen
eiñ oi zon sorgiñaizek. Sorgiñaizea ari
esaten gendiun”. Eguraldi txarra ekarri ohi
du: “Ba sorgiñaizea zea itten danen eu-
rie. Eurie ondoren, bai, eurie ondoren
arek’e” (JBA, 1999-08-08)

Soró, soróa: iz. Nekaz. Soroa./ Sorotxo bat.
Sorotxo bat. (ik. Aierdi, baserria) (JUA, 1999-
05-15)/ Sóro orrek eman don zea! Soro ho-
rrek eman duen zera! (Soro hitzaren
azentua aldatua dago adierazkortasuna
emateko) (JBA, 2006-10-21)/ Soroik soro.
Sororik soro. (JBA, 2008-03-03)

� Etnog. Lurra harrotu: Lehen behiekin lurra era-
biltzen zenean lurra ez zen asko harrotzen.
Gainera, aldapan bazan sokorra goiti
bera igual eroriko zen. Orain berriz,
errotabatoreak lurrak harro-harro uzten du,
eta hau nekazaritzarako hobea da. (JBA,
2005-04-30)

� Etnog. Olazargo soroa: Kaminazpitik Kan-
terazpiko tarteraino luzatzen den erreka
ondoko lur zati laua soro bakarra zen le-
henago. (JUA, 2001-09-01)/ Uraldietan
ura sartu ohi izan da lur honetara. San
Agustin bezperan izandako uraldi bate-
an, harriak eta lurra geratu ziren gaur ze-
laia den tarte honetan. Kanterazpi ingu-
rutik sartu zen ura eta aurreraxeago pu-
tzu batean bezala geratu zen ur mordos-
ka bat, erreka jaitsi zenean. Hau dena mol-
datzeko eskabadora baten laguntza ere
erabili behar izan zuten. (JBA eta Joxema-
ri UB, 2001-09-01)

Soró-bedar, soró-bedarra: iz. Bot. Soro
belarra./ Soro-bedar bat. Soro belar hori.
(Soroan sortu den belar batez) (JBA,
2008-04-04)

Sórta, sortéa: iz. Sorta./ Sortak. Sortak./ Li-
zar adarrak ebaki eta sortatan bilduta, egi-
lehorretako ganbaretan gordetzen ziren,
gero abereei emateko: Lotuta, sortak
einda... iar ura jan itten zuen. (JBA,
1998-07-06)/ Zelaian mozten den belarra
ere sortak eginda jartzen da: sortak ein.
(JUA, 1999-05-29)/ Sorta-ostokin. Sorta
hostoarekin. (Sorta batetan bildutako
hostoekin) (JUA, 2001-12-15)/ Sorta-ostoa.
Sorta hostoa. (Sorta hostoa, hosto sorta
bat) (JUA, 2003-08-09)/ Menda sortekin.
Menda sortarekin. (JBA, 2003-03-21)/ Sor-
ta-bedarrakin zetorrela... sortékin zeto-
rrela. Sorta belarrarekin zetorrela... sor-
tarekin zetorrela. (JBA, 2004-08-11)/ Eun-
duko sortéa. Egundoko sorta. (JBA, 2007-
12-02)

Sórtu: ad. Sortu./ Sortu ez daiñ. Sortu ez da-
din. (Arkakusoak ez sortzeko botikaren
baten gainean) (JBA, 2000-10-28)/ Sortu
zon. Sortu zuen. (JBA, 2006-11-04)/ (sino-
nimoa Formau)

Soséau: ad. Sosegatu, lasaitu./ Soseau. So-
segatu. (JUA, 1998-06-20)

Sotána, sotánea: iz. Erl. Sotana, abadea-
ren jantzia./ Sotanea. Sotana. (Jeronimo
Sarriegiren gainean) (JUA, 2003-05-17)

Sotz, sótza: (ik. Zotz)

Sózio: adb. Sozio, kide./ Aik aspalditxotik zeu-
kien makinea, sozio. Haiek aspalditxotik
zeukaten makina, sozio. (JBA, 2002-08-25)

Sózio, sózioa: iz. Sozioa./ Kamiona sozion
o ez takit zer erosi zuen. Kamioi sozio-
an edo ez dakit zer erosi zuten. (JBA, 2003-
04-04)

� Etnog. Sozio terrenoak: Sozio-terrenok. Per-
tsona talde batek hartutako lur sailak./ Ze-
padiko baso sail baten gainean Korta-
auzok direla dio Anjelek, hau da, Korta-
auzoa osatzen duten baserriena. Hala ere,
Agirrezabalagoak ez dira hemen sar-
tzen, hauek Korta aldekoak izanda ere, tra-
tu hau Agirrezabalera Beaindarrak bizi-
tzera joan aurretik egindakoa omen de-
lako. (Anjel BA, 2002-01-06)

Su, súe: iz. Sua./ Su beroa. Su beroa. (Egur
batzuk su beroa egiteko balio dutela
adieraziz) (JUA, 1999-11-30)/ Su ona. Su
ona. (Egur mota batek nolako sua egiten
duen adieraziz) (JUA, 1999-09-11)/ Su
motela. Su motela. (Egur mota batek no-
lako sua egiten duen adieraziz) (JBA, 1999-
09-11)/ Su emateko. Su emateko. (JUA,
1998-10-24)/ Sue indartzen dan. Sua in-
dartzen den. (Egurra botaz) (JBA, 2005-01-
29)/ Su ona daok? Su ona zagok? (JBA,
2007-12-15)

SUE JARRI: ad. Sua jarri, sua piztu./ Sue jar-
tzeik. Sua jartzerik. (Sua piztu) (JBA, 2006-
08-12)

SUE PIZTU: ad. Sua piztu, iskanbila hasi./ Sue
piztu. Sua piztu. (JBA, 2002-07-27)

SUI EUTSI: ad. Suari eutsi, sua piztuta man-
tendu./ Sui eutsi. Suari eutsi. (JUA, 1999-
03-13)

� Etnog. Lehengo zaharrena: Lenauko zarra-
na, jarri ola ta sui beida. Lehenagoko za-
harrena, jarri horrela eta suari begira. (Le-
hengo zaharrak beheko suari begira nola
egoten ziren adieraziz. Kea gelan sartu ohi
zen eta horregatik ate erdie irekita izaten
zuten. Ate erdiarekin bi erditan osatuta-
ko ateak adierazten dira) (JBA, 2007-12-25)

Suároa: iz. Suaroa, suaren kalteei aurre
egiteko elkartea./ Suarokok. Suarokoak.
(JBA, 2003-12-13)

Suátz, suátza: iz. Erl. Suhatza, sutarako te-
naza modukoa da./ Manuela Guridi
amandreak zera entzun omen zion apaiz
bati: Pobrea zéruko lorea, aberatsa in-
fernuko suatza. (JUA, 2004-03-13)/ Inper-
nuko sugatza. Infernuko sugatza. (Jon AU-
k entzuna: JUA, 2003-11-16)/ (�) (aldaera In-
pernuko sugatza)

Subáztar, subáztarra: (ik. Supazter)

Subenzío, subenzíoa: iz. Dirulagun-
tza./ Subenzíoa. Dirulaguntza. (JBA, 2005-
07-09)

Subúrdiñ, subúrdiñe: iz. Tre. Suburdina./
Suburdiñe. Suburdina. (JBA)/ “Suburdi-
ñe” esaten gendiun guk sui bueltan jar-
tzekoa. Brasak ez banatzeko. (JBA, 2009-
01-21)

Subúrni, subúrnie: iz. Tre. Suburnia,
suaren atzean egon ohi den metalezko pie-

› SUEGURRE. Sutarako egur ebakia. (AA, 2003-07-12)
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za, atzeko piezea subúrnie.148/ Suburdiñe.
Suburnia. (Etxeko suburni batek ainge-
rue dauka erliebean eginda149) (JBA,
2009-01-21)

Suégur, suégurre: iz. Su egurra, sutan erre-
tzeko den egurra./ Suegurre. Su egurra.
(JBA, 2000-02-26)/ (ik. Ametz)

Suelo, sueloa: iz. Zorua./ Sueloa. Zorua.
(Etxe baten zoruaren gainean) (JBA,
2004-02-15)/ (sinonimoa Zoru, lehen adiera)

Suelto, sueltoa: iz. Soltea, dantza soltea./
Baile sueltoa. Dantza soltea. (JBA, 2002-
03-21)

Suertau: ad. Suertatu./ Suertau. Suertatu.
(JUA)/ Suertatzea’re. Suertatzea ere.
(Gertakari bat) (JBA, 2007-12-21)

Suerte, suertea: iz. Zortea.

SUERTEN IRTEN: ad. Zortean irten./ Solda-
duska egitea ez zitzaion suertatu Luzia-
nori, eta hortaz suerten irten tzon. (JUA,
2002-06-15)

Sufríttu: ad. Sufritu./ Zenbaitt sufrittu bear
don. Zenbat sufritu behar duen. (JBA, 2004-
03-21)/ Asko sufritze iñ. Asko sufritzen din.
(Txakurrak beroarekin) (JBA, 2005-06-25)

Súga, sugéa: iz. Zool. Sugea, narrasti mota./
Suga. Suge./ Sugeak ahuntzari hozka egin
eta, hartaz kutsatuta hil zenaren kasua izan
zen. (JUA, 1998-08-19)/ Sugea. Sugea.
(JUA, 1999-02-12)/ Suge asko daok. Suge
asko zagok. (JUA, 2001-04-07)/  Sugen oz-
kadea. Sugearen hozkada. (JBA, 2001-12-
29)/ Suga zarrak. Suge tzarrak. (Handiak)
(JUA, 1998-08-12)/ Suga aundi bat... Go-
rrie... Burue ola falta zon. Suge handi
bat... Gorria... Burua horrela falta zuen.

(Autoak hildako sugea) (JBA, 2004-05-22)/
(ik. Eldu)

� Etnog. Suge motak: Inguru honetan bi suge
mota omen ditugu: Beltzak eta gorriak.
Beltzak suge handienak dira, eta gorriak
berriz, arriskutsuenak. (JUA, 1999-02-12)/
Sugeak bi eratakoak izaten dira: gorriak eta
berdeak. Gorriak dira txikienak eta gaix-
tok izaten die. JUA-ren esanetan, txikiak
izanda burua azkarrago mugitu dezakete,
azkarrago eraso egiteko. Beste motakoak
beltzak dira, gorriak baino handiagoak di-
renak, baina arrisku gutxiagokoak: Aun-
dik motelagok. (JUA, 2001-12-15)

� Etnog. Sugea eta izadia: Txikitan honakoa en-
tzuten omen zuen JUA-k: Marzon irte-
tzen bado sugak, berrogei euneko euri-
tea. JUA-k sugeak martxoan ez duela ir-
ten behar dio, aurtengo martxoan jada bat
ikusi badu ere. Sugeak ere euren ziklo-
ak betetzen dituztela adierazten du. (JUA,
2001-03-31)/ JUA-k txikitan entzuna:
Marzoko sugea, berrogei euneko ekaitze.
Esaera honen aldaera bat entzun zion Ine-
si, honen amak kontatzen omen zuena:
Marzon sugea ta pitxilletea ikusi ezkeo,
berrogei euneko ekaitze. Martxoan sugea
eta tximeleta, berrogei eguneko ekaitza.
(JUA, 2001-04-07)

� Etnog. Sugeak eta paradisua: Sugearen aurrean
JUA-k jarrera garbia du: Sugea akatu in
bear da. Zergatik galdetzean honako is-
torioa kontatu digu: Adan eta Eba para-
disuan zeuden eta sugek eskatu zion
egok Jangoikoi, Adan da Eba ipiñi zi-
ttunen. Esan tzion: -Zuek gizona’re bil-
durtuko dezue egoi pe’re, zarrara aundie
gizonai emango dezue. Eba engaiñau zon
Paraison. Lurren tarraka ibiliko zala esan

zion Jainkok. Horregatik akabatu behar
omen dira sugeak, guk bestela paraison
bizi bear gendula. Sugea nola akabatu ere
garbi du: Sugea jo in bear do burun. (JUA,
2001-12-15)/ JUA-k dionez, nik sugandako
daukian iguie beste edozein abererekiko
duena baino askoz ere handiagoa da. Bere
ustez, sugeak Eba engainatu zuen eta gi-
zakia paradisutik bidali. Hortaz, sugea-
ren erruz gizakia lan eginez eta sufrituz
bizitzen da mundu honetan. Jainkoak be-
rak ere horrela madarikatu omen zuen su-
gea: Andarás vagabundo, en el mundo y
te matarán. (JUA, 2002-06-29)

� Etnog. Sugeak akabatu: JUA-k urte askotan
urtero hamar-hamabi suge hil ohi zituen.
Metroko suge asko hildakoa da; gogoan
du metro eta hamar zentimetroko bat ere
hil zuela. Gaur egun suge gutxiago dire-
la aipatzen du eta horren arrazoia gaitzen
bat izan litekeela suposatzen du./ Bestalde,
sugeekiko duen jarrera garbi du: Sugek
atzea eraitten do. (JUA, 2000-08-27)

� Etnog. Suge ohiturak: Gaur sugak irtengo
zuen. Gaur sugeak irtengo zuten. (Gaur
bezalako egun beroetan sugeak atera
ohi direla adieraziz) (JBA, 2000-05-01)/
Olazar inguruan, trenbidea eta Urola
erreken arteko tartean sugelekua omen da.
Trenbide ondoko sugeak erreka aldera ere
jaisten ziren, suga aundie erreka eskiñan
eoten da./ Hori dela eta, JUA-ren amak
trenbide ondoko belarrak moztu behar zi-
tuenean, lehenengo zarba batez moztu be-
harreko belarrak jotzen zituen eta gero igi-
taiarekin mozten zituen belarrak eta sas-
ki batean pilatu. (Inguru honek duen mal-
da dela-eta, sega motorduna sartzea edo
segaz aritzea ezinezkoa da) (JUA, 2001-12-

148 Arraroa ematen badu ere, suburdiñe eta suburnie esanahi ezberdineko hitzak dira.
149 Aingerue hitzean AI diptongoan du azentua, akaso era adierazkorragatik.

› SUGEA. Suge gorria errekan, Brinkolan. (AA, 2003-
07-12)

› SUGEA. Sugea haitz baten gainean. Arantzazuko Okolako haitzaren inguruan ateratako argazkia. (AA,
2007-07-07)
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15)/ Sugeak ankea biribildu egiten diote
gizakiari. (JUA, 2001-12-15)/ Sugaleku
batzuk aipatzen ditu JUA-k: Sugalekuk
karril inguru au eta gaztaiñari barren
ura./ Sugeen gaiarekin jarraituz, gizakia
ikustean alde egiteko joera duela azpi-
marratzen du JUA-k. Ondotik Joxemari
UB-k esaten duen bezala, arriskutsuak ba-
karrik zapaltzean edo ondotik pasatzean
izaten dira. (JUA eta Joxemari UB, 2002-10-
05)/ Hiru egunetan bero egiten duenean
sugea ateratzen dela dio. (Hau bertso era-
ko baten barnean dio, eta berau Beterri-
ko hizkera antzekoan esaten du) (JUA,
2004-06-05)/ Oain oetamar urte suga
asko zian emen. Orain hogeita hamar urte
suge asko zuan hemen. (Sugeak izan duen
beharakadaz) (JUA, 2004-07-03)/ Lehen su-
geak arripetan egoten ziren, errepidearen
ondoko tartea adieraziz. (JUA, 2004-08-13)

� Etnog. Ines eta sugea: Zubiargo Inesek zera
kontatu omen zion JUA-ri. Zubiaurgo goi-
ko pendize bertan den zelaian, Antxerdi-
ra bidean, suge asko ebilte men zian. Be-
larra moztu eta zamatan utzi zuten bes-
te egun baten jasotzeko  gertu. Hurren-
go eguna abuztuko Ama Birjina eguna ze-
nez, hurrengorako utzi zuten belarraren
bilketa lana. Belarra biltzera joan zirenean,
belar azpian bizpahiru suge handi ikusi
zituzten. Suge handi batek aon buztana
sartu eta goiti bera aiden, salto onak iñez
ihes egin zien./ Izan ere, sugek ies itten
dik, baldin eta zapaldua ez bada. (JUA,
2001-04-07)

� Etnog. Sugeak heldu: Aitzegiko uraren bila
joanda, Joxemaingo Anjeli heldu zion su-
geak, iturri ondoko belar pila batean
gordeta zegoenak. Enplastoak-eta egin
zizkieten sendatzeko. (JUA, 2002-10-05)/
Sugeak errapen ardiri heltzen zien ba-
tzutan. Bada gertakariren bat, errapea
ozka iñ sugek eta hura sendatu nahian ibi-
li zen pertsona batena. Honek eskuan zau-
riren bat izan, handik pozoia sartu eta hil
egin zen. (JBA, 2005-07-09)

� Etnog. Sugeak eta arrainak: Joxemari UB-k
hainbat kontu ditu amuarrainen eta suge-
en gainean. Bi aldiz gertatu zaio amua-
rrainak eskuz harrapatzen aritzean suge-
ak eustea. Hala ere, sugeek urpean heltzen
ez dutenez ez zen arriskurik, uretatik ate-
ra ezkero berriz bai./ Beste behin gertatu
omen zaio, bera eta lagun bat harri handi
baten azpian, errekan, amuarraiaren uste-
an eskuz harrapatzen saiatzea, baina ezin.
Harria mugitu eta behean zena sugea zela
suertatu. Sugeak azala latza omen du./ Bes-
te batean berriz, errotarako kanalean
amuarraina harrapatu eta jasotzerakoan,
hara non ari zen sugea amuarrain harra-
patua irensten. (Joxemari UB, 2002-10-05)/
Sugeak uretan amuarrainak harrapatzen ba-
dakite. (Joxemari UB, 2003-07-12)

➤ Grab. Errekan: “Udetan sugek ez men do
kozkaik itten” (JUA, 1999-02-12)

➤ Grab. Hozkaden aurka: Hozka egitearen
aurkako sendabidea: “Urduko erremedioa,
ebagi bat ein, kutzea-o, ta ur korrienten
ipini, benenoa juteko. Ta bealaxe bene-
noa jun men tzikoan” (JUA, 1999-02-12)

➤ Grab. Suge kontuak (1): “Oiñ’e badare su-
gek emen, ordun’e bai, beti sugea. Oiñ
baiño geiao zian leen sugea. Ni mutikoa

nitzela-o, geroxoo-o, urtean dozena bat
suga, urteik geianatan akauko natuan. Az-
ken urteotan gutxigo ibili’re itten gattuk.
Ordun zelaietan-da, bedarra ebaitze-
kon-da, eraitteko, bitzen-da, ordun suga
geiao zian. Izan tzian gero, suga oso gu-
txi ikusten zana, izan zien gaitzen bat su-
gek. Ta oiñ’e suga gutxigo ikuste ttuk
emen. Oin bi urte-ero ikusi nittuan iru
suga aundi. Ortxe olan, oaiñ errebokauta
dau baiño, alde ortati, nik akau nian suga
aundi bat. Izango zian 70-o, 70-80 igual.
Etorri zian ama ta esan naoan suga aun-
di bat akau diala, ta jun dek ikustea, on-
don beste bi suga! Ta makilleik gertun ez,
ta bat paeta zulon izkutau zikon, ta bes-
tea sartzen ai dala, nik utzitako makilla
artu ta jun dek aguro atea etaa ta akaa-
tu zian biarrena. Gero bazkalondon,
neu juteko neoan, ta aurreti jun tzian.
Iruarren sugea akau zian. Iru suga akau
genduztan, txikienak’e beintzat 65 ingu-
ru euko zian. Beltz oitakok zittuan, gorrik
etzittuan. Oin ortik rebokekin dana itxi-
ta dare zulo orik, or zulo aundi bat’e ba-
zian an da, aik alkarrekin eoten tzien su-
gak” (JUA, 1999-02-12)

➤ Grab. Suge kontuak (2): “Bat ementxe,
ementxe arrapau nian. Or, emen beera
goazela. Ola... kuebatik irten. Arri onek
kueba... arri aundik sartu zatuen kami-
ño ontan. Au kamiño berrie dek. Enda
sartu zatuen arri aundik eta orin azpitan,
oiñ’e eongo ittuk or sugaak. Aundigok eta
txikigok-eta, danak emen. Orik bero
aundiekiñ irtetzen die orik. Bero aundie
bear dik oriik irteteko. Olakotxe sugaak.
Beste makillek, iru suga aundi akautako
makillea, puskau in zitan. Au baiño lo-
dixeoa zian-da, bai... Suga txikik asko iza-
ten zian ordun, kamiñoti, bide baztarre-
tan-da... Ikusiko (...) miztoa nola ateatzen
duen zean. Suga txikik... Aundi orik dittuk
peligrosok. Buztana zapaltzen baion,
raaa! gora itten tzien oik. I ola baijok eta
ola, akordau baik. Ra! Buztana zapaldu,
ta urdun ra! gora. Burue... Bazpare nik

beti ealten nian makillea kanpoa, etxetik
irten bear ezkeo, beti makillea ebalten
nian bazpada ere” (JUA, 2002-02-23)

➤ Grab. Sugeak heldu: Norbaiti heltzen ezagutu
al duen: “Bai, esan eitten due, nik neuk ez
det zea eiñ, ikusi o zea eiñ baiño, lenau ba
ze aundie izaten tzala, oain bezelako zeaik’e
ez, mediku-ta, medizinaik-eta, etxen eitten
tzala kurea’re, ta izaten tzala ba, benenoa
etatzea o zea ittea beintzet. Ola gurutze bat
ein da ur korrienten jarrita, estutu-ta eitten
tziela lenaoko zeak”. Hala ere, berriak en-
tzunda ditu: “Amen esaten due, lenaoko za-
rrai-o, zarren bati-o, esaten do Anjel Jo-
xemaingoi eldu ziola. Ia orduako ba me-
dikuk eongo zien zean, baiño gaiñeatiñ, nik
neuk ez det, neuri ez dit ein, da geure in-

› SUGEA. Hildako sugea Zegaman. (AA, 2007-07-15)

› SUGAARTOA. Bere zuztarretan, patataren moduko
koskorrak izaten ditu. (AA, 2005-05-21)
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gurukoi’re ba ez diot aittu. Baiño eozein
muz, gauza ona ez da izango” (JBA, 2003-
04-26)

Sugáarto, sugáartoa: iz. Bot. Suge-
belarra, landare mota./ Sugaartoa. Suge-
belarra. (JUA, 1998-05-16)/ Pipita gorriak
dituen landare bat da. Landare honek,
lurpean koskorra izaten du, hau da, tu-
berkulu itxurako koskorra.150 (JBA,
2005-05-21)

➤ Grab. Landarea: “Sugartoa, emen nunai eo-
ten die. Izaten die... Badakizu ze izaten
dan? Kalan mouko ostok eukitze ittue.
Lora zee bat etatzen due da an lora ar-
tan aleek. Alek gorritzeaiño izaten die.
Zenbait lekutan mardul-mardulek eoten
die. Beste leku batzutan eskaxagok, bai-
ño... Geo artaburun moun izaten due, ale
gorri gorrikin-da, kalan antzeko osto, os-
tojea eukitzen due. Ostajea” (JBA, 2002-
03-21)

Sugábeltz, sugábeltza: iz. Zool. Suge
beltza, handia eta motela izaten da./
Beltz oitakok. Beltz horietakoak. (JUA,
1999-02-12)

Sugágorri, sugágorrie: iz. Zool. Suge go-
rria, txikia eta bizia izaten da./ Gorrik. Go-
rriak. (JUA, 1999-02-12)

Sugáleku, sugálekue: iz. Zool. Sugelekua,
sugeak ugari izaten diren tokia./ Sugale-
kue. Sugelekua. (JUA, 1998-04-25)

Sugandílla, sugandíllea: (ik. Sugandi-
llara)

Sugandillára, sugandillárea: iz. Zool.

Sugandila, narrasti mota./ Sugandillea.
Sugandila. (JBA)/ Sugandillarak. Su-
gandilak. (JBA, 2004-08-10)/ Sugandillá-
ran bat. Sugandilaren bat. (JBA, 2004-08-
23)/ Sugandillárak. Sugandilak. (JBA,
2005-10-07)/ Sugandillárea. Sugandila.
(JBA, 2007-01-05)/ (aldaera Sugandilla)

Sugei, sugeie: iz. Su gaia./ Sugeie. Su gaia.
(Egurraren gainean) (JUA, 2004-03-21)

Suill, suille: iz. Suila./ Suillek. Suilak.
(JBA, 1999-05-08)/ Suille. Suila. (JBA,
1999-06-19)

Suiltzaille, suiltzaillea: iz. Suhiltzailea151./
Suiltzaillek. Suhiltzaileak. (JBA, 2006-
01-14)/ Suiltzaillek’e bai. Suhiltzaileak ere
bai. (JBA, 2007-06-09)

Sujéto: adb. Eutsita./ Sujeto. Eutsita. (JBA,
2002-01-20)

Sukálde, sukádea: iz. Sukaldea./ Su-
kalde onek. Sukalde honek. (JUA, 2002-
06-08)

Sukálde ondóko gánbara: Sukalde
ondoko ganbara. Sukaldetik gertuene-
ko ganbara./ Sukalde ondoko ganbara.
Sukalde ondoko ganbara. (JUA, 1998-10-
31)

Supásau: ad. Supasatu./ Pinudi batean sua
pasatu egin zela adierazteko, hau da, pi-
nudia guztiz erre egin beharrean, aurre-
ra segi egin zuela, supásau, erabateko kal-
teak egin gabe. (JBA, 2002-04-06)

Supázter, supázterra: iz. Supazterra, su-
tondoa./ Supazterra. Supazterra. (JUA,

1998-02-12)/ Subaztarra. Supazterra. (Ola-
zar baserriko sukaldeko txoko batetan zen
supazterraz) (JUA, 2000-10-14)/ Sue pae-
ten kontran. Sua hormaren kontra. (Su-
pazterra non zen adieraziz) (JBA, 2004-08-
10)/ (aldaera Subaztar)

➤ Grab. Supazterra: “Supazterra, sun, beko
sun, beko sun eoten dan supazterra an-
txe. Epel-epel itten, ankak eta zeak, su
baztarren, su baztarren, esan oi da. Orri
esan oi zako supazterra, supazterrea. Su-
pazterren”. Ohitura-edo izaten zen su-
bazterren ondoan katuak egotea, baina ez
zen nahi izaten bestalde: “Ez, amen ez.
Emen, emen gutxi. Ta Arrezalen’e asko
ez. Amandrei etzikon gustatzen. Beiñ
supazterren jarri ta erraunak igual eitten
tziten, da geo aekin ganbara jun-da...
Emen’e esan oi due, amengo amona za-
nak ba katun mat orti aurrea ikusi zon eta
iruittuko zikon sue zamarrela, eta akau
ein tzola. Kao, peligrosoa da ori, zeatio
supaztarren or zean, illati zeak buelta eiñ
igual eta erreunea eiñ. Ordun alde ein-
go zon, baiño aek, sue eamateko peligroa
bazon arek’e, ganbara, bedarreta ta ola,
da beintzet akau in tzola, amen eoten za-
lako, supaztarren eoten zalako-ta” (JBA,
2003-04-26)

Súsa: adb. Zool. Susa, behia umeske./ Susa.
Susa. (JBA, 1998-08-06)

Sustántzi, sustántzie: iz. Sustantzia, je-
nioa./ Sustantzi baekoa. Sustantzia ga-
bekoa. (Pertsona baten izaeraren gai-
nean) (JUA, 1999-11-06)/ Sustantzi bae-
tuta, indarbaetu. Sustantzia gabetuta, in-
dagabetu. (Sustantziarekin gogoa edo
fundamentua adierazten du) (JBA, 2007-
12-21)

Sústo, sústoa: iz. Sustua./ Susto ura. Sus-
tu hura. (JBA, 2007-05-01)

Sútako autx, sútako autxe: iz. Sutako
hautsa./ Sutako autxe. Sutako hautsa.
(Lixiba egiterakoan erabilia) (JBA, 1999-
09-08)/ Sutako autxe soroan ere botatzen
da, ongarri ona delako. (JBA, 2005-04-30)

› SUGAARTOA. Pipita ederrez jantzia. (AA, 2003-08-02)

150 Zegama aldean, lurpean hazten den koskor honi, suga patatea esaten diote. (Solita Apaolaza, 2005-05-19)
151 Hitz hau moderno samarra da.

› SUGANDILLAREA. Sugandilara. (AA, 2008-06-21)
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Súte, sútea: iz. Sutea./ Sute mat. Suteren bat.
(JBA, 2004-02-29)/ Eun sute. Ehun sute.
(JBA, 2006-08-12)

Sutóndo, sutóndoa: iz. Sutondoa./ Su-
tondo. Sutondo. (JBA, 2004-03-21)

Sútu: ad. Sutu, haserretu./ Sututa. Sututa. (JUA,
1998-12-28)

› SUTEA. Sutea Arraseta mendian. (AA, 2005-10-21)
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Ta: (ik. Eta, bi adierak)

Tába, tábea: iz. Tre. Tortolosa, tortoloske-
ta jokorako tresna. (Pluralean esaten
da)/ Tabak. Tortolosak. (JBA, 2002-02-23)/
(sinonimoa Tortolox)

Tabáko, tabákoa: iz. Tabakoa./ Nee atte-
jaunek tabakoa maskau itten zon. Nire ai-
tajaunak tabakoa mastekatu egiten zuen.
(JUA, 1999-08-19)

Tabérna, tabérnea: iz. Taberna./ Taber-
nea jarrik izan bear tzon. Taberna jarri-
rik izan behar zuen. (JBA, 2005-03-26)

Tabernári, tabernárie: iz. Tabernaria./
Tabernárik. Tabernariak. (JBA, 2001-12-
29)/ Gaur tabernero. Gaur tabernari.
(JUA, 2001-08-26)/ (aldaera Tabernero)

Tabernéro, tabernéroa: (ik. Tabernari)

Taillér, taillérra: iz. Tailerra./ Tailler ba-
tea. Tailer batera. (JUA, 2003-12-26)

Tajáda, tajádea: iz. Puska, batez ere ja-
kiekin erabiltzen da./ Beste tajada bat.
Beste puska bat. (JUA, 2004-08-29)/ Taja-
da meak txikitu. Puska meheak txikitu.
(Arbiaren gainean) (JBA, 2004-12-03)

Tajúzko, tajúzkoa: izlag. Taxuzkoa, be-
har den bezalakoa./ Arri tajuzkoik ez. Ha-
rri taxuzkorik ez. (JBA, 2006-08-12)

Tak!: onom. Tak!, haustura adierazten duen
onomatopeia./ Ordun tak!, puskau itten
da. Orduan tak!, puskatu egiten da.
(Abereen zila) (JBA, 2002-08-25)

Táka-táka: Onom. Taka-taka, jardun erre-
pikakorra adierazteko onomatopeia./
Taka-taka-taka. Taka-taka-taka. (Erre-
minta batzuekin egiten den lan errepi-
kakorra aipatzeko, kasu honetan aiz-
korarekin) (JBA, 2002-06-08)/ Taka-taka.
Taka-taka. (Atea jotzean ateratzen den
hotsa) (JUA, 2002-06-15)/ Taka-taka-
taka, oiñez jun. Taka-taka-taka, oinez
joan. (Oinez ibiltzea adieraziz) (JUA,
2003-07-16)

Tákar: adb. Takar, zakar./ Takar-takar. Ta-
kar-takar. (Joxemari UB, 1999-08-14)

Tákar, takárra: izond. Takarra, zakarra./
Takar. Takar. (Pertsona baten izaeraren
gainean esana) (JBA, 2000-02-27)/ Takarra
baiño biotz onekoa. Takarra baina bihotz

onekoa. (Pertsona baten gainean) (JBA,
2001-03-03)

Takéta, takétea: iz. Tre. Taketa, gurdiaren
alboetan ezartzen diren zutikako makilak./
Taketak. Taketak. (JBA, 2005-12-25)

Taláburni, taláburnie: iz. Tre. Talo bur-
dina./ Talaburniñ. Talo burdinean. (JBA,
2005-01-15)

Talápala, talápalea: (ik. Talo-pala)

Tálo, táloa: iz. Taloa, artirinez egindako ja-
kia./ Taloa. Taloa. (JBA, 1998-07-14)

� Etnog. Gosaria: Taloak egiteko brasea bear
izaten due. Arto irinak berriz bahean iga-
rotakoa izan behar du./ Txikitan, gosari
modura, esnea eta iru talo hartzen zituen.
Hiru talo hauek lau doble eginda jartzen
zituen. Gero, esnetan busti, txikitu eta jan
egiten zituen. Ama talo egile ona zela dio
JBA-k. (JBA, 1999-06-05)/ JBA-k-eta goi-
zen askotan talok jaten zituzten. Gauen
berriz, artoarekin egindako zopa antzeko
bat jaten omen zuten. (JBA, 2001-12-29)/
Olazar baserrian, talok amandrea zeonen
jaten zituzten. Eskolara joateko taloa ta
esnea izaten ziren onenak. (MUA, 2005-
02-04)/ Gue amak bi azalekok eitten zittun,
hau da, berotzen jarri eta puzten zirene-

takoak egin ohi zituen, beko sun. Gaine-
ra, baten bat beltz antzekoa ateatzen ba-
zikon, “au neuk jango et” esaten zuen.
(JBA, 2009-01-04)

➤ Grab. Taloa: “Guk bai jate genduzten.
Goizetan, amortzue arekiñ izate gendun
guk. Ala’re, garai baten, gose garai ai-
tan, ba “año cuarenta y uno”-n da ola,
goizen amak itten tzikun, talo ederrak itten
tzikun, arro-arrok. Bi azaleko talok, da ura
ipini katillun, zea inda, doblauta, ta es-
nea bota, bero-beroa, da bat o bi jaten
genduzten, olaxe. Geo esnea bota ta ku-
txarekiñ dana puskau ola, da gozoa iza-
ten tzan, goizen. Eta gure etxen ba gai-
ñeatikok’e bai. Benitok’e, gure anaiek’e,
ba ari’re asko gustatzen tzikon talok, da
lau igual jaten tzittun olaxe. Katillun zea
iñ, bota, eo doblauta jarri, esnea bota ta
gero kutxarekin puskau danak eta alaxe.
Talok asko jandakoa ga gu, lenau, gure
garaien”. Taloa non prestatzen zen: “Ba
taloa eromaien’e igual, jenealen. Bai, ero-
maien. “O sea” masea, eromaien itten
tzon amak eta geo sukaldea ekarri, eta
beko sun erretzen tzittun talaburniñ,
“brasea” eitten tzon-da antxe. Talo ede-
rrak eitten tzittun. Gure ama oso espeziala
zan talo eitten, ama zana”. Taloaren ba-

t

› TALOA. Taloa erretzen, Azpeitian. (AA, 2008-12-21)
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rruan zeozer sartzen ote zen: “Ez, ez. Ga-
rai artan ba... Garai artan, klaro, etze-
on oain bezelako aukeraik jateko’re.
Eta etxen txerrie iltzen tzan baiño ura iza-
ten tzan ba urte guziako, da eunero jateko
ba etzon ematen zeik. Ez, ez. Guk jene-
alen, esnekiñ artze gendun taloa. Eta geo
ba jaietan ola izaten tzan, txoixoa, txoi-
xo muturre mat-o, jateko. Sartaiñakoa-
o esaten tzakona, tomate pixka matekin
jarrita ta ola. Geo ba ogie’re izate gen-
dun, “o sea”, nola gari asko artzen
tzan-da. Iotzen tzittun amak, astokiñ,
aston artu ta iotzen tzittun errotatan, eta
ogie’re ba izate gendun guk jateko.
Eguardin da geo txokolate pixka matekin
meriendatzen’e bai, ta ola”. “Artoa”
esaten zen ogi mota ere bazen: “Baita, bai,
Arrezalen’e bai. Arrezalen’e bai ta amen
ez. Etzien oso artojalek eta zeak, emen-
go, esta talojalek’e, ez. Kao, geo, ia urte
oitako, zea inda zeon, ugarittuta zeon
jana-ta, geiao. Baiño Arrezalen eitten
tzien labe suko iru bat arto, eitten tzien.
Eta ura, ua izaten tzan ba illuntzako, illun-
tzan jenealen izaten tzan ba patatak, pa-
tata eosik. Gaztaiñak zeren denporan,
gaztaiñak. Eta gero, artoa ta esnea. Ar-
toa ta esnea izaten tzan. Enda eitten tzien
zopa fin-fin-fin-fiñek eitten tzien, kutxi-
llokiñ, arto orrekiñ, eta esneta bota,
esne bero-berota bota, eta egosi eitten tzan
gaiñea. Ta oso goxoa gelditzen tzan, oso
goxoa. Oiñ’e ekusten die ola, arto batzuk,
fiesta zeetan-da. Ba olakotxe artok iza-
ten tzien”. Gauza hauek prestatzeko ar-
tirinak fina izan behar zuen oso: “Bai, di-
fentzi aundie eukitzen tzon, errota baten
igo o besten igo’re. “O sea”, beko erro-
tan, Elorriko errotan, len errotea zan da
an askoz obea itten tzuen, emen, Brin-
kolako errotan baiño, bai. Amen latzagoa-
o ola, an askoz obea. Fiñe, fiñagoa. Geo
ua’re izaten tzan ba, zea, zaie apartau
bear izaten tzikon ari’re, ogie itteko be-
zelaxe. Zeatio azal da guzi izaten tzan, ar-
toa igo, ba azal da guzi. Ta geo, apartau
in bear izaten tzikon”. Taloak zenbat irau-
ten zuen urtean zehar: “Guk garai baten
beintzet, urteik geianen jate gendun.
Geo batzutan jango gendun esne zopak
einda’re bai, baiño askotan. Taloa ta es-
nea, askotan. Bai” (JBA, 2005-01-15)

Taló-pala, taló-palea: iz. Tre. Talo pala./
Talo-palea. Talo pala. (Maite UB, 1999-06-
05)/ Talápalea. Talo pala. (JBA, 1999-09-
08)/ (aldaera Talapala)

Talójale, talójalea: iz. Talojalea, taloa ja-
teko zaletasuna duena./ Talojalea. Talo-
jalea. (JBA, 2005-01-15)

Tamaiña, tamaiñea: iz. Tamaina, neurria./
Su aundie in baik, bee tamaiñatxo baten.
Su handia egin barik, bere tamainatxo ba-
tean. (JBA, 2007-12-09)/ Tamaiña samarren

jatea. Tamaina samarrean jatea. (JBA,
2008-07-20)

Tankéra, tankérea: iz. Tankera, itxura./
Ze tankera. Ze tankera. (JBA, 2003-06-28)

Tántai, tantaie: iz. Bot. Tantaia, enbor ba-
kar eta zuzeneko zuhaitza.

➤ Grab. Tantaie: “Tantaie da ba... aitz, aitz o bai,
jeneralen aitze, aitz ze bat, aitz luze bat, xu-
xen bat-o... Kapirio bat itteko-o, zerrauta...
ekartzen dana-o, ola esaten tzako tantaie.
Zuzena ta luxea” (JBA, 1999-08-19)

Tantán, tantána: iz. Tanta./ Euri tantanak
aste atuk. Euri tantak hasten ditik. (JUA,
2000-08-27)/ Begiñ tantanak. Begian tan-
tak. (JUA, 2004-08-13)/ Bi tanton. Bi tan-
ta. (JBA, 2005-05-14)/ (aldaera Tanton)

Tántanka: adb. Tantaka./ Tantanka. Tantaka.
(JUA, 1999-03-06)/ Tantanka. Tantaka.
(Kirolari nekatu bati darion izerdiaz)
(JBA, 2000-11-04)/ Onek esnea tantonka
auke. Honek esnea tantaka dauka. (Be-
rehala umea izan behar duen behorraren
gainean. Jaiotza gerturatzen den eran, erra-
peetatik esne pixka bat isurtzen du eta hau
seinaletzat hartzen da) (JBA, 2004-05-
08)/ (aldaera Tantonka)

Tánto, tántoa: 1. iz. Puntua, unatxoa./ Tan-
totxo txuri batzuk. Tantotxo zuri batzuk.
(Amona mantangorriaren itxura deskri-
batzerakoan) (JBA, 2002-03-02)/ Tántok.
Tantoak. (Puntutxoak) (JUA, 2004-06-19)/
2. iz. Tantoa, pilotako tantoa./ Tanto luzea.
Tanto luzea. (JUA, 2003-01-11)

Tanton, tantona: (ik. Tantan)

Tantonka: (ik. Tantanka)

Tap: Onom. Ustekabeko gertakari bat adie-
razteko balio duen onomatopeia./ Olatxe,
tap, eroita. Horrelaxe, tap, erorita. (Hil-
dako hegazti bat nola agertu zen esanez)
(JBA, 2005-02-05)

Tápa!: Onom. Kolpe baten bidez egiten den
gertakaria adierazteko balio duen ono-
matopeia./ Katuak atea nola irekitzen duen
adierazten du. Manoak atearen kontra ja-
rrita bultza egin, eta tapa!, atea irekitzen
du. (JBA, 2003-12-28)/ Tápa! Tapa! (Txa-
kurrak satorrei egiten dien eraso kolpea
adieraziz) (JBA, 2005-04-30)

Tápa-tápa: Onom. Jarraia den ekintza adie-
razten duen onomatopeia./ Tapa-tapa.
Tapa-tapa. (Tapa-tapa, mandoen pausoa
adierazten duen onomatopeia.) (JUA,
2002-01-19)/ Tapa-tapa galdetzen. Tapa-
tapa galdetzen. (JBA, 2004-10-25)

Tapáki, tapákie: iz. Tapakia, oheko es-
talgarria./ Tapakie. Tapakia. (Oheko iza-
ra eta gainerako estalgarriei buruz) (JBA,
2004-08-10)/ Tapaki. Tapaki. (Oheko es-
talgarriak) (JBA, 2005-08-13)

Tar, tárra: iz. Tarra, sendikoa, ahaidea./ Ez
det ondo beittu gue tarrik daon. Ez dut
ondo begiratu gure tarrik dagoen. (JBA,
1998-03-19)

Tárra-tárra: 1. Onom. Tarra-tarra, gauzak
nolanahi egin edo esan./ Esan itten dola
tarra-tarra. Esan egiten duela tarra tarra.
(JBA, 2002-08-23)/ 2. Onom. Zerbait bota-
tzea adierazten duen onomatopeia./ Ta-
rra-tarra. Tarra-tarra. (Landareak urez-

tatzea adieraziz) (JUA, 2004-08-13)

Tárraka: adb. Arrastaka./ Tarraka ez daillela
ebali. Arrastaka ez dezala erabili. (JUA,
1999-07-10)/ Sugeak ere tarraka ibiltzen
dira. (JUA, 2001-12-15)/ Tarraka ekarri zon.
Arrastaka ekarri zuen. (JBA, 2004-05-
29)/ Ori tarraka jun dek. Hori arrastaka
joan duk. (JUA, 2004-06-12)

Tarrástu: ad. Arrastaka eraman./ Tarrastu.
Arrastaka eraman. (Botatako egur batzuen
gainean esana) (JBA, 1999-10-23)

Tartáka, tartákea: iz. Tarteka, lur tartea,
lur zirrindara./ Tartakea. Tarteka. (JUA,
2002-07-27)

Tartákari, tartákarie: iz. Sastrakadia./
Tartakarie. Sastrakadia. (Biain aldeko txa-
raren gainean) (JUA, 2002-10-19)/ Baso zi-
kinak izan ohi dira, batzutan otea dago-
elako: otea-ta zikin asko daona; bestetan
bestelako sastrakak. (JBA, 2009-01-21)

Tartámutu, tartámutue: iz./izond. Tarta-
mutua./ Tartamutue. Tartamutua. (Abade
tartamutuaren gainean) (JUA, 1998-05-16)

Tárte, tártea: 1. iz. Tartea, adiera espa-
zialean./ Erretzeko’re ez daon tarte aun-
dik emen. Erretzeko ere ez zagon tarte
handirik hemen. (Belar pila batzuk erre-
tzeko adinako lekurik ez dela adieraziz)
(JBA, 2004-07-10)/ 2. iz. Tartea, denbora
adieran./ Tarte bat in ez deuna. Tarte bat
egin ez duguna. (Denbora tarte bat adie-
razteko) (JBA, 2006-01-01)

Task-task: Onom. Task-task. Gaztaina ma-
txardarekin nola biltzen zuten adierazten
duen onomatopeia./ Task-task. Task-
task. (JUA, 2003-03-01)

Tatár, tatárra: (ik. Ttattar)

Te: partik. Ote./ Aizkorea an utzi te gendun
guk? Aizkora han utzi ote genuen guk?
(JBA, 1998-O2-13)/ Nei eman te zian.
Niri eman ote zidan. (JBA, 1998-07-07)/ Or
te daek oik. Hor ote zaudek horiek.
(JUA, 1998-12-28)/ Zer te auke? Zer ote

› TALO-PALA. Taloak tresna honekin mugitu ohi
ziren. (Maria Jesus Ugalde, 2009)

› TANTAIE. Ariztiaundi aldeko haritz tantai ederrak.
(AA, 2008-10-12)



394 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

TEATRO

dauka? (JBA, 2000-12-24)/ Zeiñ etorri in
te a ba? Zein etorri egin ote da ba? (JBA,
2004-10-31)

Teatro, teatroa: iz. Antzerkia./ Teatroa. An-
tzerkia./ Jeronimo Sarriegirekin, umeek
antzerkia ere egiten zuten. Hauetan Joxe
Ugalde Saletxerekin ere aritu zen. (JUA,
2003-05-17)

Teilla, teillea: iz. Teila./ Teilla. Teila. (Erle
kaxa batetako osagarri ziren teila pare ba-
ten gainean) (JUA, 1999-07-26)/ Teilla
klasek. Teila klaseak. (JBA, 2005-01-01)

� Etnog. Gailurreko teila: Gaillurrekoa. Gai-
lurrekoa. (Eraikuntzen gailurra estaltzen
duten teilak, teila arruntak baina zabala-
goak dira) (JBA, 2006-04-29)

� Etnog. Erritua: Lehen, haur jaio berriekin tei-
laren erritua egiten zen, izan ere teillapetik
ezin zala irten esaten zen. JBA berak ez
zuen ohitura hau ezagutu, baina lehena-
goko jendeak, esan eitten tzuen. Berak
ezagututakoa eliza sartzea izan da. (JBA,
2008-01-01)/ (ik. Eliz-sartzea)

Teillápe, teillápea: iz. Teilapea./ Teillape
bat. Teilape bat. (Erleentzako jarria)
(JBA, 2003-02-01)

Teillárte: Topo. Telleriarte, Legazpiko au-
zoa./ Teillarteko. Telleriarteko. (MUA,
2003-04-11)

Teillátu, teillátue: iz. Teilatua./ Teillatue.
Teilatua. (JUA, 1999-05-01)/ Teillaatun. Tei-
latuan. (JBA, 2000-05-13)/ Teillatu mutu-
rrek-eta arraglatzeko-ta. Teilatu muturrak-
eta konpontzeko-eta. (JUA, 2004-05-12)

TEILLATUE EMAN: ad. Teilatua eman, tei-
latua egin./ Teillatue emanda. Teilatua
emanda. (Etxeak egiterakoan urrats bat
teilatua ematea izaten da, hau da, teilatua
egitea) (JUA, 2001-12-24)

Teillau: ad. Teilatu, teilak teilatuan jarri./ Tei-
llau. Teilatu. (JBA, 1999-11-28)

Teilléri, teillérie: iz. Teilategia./ Teillérie.
Teilategia. (JUA, 1999-12-24)/ (�)

� Etnog. Legazpiko teilategia: Pedro Segurak
Legazpin teilategi bat zuen. JUA-ren
esanetan, Olazar baserriko teilatuan izan-
go dira lantegi hartatik ateratako teilak.
(JUA, 1999-12-24)

Tejíttu: ad. Tejitu, ehundu./ Tejittue. Tejitua.
(Astoaren txintxearen inguruan) (JBA,
1998-02-11)

Telébista, telébistea: iz. Tre. Telebista./ Te-
lebista atzen. Telebista atzean. (JBA,
2004-02-29)

Teléfono, teléfonoa: iz. Tre. Telefonoa./ Te-
lefonoa. Telefonoa. (JBA, 2003-08-16)

Téma, témea: iz. Tema, sesioa./ Teman ze-
rela. Teman zeudela. (JUA, 2001-12-01)

Temóso, temósoa: izond. Temosoa./ Te-
mosoa. Temosoa. (JUA, 1999-08-08)/ 

Tenáza, tenázea: Tre. Tenaza./ Tenazekin.
Tenazarekin. (JBA, 1999-08-12)

Tenedóre, tenedórea: iz. Tre. Sardeska./
Tenedore. Sardeska. (JBA, 2004-12-03)

Teniola: Topo. Teniola, Brinkolako parajea./
Teniola. Teniola. (JBA, 2002-03-02)

� Etnog. Belarra eta kablea: Teniola aldean sai-
la Agirrezabal baserriko bi bizitzetakoak
zuten. Bestekoak, bos beaje bedar jaso-
tzen zituzten urtero. Beain sendikoek be-
rriz, pinua zuten sartuta. (JBA, 2003-12-13)/
Teniolako zelaitik kablea jarri ohi zuten,
belarrak-eta jaisteko. (Anjel BA, 2005-09-
09)

Ténplau: ad. Tenplatu, epeldu./ Tenplatzen.
Tenplatzen. (JUA, 1999-08-25)

� Etnog. Beroa: JUA-ren esanetan, laurak arte

Aierdi aldean bero egin ohi du udan eta
gero epeldu egiten du. Behean berriz al-
derantziz omen da. (JUA, 1999-08-25)

Ténple, ténplea: iz. Tenplea./ Tenple-
koa. Tenplekoa. (Esnearen gainean) (JBA,
1999-08-23)

Ténporak: (ik. eta sinonimoa Kuartaten-
pora)

Tensio, tensioa: iz. Tentsioa, gorputz osa-
sunaren elementua./ Tensiondako. Ten-
tsioarentzako. (JBA, 2005-07-09)

Tentágarri, tentágarrie: izond. Tenta-
garria, tentatzailea./ Tentagarri. Tentagarri.
(Beste bati tentatzen ari zaion pertsona-
ren jarrera azalduz. Hemengo tentatze ho-
rrek era arin batean molestatzea adierazten
du) (JBA, 2006-01-01)

Téntau: ad. Tentatu./ Tentau. Tentatu. (Ka-
tua tentatzearen gainean) (JBA, 2000-08-
09)/ Tentau ezkeo orrek. Tentatu ezkero
horrek. (Txakurraren gainean) (JBA,
2003-11-25)

Tentázio, tentázioa: iz. Tentazioa./ Ten-
tazioa. Tentazioa. (MUA, 2003-04-11)

› TENAZEA. Tenaza. (AA, 2008-01-18)

› TEILLEA. Eskuz egindako teilak. Antxerdiko egile-
horrak zituen teilak. (AA, 2007-01-19)

› TERRAZEA. Azken hamarkadetan egindakoa da terraza. (AA, 2008-11-15)
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TIPILI-TAPALA

Ténte: adb. Tente./ Buxtana tente-tente dola.
Buztana tente-tente duela. (JBA, 2004-02-01)

Término, términoa: iz. Lur saila, parajea./
Termino auxe. Termino hauxe. (Lur sail ja-
kin bat adierazteko) (JUA, 2004-07-17)

Terráje, terrájea: 1. iz. Terrajea, janarien
usaina eta gustua./ Terrajea. Terrajea. (Ma-
riaje UB-k entzuna: JBA, 2000-02-18)/ JBA-
ren Agirrezabalgo amonak, terraje txa-
rra esaten zuen gustu txarreko janariak
adierazteko./ Hitz hau edozein janariren
gustua adierazteko erabiltzen da. (JBA,
2000-02-19)/ Zeuken terrajea. Zeukan te-
rrajea. (Zahar gustua) (Mariaje UB-k en-
tzuna: JBA, 2006-06-27)/ 2. iz. Terrajea, iza-
era./ (ik. Grab.)

➤ Grab. Terrajea: “Terrajea... Nola esango
izut? Ba persona baten zea, izaera? “O
sea”, fuertea-o, xamurre-o... Nik uste et
ola izango dala ori. Terraje, terraje
fuertekoa-o, ola, uste et izango dala. Nik
uste det ola, terraje... Ori’re gutxi ebal-
tzen dan itze da. Gutxi ebaltzen da, oin
batez beintzet, guren. Lenau Arrezalen da
bai, igual “terraje fuertekoa”-o, “aek zon
terrajea”, ola. Fuerte-o, gaiztoa bezela-
o, ez takit pa, olako gauza bat. Gutxi ebal-
tzen dan itze da-ta” (JBA, 2004-05-29)

Terrápen, terrápena: iz. Pendiza, espai-
nierazko terraplen hitzetik./  Suga asko te-
rrapen ortan. Suge asko pendiz horretan.
(Trenbidearen albo batean dagoen erori
malkartsuaren gainean)  (JUA, 2001-12-15)/
Terrepena. Pendiza. (JUA, 2002-01-12)

Terráza, terrázea: iz. Terraza./ Terraza.
Terraza. (JBA, 1999-11-21)

� Etnog. Olazargo terraza: Olazar baserriko te-
rraza, bertatik da gaur egungo atea. Te-

rraza zen tokian, berri samarra da-eta, ga-
rai batean txerritoki bat izan zen. Terra-
za egiterakoan urdai aska bat estali zuten.
(JBA, 1999-11-21)/ Terraza hau eta atea egin
zutenean, Luzianok bere seme JUA-ri zera
esan zion, hotz handiak pasa beharrean
izango zirela atea han egiteagatik. (JUA)/
Urdai aska hori, sarreraren eskuin alde-
ra dago ezarria, barruan. (JBA, 2002-03-21)

Testígu, testígue: iz. Lekukoa./ Ez duela
balio testiguk. Ez dutela balio lekukoek.
(JUA, 2002-03-16)

Tiatu: ad. Bota, tiratu./ Orri tiatu diozu, ala?
Horri tiratu diozu, ala? (JBA, 2004-07-24)/
Tiauta igual izango die. Tiratuta igual
izango dira. (JBA, 2006-01-14)/ (aldaerak
Tiau; Tirau, bigarren adiera)

Tíau: (ik. Tiatu)

Tibúrzio: Tiburtzio Beain, JBA-ren aita./
Tiburzio Beain minatan, Bilbo alden
ibili zen lehenik. Gero berriz, karrille itten,
Plazaola aldean aritu zen. (JBA, 2006-10-
28)

Tiiiirrra: interj. Zool. Oiloei deitzeko erabil-
tzen den formula./ Tiiiirrra. (JBA, 2008-
01-18)

Tíkili-tákala: Onom. Tikila-takala, eskas an-
tzean, kolokan adierazten duen onoma-
topeia./ Tikili-takala. Tikili-takala. (Ego-
era oso onean ez dauden hesola batzuen
gainean) (JBA, 2002-02-24)/ Tikili-takala.
Tikili-takala. (Lurrean oso ondo sartuta
ez dagoen landare baten gainean) (JBA,
2002-03-21)/ Oik oso tíkili-tákala dare. Ho-

riek oso tikili-takala daude. (Lurrean
erabat finkatu gabeko hesola batzuen gai-
nean) (JBA, 2004-05-08)

Tíkirri-tákarra: Onom. Tikirri-takarra,
halamoduzko mugimendua adierazten
duen onomatopeia./ Tikirri-takarra ka-
mionan. Tikirri-takarra kamioian. (Ka-
mioiaren ibilera adieraziz) (JUA, 2000-08-
29)

Tínte, tíntea: iz. Tindua./ Sagarrak zuritzen
direnean hauek tintea askatzen dute eta
eskua beltz-beltz eginda uzten dute. Gai-
nera, eunek bea itzetzu ok kentzen. (JBA,
2008-10-08)

Tintiríñ-tintiríñ: izond. Pertsona bat tintiriñ-
tintiriñ zela dio, hau da, festazalea. (JBA,
2008-03-02)

Tio Pédro: Pedro osaba, Pedro Urzelai, So-
roandieta baserrikoa./ Tio Pedro. Pedro
osaba. (JBA, 2004-03-13)

Típi-dápa: Onom. Mugimendua adierazten
duen onomatopeia./ Típi-dápa. Tipi-
dapa. (Jauzia adieraziz) (JBA, 2004-10-25)/
Aurreatzea tipi-tapa, tipi-tapa. Aurrera-
tzea tipi-tapa, tipi-tapa. (Hemen hitz ho-
nek ibiltze zentzua du) (JBA, 2007-05-12)

Típili-tápala: Onom. Tipili-tapala, hala-
moduzko ibilera adierazten duen ono-
matopeia./ Ibili... típili-tápala. Ibili tipi-
li-tapala. (JBA, 2000-05-27)/ Tipili-tapala
antzen. Tipili-tapala antzean. (Pertsona ba-
ten osasunaren gainean; hemen irudizko
adiera dauka) (JBA, 2006-01-14)

› TIBURZIO. Tiburtzio Beain. (Maria Jesus Ugalde)

› TIO PEDRO. Pedro Urzelai arantzazuarra, Soroan-
dieta baserrikoa. (Ines Urzelaik emana)
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TIPULA

Tipúla, tipúlea: (ik. Kipula)

Tíra: interj. Tira, beno./ Ordun’e tira! Orduan
ere tira! (JBA, 2002-07-27)/ Au tira baiño.
Hau tira baina. (JBA, 2004-12-31)/ (sinoni-
moa Beno)

Tíra, tírea: iz. Estimazioa, garrantzia...
adierazteko./ Laiziok etzaukik olako tira
aundiik’e. Larizioak ez zaukak horrela-
ko tira handirik ere. (JUA, 2003-03-01)

Tíra in: ad. Tira egin./ Tira in. Tira egin. (JBA,
2004-03-21)/ Lotu ta tira in gora. Lotu eta
tira egin gora. (Pinu okerrak zuzentzen)
(JBA, 2004-05-22)

Tiradóre, tiradórea: iz. Eskulekua./ Ti-
radórekin. Eskulekuarekin. (Ateetan,
leihoetan...) (JBA, 2005-02-04)

Tirákoi, tirákoia: iz. Tirakada./ Tirakoien
bat. Tirakadaren bat. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2007-06-10)

Tírau: 1. ad. Tiratu, erakarri./ Segek tirau itten
dik tximistea. Segak tiratu egiten dik txi-
mista. (Metalezko tresnek tximista nola
erakartzen duten adieraziz) (JBA, 2002-04-
12)/ 2. (ik. Tiatu)

Tíro, tíroa: iz. Tiroa, labe edo tximinian
suak duen indarra adierazteko./ Bauke tí-
roa. Badauka tiroa. (JBA, 2002-05-04)

Tirózulo, tirózuloa: iz. Tiro zuloa./ Ti-
rozulok. Tiro zuloak. (Harrobietako lanaz
ari da) (JUA, 2001-12-15)

Tírri, tírrie: iz. Tirria, joera, gogoa./ Ara-
ko tirrie. Harako tirria. (JUA, 2002-08-03)

Tírri-tárra: 1. Onom. Mugimendu txiki bai-
na jarraia adierazteko onomatopeia./ Ti-
rri-tarra. Tirri-tarra. (Uraren mugimen-
dua-edo adierazteko) (JBA, 2005-03-27)/ Ti-
rri-tarra. Tirri-tarra. (Kamioien joan-
etorri azalduz) (JUA, 2003-06-28)/ 2. Onom.

Ugaritasuna adierazten duen onomato-
peia./ Tirri-tarra dirue daukenak. Tirri-
tarra dirua daukanak. (Diru asko adiera-
ziz) (JBA, 2006-04-17)

Tírriki-tárraka: Onom. Tirrika-tarraka, ma-
rruskadura mugimendu jarraia adierazteko
onomatopeia./ Adarrakin tírriki-tarraka.

Adarrarekin tirriki-tarraka. (Ardien zuhaitz
baten adarra nola kirrikatzen zuten) (JBA,
2002-05-04)

Titára, titárea: iz. Tre. Ditarea./ Titarekin
ez den itten? Ditarearekin ez dun egiten?
(JBA, 1998-07-11)

Títi, titíe: iz. Titia./ Titi azpin. Titi azpian.
(Gizon batez) (JBA, 2001-08-04)/ Titik
ematen tzuen. Titiak ematen zuten. (Per-
tsona batzuen haragi pusketa batzuen gai-
nean) (JBA, 2005-12-25)/ (aldaera Ttitti)

TITIE ERAN: ad. Titia edan./ Titie eraten. Ti-
tia edaten. (Katakume jaioberrien gaine-
an) (JBA, 2000-03-25)/ Eranda dauzke
titi guzik. Edanda dauzka titi guztiak.
(Txakurrak) (JBA, 2000-12-24)/ Azpikoz
gora titie eraten. Azpikoz gora titia eda-
ten. (Katakumearen gainean) (JBA, 2002-
11-16)/ Titik moittuta. Titiak mugituta. (Ka-
tuei umea izatekotan direnean titiak hazi
egiten zaizkie)152 (JUA, 2000-04-06)/ Txa-
kurrei ere hazi egiten zaizkie egoera
berdinean: Ttittik... esnea erateko... titik.
(JUA, 2000-12-16)

Toalla, toallea: iz. Eskuzapia./ Bi toalla.
Bi eskuzapi. (JBA, 2004-02-07)

Tóka, tóka: iz. Toka, joko mota./ Toka. Toka.
(JBA, 2001-08-25)

Tokámentu, tokámentue: iz. Toka-
mendua, herentzian bakoitzari tokatzen
zaion zatia./ Tokámentu. Tokamendu.
(JBA, 2005-10-16)

Tókau: ad. Tokatu, suertatu./ Tokau ez-da.
Tokatu ez-eta. (JBA, 2004-03-21)/ Lana to-
katzen tzatena. Lana tokatzen zaiena.
(JBA, 2004-04-10)

Tóki, tókie: iz. Tokia./ Toki ona dala iza-
tez. Toki ona dela izatez. (Olabaso para-
jea egokia omen da perretxikotarako)
(JBA, 1999-08-03)/ Tokiik. Tokirik. (JBA,
1999-05-29)/ Bi pensu-toki. Bi pentsu
toki. (Pentsu denden gainean) (JBA, 2004-
08-23)/ Tokie. Tokia. (JBA, 2004-08-29)/ Ba-
dare toki-tokiñ gauzak. Badaude tokian
tokiko gauzak. (JBA, 2007-07-14

Tokíllo: Tokilo edo Tokiloerrota, Oñatiko
errota./ Tokilloa. Tokilora. (Debeku ga-
raian laborea non ehotzen zen) (JBA, 2007-
05-26)/ Jesusa Beain inoiz Tokillo errotara
ere joan izan zen bi asto hartuta. Oñati ka-
letik pasa gabe egiten zuten Brinkola eta
errota honen arteko bidea. (JBA, 2009-01-
04)/ (ik. Peatza)

Tokóketa, tokóketa: iz. Tokoketa, haur-
tzaroko jolasa./ Tókoketan. Tokoketan.
(JBA, 2002-03-21)

Tokór, tokórra: izond. Soroko lurra pus-
ka gogorretan dagoenean esaten da.

� Etnog. Soroan: Ain lur tokórrakin./ Sail ba-
tean, iraulitako lurra oraindik lehortu
gabea zegoela, patata erein zen. Hau eta
gero, télea ein zitzaion. Hau da, sekau
bai153 eta eurie artu zuen, eta lur koskor
gogorrak geratu ziren soroan, lur xehea
geratu beharrean. Honi deitzen dio lur to-
korra. Lurra ondo lehortua balego ez li-

tzateke halakorik gertatuko. Orain pata-
ta landareak, lur azalera ateratzeko, lu-
rraren pitzadura artetik atera behar du, edo

gainean duen lur tokorra bultzatu eta le-
hertuz: nekez baiño ateako a. (JBA, 2005-
04-30)

Toláre, tolárea: iz. Tre. Dolarea. Sagardoa
egiteko tresna./ Tolarea. Dolarea. (JBA,
1999-07-10)

Tóles: adb. Toles, tolesean./ Zapal-zapal
zea in, toles-toles. Zapal-zapal zera egin,
toles-toles. (Alanbrearen gainean) (JBA,
2004-07-17)/ (sinonimoa Toloxen)

Toléstau: ad. Tolestatu./ Tolestauta ipini. To-
lestatuta ipini. (JBA, 1998-07-08)/ Toles-
tauta. Tolestatuta. (Txondorreko egur
batzuk hartu beharreko egituraren gai-
nean) (JUA, 1999-01-23)/ Egurre tolestauta.
Egurra tolestatuta. (Egur ebakiak era
ordenatuan ezarriak diren pilo baten gai-
nean) (JBA, 2000-05-20)/ Tolesta antzen.

152 Behorrekin ere gauza berbera gertatu ohi da. Horretaz gainera, aurreko umealdiko umeekin askoz ere uzkurragoak izan ohi dira ernari badaude. (Juan Luis
AA-ri entzuna)
153 Bai=Baik.

› TOKILLO. Tokilo errotaren arrasto bat: errotarria.
Errotarri honi frantzes-harria deitzen zioten. (AA,
2008-12-21)

› TOKORRA. Soroko lur tokorra. (AA, 2007-05-12)

› TOLAREA. Agirrezabal baserriko tolarea. (AA,
2009-01-31)
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TORTOLOX

Tolesta antzean. (Zarba piloa era orde-
natuan jartzea) (JBA, 1999-08-19)/ Piñu zo-
tzak tolestauta. Pinu zotzak tolestatuta.
(JBA, 2002-10-05)/ Tolestatzen. Tolestatzen.
(JBA, 2003-04-04)/ Tolest ipintzeko... to-
lesen. Toles ipintzeko... tolesean. (Egur
zarba pila batez ari da, ondo tolestatuta
jarrita, leku gutxiagoa behar duela-eta)
(JBA, 2006-02-11)/ Tolestau... Tolesta-
tzen... Erropak’e “tolestau” esaten da. To-
lestatu... Tolestatzen... Arropak ere “to-
lestatu” esaten da. (JBA, 2006-02-11)

Tolósa: Tolosa./ Tolosa. Tolosa. (Santu Es-
piritu aldera ihes egin zien behorraren ize-
na) (JBA, 2008-05-31)

Tolóxen: adb. Tolesean./ Baxtarren, toloxen.
Bazterrean, tolesean. (Egur zati batzuk
toki batean nola ezarri behar diren esanez)
(JBA, 2000-02-12)/ (sinonimoa Toles)

Tomá: interj. Zool. Txakurra lasaitzeko esaten
den formula./ Tomá! (Txakurrari) (JBA,
2003-08-02)/ Tomatxo. (Txakurrari) (JBA,
2004-05-20)/ (aldaera Tomatxo) (sinonimoa
Ttoma-ttoma!)

Tomáte, tomátea: iz. Bot. Tomatea, landare
mota./ Tomatek. Tomateak. (JBA, 1996-09-
07)/ Euzkik erre egiten ditu tomateak, hau
da, azaleak orban batzuk ateratzea eragiten
dio. (JBA, 2004-08-13)/ JUA-ren aman-
dreak esaten zuenez: Au ez da tomate le-
kue! (JBA, 2004-08-13)/ Ezin jarriko tzei-
tzu tomatek-eta ola’re. Ezin jarriko dituzu
tomateak-eta horrela ere. (JBA, 2007-11-
17)

� Etnog. Tomate eremua: JUA-ren amandreak,
Eguzkitzako lurrekin mugan den Urola
ondoko lur saileko soroan izaten zituen.
JUA-ren esanetan oso toki egokia omen
da tomateak hazteko. (JBA, 2002-04-20)/
Landatzerakoan, tomate batetik bestera ja-
rri beharreko tarteaz: ia metro bat bear
die. (JBA, 2004-05-15)

➤ Grab. Tomatea: “Nee amandrek esaten
zola, tomatea, tomate landarea, lekuik, ba-
atzako lekuik onenen sartu bear dola. Ala
esaten tzian arek. Oin eozein lekutan sar-
tzen die, baiño lekuik onenen sartu bear
tzola tomate beak ondo emateko. “Ala
esaten die Bizkaikok” esaten tzian. Ondo,
ximaur ona-ta... Ordun abonuik etzian, xi-

maurre. Ximaur ona ta ximaur goxo-go-
xoa da lur ona-ta, beak tomatea emate-
ko” (JBA, 2002-05-11)

Tomátxo: (ik. Toma)

Tónta, tóntea: izond. Tonta, emakumez-
koetan erabiltzen da hitz hau./ Etzian ton-
tea ura. Ez zuan tonta hura. (JUA, 2002-
11-02)

Tónto, tóntoa: izond. Tontoa./ Tontok izan
gu! Tontoak izan gu! (JBA, 2001-12-15)

TONTO KALTEA: iz. Tonto kaltea./ Argindegi
artzainak zera esaten omen zuen, JUA-
k aditzen zuen bezala: Tonto kaltea daok!
Honekin zera adierazi nahi zuen: geroz
eta jende gehiagok ikasketetara jotzen
zuela. Horrela eskulanetan zebilen jendeak
besteak baino gutxiago izanda, haien
beharra izango zela eta diru gehiago
irabaziko zutela. (JUA, 2000-02-05)

Tontólapiko, tontólapikoa: izond. Ton-
tolapikoa./ Tontolapikoa. Tontolapikoa.
(JBA, 1998-08-05)

Tóntor, tontórra: 1. iz. Tontorra, soroko
gorabeheratxoa./ Soroan aleak ereiteko lu-
rra xehatu egiten da. Horretarako, trak-
toreak lur xehatu bertan gorabeherak
utzi ohi ditu. Gorabehera horietako batzuk
tontor itxura dute eta berdindu egin be-
har dira markoa pasa aurretik./ Tontorra.
Tontorra. (JBA, 2000-05-06)/ 2. iz. Tonto-
rra, muinoa, gaintxoa./ Tontorra. Tonto-
rra. (Bere inguru lautik pixka bat goratzen
den zelai-muino baten gainean) (JBA,
2005-01-01)

Tontótu: ad. Tontotu./ Tontotu. Tontotu.
(JBA, 2000-08-29)/ Ni tontotu in nauk, ala?
Ni tontotu egin nauk, ala? (Bere burua-
rekiko mutilen hitanoa darabil JBA-k)
(JBA, 2007-05-12)

Tópeka járdun: ad. Topeka jardun, aha-
rien borroka adierazteko./ Topeka jardun.
Topeka jardun. (Aharien arteko borro-
karen gainean) (JUA, 2001-01-27)

Tornéau: ad. Torneatu, lantegiko tornuan lan-
du./ Torneau. Torneatu. (JUA, 2003-12-26)

Tórnu, tórnue: iz. Tre. Tornua, lantegiko
piezak lantzeko makina.154 (JUA)

Torráda, torrádea: iz. Torrada, inaute-
rietako jakia./ Torrada. Torrada. (JBA,
2006-02-25)/ Torrara batzuk. Torrada ba-
tzuk. (JBA, 2007-04-08) (aldaera Torrara)

Torrára, torrárea: (ik. Torrada)

Tortíka, tortíkea: iz. Tortika. Zoruan
edo beste nonbaiten itsatsia dagoen zi-
kinkeria./ Tortikea. Tortika. (JBA)

➤ Grab. Tortikea: “Tortikea, zikin pilla bat. Zi-
kin pilla bat daona, ba eozein lekutan.
Euki leike gorputzen, euki leike beste eo-
zein lekutan. O paetatan-o, o eozein le-
kutan, zikin pilla bat. Tortikea ba oixe, zi-
kiñe. Izan leike eozein gauzatako, “o sea”,
izan leike makina bati ba olio-tortikea ein-
da. Eta izan leike, ba zikiñe’re igual, tor-
tikea. Eozein gauzai esan leikio. Tortikea,
“tortika ba bazeuken inda!”” (JBA, 2004-
05-29)

Tortílla, tortíllea: iz. Tortilla./ Tortillatxo
bat. Tortillatxo bat. (JBA, 2004-02-07)/
Arrautza tortilla ura. Arrautza tortila hura.
(JBA, 2006-08-12)

Tórto, tortóa: iz. Bot. Tortoa. Bateratutako
enbor multzoetan hazten diren zuhaitz edo
sastrakei deitzeko era. Adibidez, hurritz
tortoa eta gaztainondo tortoa. Landaree-
kin ere erabiltzen da./ Urritz tortoa. Hu-
rritz tortoa. (JBA, 1998-12-22)/ Tortóa.
Tortoa. (Hainbat zuhaitz motetan eman li-
tezke tortoak: sahatsean, gaztainondoan,
hurritzean, haltzan) (JBA, 1999-08-19)/
Maats-tortoa. Mahats tortoa. (JBA, 2003-
11-08)/ Olo tortoa... Gari tortoa. Olo tor-
toa... gari tortoa. (Labore hauek ere tor-
toetan etortzen ziren) (JBA, 2003-11-15)/
Oloa ere tortoak sortuz hazten da. (JBA,
2003-04-26)/ Urriz-tortok. Hurritz tortoak.
(JBA, 2004-07-24)/ Tortóa... tortó. Tortoa...
torto. (Olo torto baten gainean) (JBA, 2006-
06-09)/ Tortok. Tortoak. (Belar tortoen gai-
nean. Lehen hauek segakin rast ebai egi-
ten ziren. Orain zailagoak dira desbro-
zadorarentzako) (JBA, 2007-09-01)

Tortólox, tortóloxa: iz. Tre. Tortolosa, tor-
tolosketa jolaserako tresna. (Pluralean esa-
ten da)/ Tortoloxak. Tortolosak. (JBA, 2002-
03-21)/ (sinonimoa Taba)

➤ Grab. Tortoloxak: “Tabak? Tortoloxak. Ta-
bak izango da erderaz, ta tortoloxak die
zean. Ba ori da, arkumek, bueno arku-
menak artzen die, ardik’e igual, ardik aun-

› TOMATEA. Kortaburu aldean batutako tomateak.
(AA, 2007-10-08)

› TONTORRA. Lur tontorra Lakidiola aldean. (AA,
2005-01-01)

154 Gari tornua ikusteko: (ik. Dornu)

› TORTOA. Belar tortoak. Hauek ebakitzeko zaila-
goak izaten dira. (AA, 2007-09-02)



digok, atzeko... Atzeko ankaan, iztarreti
anka daun junturan, belaunen esate ba-
teako, “juego”-a itteko ezur luxeka bo-
robill antzeko bat eukitzen due ta ura iza-
ten da, tortoloxa o tabea. Ta aikin jola-
sen ibiltzen giñen gu lenao. Ibiltzen giñen
aiei pelota... ez takit laun bat o zenbaitt
izaten zien da geo pelotea. Ta pelotea gora
bota ta aiei buelta eman da ola ibiltzen
giñen. Ta bueno! Estimazio onen eukitzen
genduzten ba. Garbi-garbi einda ta geo
pintauta ta olako zeatan. Jolas bat iza-
ten tzan, oiñ ez takit ibiltzen dien, baiño...”
(JBA, 2002-03-21)

Tortóloxketa, tortóloxketea: iz. Tor-
tolosketa, haurtzaroko jolasa./ Tortolox-
ketan. Tortolosketa. (JBA, 2003-04-26)

Totó, totóa: iz. Zool. Txakurra, ume hizke-
ran./ Toto. Txakur. (JUA, 2002-06-29)/ To-
tóa. Txakurra. (JBA, 2003-02-15)/ (�)

TOTÓN BURUAIÑOKO EDURRE: iz. To-
toaren bururainoko elurra./ Totón bu-
ruaiñoko edurre ittea esaten da elur
asko egiten duenean, hau da, edur aun-
dik in bea ittula. (Esapide hau Agerrezabal
baserrian esaten zen) (JBA, 2005-02-26)

Tox-tox-tox: interj. Zool. Toz-toz-toz, behiei
etortzeko esaten den formula./ Tox-tox-tox.
Toz-toz-toz. (JBA, 2003-04-04)

Trába, trába: iz. Traba, oztopoa./ Ken ai
trabati. Kendu hadi trabatik. (Txakurra-
ri) (JBA, 2006-05-27)

Trába in: ad. Traba egin./ Traba itte al di pa?
Traba egiten al dik ba? (JBA, 2006-08-12)/
Traba itten due. Traba egiten dute. (Adar
batzuen gainean) (JBA, 1999-07-26)

Trábes: (ik. Trabesen)

Trábes, trabésa: iz. Apustua./ Trabesa, di-
rue lurren. Apustua, dirua lurrean. (JUA,
2003-01-11)

Trabésen: adb. Trabesean, zeharka./ Tra-
besen. Trabesean, zeharrean. (Zoru de-
segonkorra den eraikin zatietan, ganba-
ra batzuetan adibidez, zorua hautsi gabe
ibiltzeko, hainbat ohol jartzen dira zo-
ruaren gainean eta bertan ibili) (JBA, 2000-
02-12)/ Trabes jarri. Zeharrean jarri.
(Egurrezko pieza batzuk zeharkatuta jar-
tzeaz) (JBA, 2002-01-20)/ (aldaera Trabes)

Trabésen jókau: ad. Trabesean jokatu,
apustua egin./ Trabesen jokatzeko. Tra-
besean jokatzeko. (Apustuak) (JUA, 2001-
12-01)/ Trabesen jokau. Trabesean joka-
tu. (Pilotan) (JUA, 2004-04-10)

Trágo, trágoa: iz. Tragoa./ Trago luzea ei-
tten zon. Trago luzea egiten zuen. (Ar-
dozale baten gainean) (JUA, 2001-11-17)

Trailla, traillea: iz. Traila./ Traillak. Trai-
lak. (Abarkak lotzeko soka erakoak, be-
horraren zurdaz egindakoak) (JBA, 2003-
04-04)/ Behor ileekin trailak ez ezik, so-
kea gurdi lotzeko’re egiten zen, belarre-
tan-eta erabiltzeko. Hauetan ilen sorta lo-
diak erabiltzen ziren eta traillandako
metxo itten tzittun. Ilea artu eta ola kiri-
biltzen tzittun. Gero matillan  eitten tzon.
(JBA, 2006-08-17)

Traktóre, traktórea: (ik. Tratore)

Tránga, trángea: 1. iz. Tre. Tranga. Lihoa-
ren lantze prozesuan erabilitako tresna./
Trangea. Tranga. (JBA, 1999-02-10)/ 2. iz. Tre.

Tranga./ JBA-ren esanetan, atei ipintzen tza-
kon isteko traste bat da hau. Izan ere, ate-
aren markoaren bi aldeetan ziren eusle-
kuetan eutsita, aldenik alderako egur bat jar-
tzen zen, atea irekitzen uzten ez zuena./
Trangea. Tranga. (JBA, 1999-01-16)

� Etnog. Tranga etxeetan: Gehienetan, etxearen
barruko atetan jartzen ziren. JBA-k Ola-
zar baserrian halakorik ezagutu ez bazuen
ere, Agirrezabal baserriko ganbarako ate-

› TORTOA. Aizkorrondoko hurritz tortoa. (AA, 2005-12-24)

› TORTOLOXAK. Tortolosak. (Maria Jesus Ugalde)
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an honelako bat zela dio. Patxienea ta-
bernan ere bazen, bertakoa burnizkoa
izanda, eta giltzea’re ematen zikon Pa-
txiñekoi. Olazar baserriko atarietako ate
handietako sistemak berriz, pasaderak
omen dira, honetaz oso ziur ez badago ere.
(Mariaje UB–k entzuna aurretik) (JBA, 1999-
01-16)

Trángau: ad. Trangatu, lihoa tranga delako
tresnan pasa./ Trangau. Trangatu. (JBA,
1999-02-10)/ Liñoa trankatzeko. Lihoa tran-
gatzeko. (Trangea delako tresnaren gai-
nean) (JBA, 2002-12-14)/ (aldaera Trankau)

Trangéro, trangéroa: iz. Tre. Tranga
eusten zuen tresna./ Trangeroa. Trange-
roa. (JBA, 1999-01-16)/ (ik. Tranga, bigarren
adiera)

Trángo, trángoa: iz. Trangoa, koska./
Trangoa. Trangoa. (Gurdiaren gurpilak
harria harrapatzen zuenean) (JBA, 2002-
09-14)/ Mendiko bideetan harri koskak-
eta izaten ziren. Orduan gurdiarekin
kontu handia behar izaten zen: trangoa
pasa, eutsi in bear izaten zikon gurdiri...
koxkea, arri zea aundie igual. (JBA,
2009-01-21)

Tránkau: (ik. Trangau)

Tránkil: adb. Trankil, lasai./ Trankil-trankil.
Trankil-trankil. (JBA, 2001-07-28)

Trankíldu: ad. Trankildu, lasaitu./ Trankildu.
Trankildu. (Larri zegoen katuaren gainean)
(JBA, 2004-11-12)/ (sinonimoa Lasaittu)

Tránpa, tránpea: iz. Tranpa./ Tranpak
bauzkik. Tranpak bazauzkak. (Katuaren
gainean) (JUA, 2001-09-08)/ Tranpa aun-
dik. Tranpa handiak. (Artile lan batek di-
tuenak) (JBA, 2007-05-26)/ Tranpa in.
Tranpa egin. (JBA, 2008-03-13)

Trápa-trápa: onom. Trapa-trapa, pausoa adie-
razten duen onomatopeia./ Trapa-trapa
baijotzek. Trapa-trapa bazoazak. (Tropa
karlisten mugimendiaz) (JUA, 2002-03-16)

Trapálara, trapálarea: iz. Trapala,
eraikuntza lan bat bukatzean ematen
den otordua./ Trapalarea. Trapala. (JBA,
2006-05-27)

Trapéro, trapéroa: iz. Larruzalea, abe-
reen larruazalak erosten eta saltzen lan
egiten duena./ Zeamar traperoa… Tra-
perok ibiltzen tzien narruk batzen… Ei-
tzako traperoa. Zegamar traperoa… Tra-
peroak ibiltzen ziren larruak biltzen… Ei-
tzagako traperoa. (JBA, 2007-02-17)

Trápu, trápue: 1. iz. Trapua, eskuzapia./
Trapun pasau. Trapuan pasatu. (JBA,
1998-08-06)/ Trapue beotzea al zoazte?
Trapua berotzera al zoazte? (JBA, 2004-04-
17)/ 2. izond. Trapua, maltzurra. Hitz hau
pertsonekin erabiltzen da./ Martin Trapu.
Martin Trapu. (Egindako trapukerienga-
tik ezarritako gaitzizena) (JBA, 1998-01-06)

Trapukéri, trapukérie: iz. Trapukeria,
maltzurkeria./ Orrek eindako trapukerik.
Horrek egindako trapukeriak. (JBA, 2005-
08-18)/ Zenbat trapukéri eingo zon. Zenbat
trapukeri egingo zuen. (JBA, 2008-07-20)

Trapútu: ad. Traputu, arropa trapu bihurtu./
Traputu. Traputu. (Mariaje UB-k entzuna au-
rretik) (Jesusa BA, 2006-07-24)

Tráska ein: ad. Onom. Traska egin, aitzurraren
edo aizkora hotsaren onomatopeia adie-
raziz./ Atxurrek traska eitten do. Aitzu-
rrak traska egiten du. (Harria jotzean ate-
ratako hotsaz) (JBA, 2003-03-21)/ Markak...
aizkorekin traska-traska ein... oi gelditzen
da. Arrastoak... aizkorarekin traska-tras-
ka egin... hori gelditzen da. (Bere gaina-
zalean arrasto batzuk dituen haritz baten
gainean) (JBA, 2000-01-22)

Tráste, trástea: iz. Trastea./ Naikoa lan da
naikoa traste zar. Nahikoa lan eta nahi-
koa traste zahar. (JBA, 2004-05-15)

Tratálari, tratálarie: iz. Tratularia./
Tratálarie. Tratularia. (Ganadu tratulariaz)
(JUA, 2000-01-23)/ (sinonimoa Tratante)

Tratánte, tratántea: iz. Tratularia./  Tra-
tantei. Tratulariari. (JBA, 2003-04-26)/
Tratante. Tratularia. (JUA, 2002-06-01)/ (si-
nonimoa Tratalari)

Trátau: ad. Tratatu, tratua izan, harremana
izan./ Tratau nittun denboran. Tratatu ni-
tuen denboran. (Pertsona batzuekin tra-
tua izan zuen garaiaz) (JBA, 2007-10-26)

Tratóre, tratórea: iz. Tre. Traktorea./ Tra-
tore kajan. Traktore kaxan. (Traktoreak
eserlekuaren azpian duen kaxa erako
hutsuneaz ari da) (JBA, 2001-04-14)/ Trak-
torek. Traktoreak. (JBA, 2002-05-11)

Trátu, trátue: iz. Tratua./ Bere aldeako tra-
tuk. Bere alderako tratuak. (JUA, 2002-01-
19)/ Geo tratue nola zuen? Gero tratua
nola zuten? (JUA, 2004-09-18)

TRATUE EALI: ad. Tratua erabili, tratuak
egin./ Arabar batekiñ tratue ealte gen-
duan. Arabar batekin tratua erabiltzen ge-
nian. (JUA, 2002-03-21)

� Etnog. Tratuko sailak: Ez da trátuko terrenoa,
ez da trátuko zelaie. Ez da tratuko saila,
ez da tratuko zelaia. (Errenta edo erosketa
baten barnean sartzen den lur sail edo te-
rrenoa da tratuko terrenoa. Oraingoan,
errentan jarri gabeko lur sail baten gainean
ari da) (JUA, 1999-08-07)

Trebéra, trebérea: iz. Tre. Trebera, sukal-
de zaharretako tresna, berotzen ari den on-
tzia eusteko erabilia./ Treberea. (JBA, 1998-
02-12)/ (sinonimoa Neskame, bigarren adiera)

Tren, tréna: iz. Trena./ Tren aundie. Tren
handia. (JUA-ren amonak, kotxe handiak
zituzten trenei honela deitzen zien) (JUA,
2000-12-31)

› TRAILLEA. Abarkak lotzeko trailak. (Maria Jesus
Ugalde, 2009)

› TRATOREA. Traktore kargatua. (AA, 2007-07-28)
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➤ Grab. Tren kontuak: Zumarragako eskolara
trenez joaten zen: “Lenengo, lenengo
obrerokiñ etortzen tzian, obrerokiñ etor-
tzen zian, nik ez dakit nungoa zian,
“esto”... Zumarrakotik-ero,  beeragotik’e
obrerok Leazpiko fabrika ekartzen tzien.
Eta gero, Leazpiko fabrikatik’e jun bear
tzien emen... Ua etortzen tzian gero,
obrerok utzi eta Teillaarteaiño, Pastai-
ñeaiño. Da arek eamaten ginduztan, jun
bearra eukiko zian arek, ez dakit ba, ze-
eraiño, Zumarraga. Arekin ibili giñen gu
puskaten. Gero arek utzi zaoan, da emen
Igaldeko Kruzitok eta Benitok-eta orik, bi-
zikletaak. Bueno, anaia zaarragok bizi-
kletea’re bazeukien. Gure aittek bizikle-
tai, diruik eman nai ez bizikletea eoste-
ko-eta, ta nik laister geatu ein bear
nian. Da lenengo ibili nitzean trenen, aik
eta geatu arte, geroxo juten giñean,
egurdi garaien o pixkat lentxooa zian, zer-
baittetan-da, ala osatze zian. Da etortzen
zittuan Otzaurteko fatoren semea, Alsa-
suko jefen semea, orik bik Zumarra etor-
tzen zittuan tranbian. Geroxo etortzen
ittuan oik, oik’e tranbian etortzen zien, ta
ni orikin batea juten nitzean. Oik zortzi
t’ardik aldea-ero, bestek baiño geroxo sar-
tu bearra, bai. Ta geo trenen, geo trenen,
botijoa esaten zikoan ordun, emen jentea
ebaltzen zian, tren asko etzian ibilten bai-
no oi’re bostak aldea-ero etortzen tzian
ori. Da gero botijon etorri”. Jan bertan
egin behar: “Eaman itten nian nik, beti ea-
man itten nian, beti, bazkaltzeko, arrau-
tza tortillan bat-eo, txoixoa-ero, ola txoi-
xoa eta arrautzan bat-ero. Bi ogiñ erdiñ
ipini, enda aetxe bazkaltzen nian nik.
Etxen berriz almorzauta jun, da gero me-
riendatzea o apaltzea atzea etortzen gi-
ñean. Da ni, bakaziok aillau zien garaie
geatu in nitzean. Aik an segi zien. Guen
lana zeoan ba, gure aittek esaten tzian:
“Eskolea sobren dao, eskolea sobren
dao...”” (JUA, 2002-06-01)

Tren eléktriko, tren eléktrikoa: iz.

Tren elektrikoa, argi indarraz ibiltzen
dena./ Tren elektrikok. Tren elektrikoak.
(Lurrunezko trenak ordezkatu zituztenak)
(JUA, 2002-01-12)

Tréntza, tréntzea: iz. Trentza./ Tren-
tzak. Trentzak. (Umetan, ihiarekin jola-
sean trentzak egiten zituzten) (JBA, 2002-
03-21)

Tréntzau: ad. Trentzatu./ Trentzau. Trentzatu.
(Kordaren gainean) (JBA, 2003-03-21)

Trésna, trésnea: iz. Tresna./ Bedarra jate-
ko tresna bat. Belarra jateko tresna bat. (Ar-
txararen gainean esana) (JBA, 2002-01-20)

Trik-trak: Onom. Hezurren hotsa adieraz-
ten duen onomatopeia./ Besoa daukiñat...
trik-trak itten dan amen. Besoa zeukanat...
trik-trak egiten zidan hemen. (Bere besoa
mugitzerakoan sorbalda eta besoaren
arteko hezur giltzadurak ateratzen duen
hotsaz) (JBA, 2001-08-25)

Trikí-traká: Onom. Mugimenduan egiten di-
ren jauziak azaltzeko onomatopeia./ Arek
itte ittun triki-trakak. Hark egiten dituen
triki-trakak. (Zaldiaren ibilera adiera-
ziz) (JBA, 2004-08-13)/ Triki-trakekin.
Triki-trakekin. (Bideko koskek ibilgailuan
eragiten dituztenak) (JBA, 2004-08-13)/ Tri-
ki-traka. Triki-traka. (Pertsona bat saga-
rrondo gainean sagarrak biltzen nola ari
den adieraziz) (JBA, 2004-10-30)

Tríkili-trákala: Onom. Halamoduzko ego-
era adierazteko onomatopeia./ Trikili-tra-
kala zeon. Trikili trakala zegoen. (Hesi ba-
ten egoeraren gainean) (JBA, 2006-01-14)

Tríkili-trákulu: Onom. Trikili-trakulu,
hala moduz adierazteko./ Trikili-trakulu
xamarrekoa. Trikili trakulu samarrekoa.
(Bere lanean oso ona ez zen langile ba-
ten gainean) (JUA, 2001-12-31)

Tríku, tríkue: iz. Zool. Trikua, ugaztun
mota./ Trikue. Trikua. (JUA, 2002-02-23)/
Trikua larrutzean, bizkarra ebai egiten
zitzaion. (JUA, 2004-07-17)/ Luzianok
harrapatutako triku bat larrutu egin
zuen. Horretarako, bizirik zela, bizka-
rrean ebaki handi bat egin zion. (JBA,
2005-03-26)

➤ Grab. Trikue: “Beno trikue. Trikuk eote
ittuan... Trikuk arantzea daukik, trikuk
arantzea... Trikue jateko ona dek, jan-
da nao ni trikue. Trikue jateko? Narrue
raaast! Ola ebai ezkeo, ra bi aldeta jar-
tzen da ra! narrue, ta geo geatzen dek
aragie ola... Aragi goxoa trikuk. Ola
dala, antojo ematen dola-ero baiño... tri-
kue tripak etata. Izen txaarra dola-ta,
baiño jateko ez dek txar-txarra” (JUA,
2002-02-23)

Trin-tran: Onom. Trin-tran, orratz ordularien
hotsa adierazteko./ Erlojue trin-tran,
trin-tran. Erlojua trin-tran, trin-tran.
(Oraindik ere badabilen ordulari zahar ba-
ten gainean) (JUA, 2000-06-10)/ Olazarren
bada oraindik ere JUA-ren aitak izan zuen
poltsikoko ordulari zahar bat, aittek es-
timau zon. (JUA, 2000-06-10)

Trinkí-tranká: Onom. Trinki-tranka./ Trin-
ki-tranka aundik. Trinki-tranka handiak./
Lehenagoko gurdiak, mendiko bide txa-
rretan, trinki tranka ibiltzen omen ziren./
Horrela, garoz edo belarrez kargatuak ze-
biltzanean, sokak estutzeko bi ziri erabi-
li ohi ziren. (JUA, 1999-08-11)

Trípa, trípea: iz. Tripa./ Tripaldea. Tripa
aldea. (JBA, 2002-03-02)/ Aman tripa-
pen. Amaren tripapean. (Behokak ama-
ren tripapean ez duela hotzik izango
adieraziz) (JUA, 2000-04-06)/ Tripa azpia.
Tripa azpira. (JBA, 2004-07-17)/ Tripako
miñ antza. Tripako min antza. (JBA,
2004-08-10)/ Tripea. Tripa. (JUA, 2004-10-
02)

TRIPA TRUK: adb. Tripa truk. Lan baten or-
dainez janaria eta edaria eskatzea. (Baserri
batetara tripa truk lan egitera joandako
emakume baten gainean) (Maite UB–ek en-
tzuna: MUA)

TRIPATATI JARRI: ad. Tripetatik jarri, tripa-
ko mina edo gaitza izan./ Tripatati jartzen
tzaittue. Tripetatik jartzen zaituzte. (Jan
gehiegikeriek) (JBA, 2008-08-21)

Tripá-egal, tripá-egala: iz. Tripa hegala./
Tripa-egalak. Tripa hegalak. (JBA, 2000-
08-07)/ Egalik. Hegalik. (Gerri alboetako
haragi zatiari esaten zaio tripa hegala. Giza
gorputza adierazten du) (JBA, 2003-12-31)/
Tripako-egal guztik minduta eztulez. Tri-› TRIKUE. Trikua. (AA, 2005-03-26)

› TRENA. Lurrunezko trena, Oñatin. (AA, 2007-09-02)
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pako hegal guztiak minduta eztulez.
(JBA, 2004-01-17)

Tripákaa, tripákadea: iz. Tripakada,
asko jatea adieraziz./ Gaur tripakaa ma-
joa in do orrek. Gaur tripakada majoa egin
du horrek. (Txakurraren gainean) (JBA,
2006-01-01)

Tríste: adb. Triste./ Eon da oi triste, jolasik
itte ez tola-ta. Egon da hori triste, jolasik
egiten ez duela-eta. (Erdi gaixo izan den
katu baten gainean) (JBA, 2004-07-03)

Tríste, trístea: izond. Tristea./ Ura tristea
zan ba! Hura tristea zen ba! (Eurite ba-
ten gainean) (JBA, 2007-06-09)

Troillo, troilloa: iz. Egur puska, sutarako
egur puska da troilloa. (Luzianok morroi
zela kalera eramaten zituenak) (JUA,
2003-12-26)/ (sinonimoa Prinka)

Tronkíñ, tronkíñe: izond. Baldarra./ Oso
tronkíñek die. Oso baldarrak dira. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2005-01-24)

Trónko, trónkoa: 1. iz. Nekaz. Laiarekin
aldiko ateratzen den lur puska./ Tronko.
Puska. (JUA, 2002-09-14)/ 2. iz. Enborra./
Tronko aundik. Enbor handiak. (JBA,
1999-09-01)

Tronkóte, tronkótea: iz. Tronkotea, oso
luzera txikiko enbor zati moztua. Enbor
hauek gainean egurra mozteko edo ar-
kumea txikitzeko erabiltzen dira, beste-
ak beste./ Tronkote. Tronkote. (Joxemari
UB, 2002-01-12)

Tróntzo, tróntzoa: iz. Trontzoa, haragi edo
arrain puska mamitsuenari esaten zaio./
Urdaiazpiko trontzoa. Urdaiazpiko pus-
keta. (Ez harategiko xerra mehea) (JBA,
2007-05-12)

Trópa, trópea: iz. Taldea, gizakiekin eta
abereekin erabiltzen da./ Jente tropak. Jen-
de taldeak. (JUA, 2003-07-16)/ Txita tro-
pekiñ. Txita troparekin. (JBA, 2005-01-15)

Trósko, tróskoa: iz. Troskoa, puska./
Izotz troskoa. Izotz troskoa. (Kaminoan
erantsitako izotza kentzen aritu da palaz.
Izotz puskak askatzen ziren eta hauei dei-
tu die horrela. Putzu bat izoztean, harri bat
bota eta suertatzen diren izotz puskei ere
izen hau ematen zaie) (Mariaje UB-k entzuna
aurretik) (JBA, 2005-02-26)/ Trosko aundik
zeuzken. Trosko handiak zeuzkan. (Izotz

pusken gainean) (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2007-08-31)

Trúfa, trúfea: iz. Bot. Trufa, perretxiko
mota./ Ikusi al dezu trufea noizbait?
Ikusi al duzu trufa noizbait? (JBA, 2007-
12-09)

Trúke:Truke./ Gaztaiñaan truke. Gaztainen
truke. (JUA, 2002-05-11)

Trúke, trúkea: iz. Trukea./ Tratue eingo
ziñenan truke. Tratua egingo zitenan
truke. (Truke tratu baten gainean) (JBA,
2004-05-01)

Trukíñ, trukíñe: izond. Trukina, giza
izaera jakin bat adierazteko./ Trukiñ aen
alaba. (Pertsona baten gainean) (Mariaje
UB-k entzuna: Jesusa BA, 2003-06-27)/ Hitz
honen sinonimoak dira, zakarra edo tu-
purre. (JBA, 2003-12-14)/ Trukiñe. Truki-
na. (Mariaje UB-k entzuna aurretik) (Jesusa
BA, 2006-07-24)

➤ Grab. Trukiñe: “Trukiñe da iz bat ba, asko
ez da ebaliko, baiño “por ejenplo”, bal-
darra esan bearren, “a ze trukiñe dan”.
Ola iz bat, ez da asko ebaltzen, baiño ola-
ko...”. Hitz hau etxean erabiltzen ote zu-
ten: “Asko ez, baiño zeozer bai. Zeozer
bai, bai, zeozer bai. Asko ez baiño zeo-
zer bai. Olakotxe iz bat ba asko ebaltze
ez dana” (JBA, 2004-05-29)

Trukús, trukútse: izond. Trukutza, giza
izaera jakin bat adierazteko./ Trukus bat
zan. Trukutz bat zen. (Mariaje UB-k entzuna
aurretik) (Jesusa BA, 2006-07-24)

Trumoi, trumoia: iz. Meteorol. Trumoia./
Trumoi garaie. Trumoi garaia. (Maiatza
eta udaberriko zati hau trumoi garaia dela
dio JBA-k, San Juanak arte) (JBA, 2000-
05-06)/ Trumoia. Trumoia. (JBA, 2004-10-
31)

� Etnog. Kontuz ibili: Trumoia eta ekaitza ze-
nean, JBA-ri eta, arbola ondotan-da ez
gelditzeko esaten zieten, eta etxera itzul-
tzeko, genden lekuti gendela. Trumoiak
jotzean, San Pedro bolátan asi da ere esa-
ten zieten. (JBA, 2004-07-10)

Ttáttar, ttattárra: izond. Ttattarra, eska-
sa./ Ttattarra. Ttattarra. (JBA, 1998-12-23)/
Ondo ttattarrak die baiño. Ondo ttatta-
rrak dira baino. (Jon AU-k entzuna: JBA,
2003-10-18)/ Tatarra. Ttattarra. (JBA, 1998-
12-23)/ Ttattarra. Ttattarra. (JBA, 1998-12-
23)/ (aldaera Tatar) (sinonimoak Txatxar; Xa-
tar)

› TROILLOA. Egur troiloak. (AA, 2004-07-17)

› TRONKOTEA. Egurrak ebakitzeko tronkotea. (AA,
2007-12-15)

› TTIKI-TTIKI. Katagorria zuhaitzean, Ursuaranen. (AA, 2007-01-07)
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TTIIRRA

Ttiírra-ttiírra-ttiírra: Onom. Txantxa-
gorriaren kantua adierazten duen ono-
matopeia./ Ttiírra-ttiírra-ttiírra. (JBA,
2004-02-01)

Ttikí, ttikíe: izond. Txikia, modu bigunga-
rrian./ Ttiki-ttikik... politte. Txiki-txi-
kiak... polita. (Katakumeen gainean)
(JBA, 1998-06-20)/ Ttikigoa dek bat. Txi-
kiagoa duk bat. (Behorkume baten gai-
nean) (JUA, 2004-05-15)/ Ttikie. Txikia.
(Ume baten gainean) (JUA, 2002-06-15)/
Ttikie. Txikia. (JBA, 2006-05-05)/ Dauke
burue ttiki-ttikie. Dauka burua txiki-txi-
kia. (Behokak) (JBA, 2008-07-20)

Ttíki-ttáka: Onom. Ekintza txiki eta eten-
gabeak adierazteko onomatopeia./ Ttiki-
ttaka berea egiten duen baten gainean.
(JUA, 1999-10-23)

Ttíki-ttíki: Onom. Ttiki-ttiki, ekintza txiki
eta etengabeak adierazteko onomato-
peia./ Ttiki-ttiki. Ttiki-ttiki. (Katagorriak
zuhaitzetan duen mugimendu bizkorra
adieraziz) (JBA, 2007-09-29)

Ttínttat: iz. Pixka bat./ Emango diot, nai
bado, ur ttinttat. Emango diot, nahi
badu, ur pixka bat. (JBA, 1998-07-10)/ Arrai
ttinttat. Arrain pixka bat. (JBA, 2000-07-
15)/ Ur ttinttana. Ur pixkana. (Landare ba-
koitzari dagokion ur kopuruaren gaine-
an esana) (JBA, 2000-05-20)/ Tortilla ttin-
ttana. Tortila pixkana. (JBA, 2001-01-20)/
Ttinttaten. Pixka batean. (JBA, 2004-02-28)/
Eztarriko miñ ttinttat. Eztarriko min pix-
ka bat. (JBA, 2004-05-08)/ Partittu izu
orti ttinttana. Banatu ezazu hortik pix-
kana. (JBA, 2007-02-17)

Ttinttírri, ttinttírrie: iz. Tintirria, su-
durreko jarioa, katarroa denean./ Ttintti-
rrie. Tintirria. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2003-01-02)/ Ttinttirrie. Tintirria. (Maria-
je UB-k entzuna: JBA, 2006-09-25)

Ttírri-ttárra: Onom. Ttirri-ttarra, mugi-
mendu isila eta garrantzia gutxikoa adie-
razteko onomatopeia./ Errekan urek tti-
rri-ttarra. Errekan urak ttirri-ttarra. (Erre-
ka uraren joana adierazteko, uda ga-
raian errekaren maila oso behean zene-
an) (ik. Amorrai) (JUA, 1999-04-24)

Ttítti, ttittíe: (ik. Titi)

Ttóma-ttóma!: interj. Zool. Txakurra la-
saitzeko esaten den formula./ Ttoma-tto-
ma! (JBA, 1998-08-05)/ (sinonimoa Toma)

Ttóntto, ttónttoa: izond. Tontoa, modu
bigungarrian./ Ttontto mun. Tonto mo-
duan. (Abere baten gainean) (JBA, 2000-
01-29)/ Ttontto arrapau ittue. Tonto ha-
rrapatu dituzte. (JBA, 2004-03-13)/ Gure
au’re ttonttoa da. Gure hau ere tontoa
da. (Txakurraren gainean, gauza ba-
tzutaz ez dela konturatzen adieraziz)
(JBA, 2004-05-15)

Ttonttókeri, ttonttókerie: iz. Tontakeria,
modu bigungarrian./ Ttonttokerik. Ton-
takeriak. (JBA, 2005-01-01)

Ttonttólo, ttonttóloa: izond. Tontoloa,
modu bigungarrian./ Ttonttoloa. Tonto-
loa. (JBA)

Ttonttótu: ad. Tontotu, modu bigunga-

rrian./ Ze ttonttotuta daon. Ze tontotuta
dagoen. (Igurtziak jasotzen ari den katuaz)

Ttunttún, ttunttúne: iz. Tre. Tuntuna, mu-
sika tresna./ Ttunttune jo. Tuntuna jo.
(JUA, 2003-09-27)

Tubóbide: Topo. Tubobide, Brinkolako
parajea./ Tubobide. Tubobide. (JBA,
2002-05-11)

Tuerto, tuertoa: iz./izond. Begibakarra./
Tuertoa. Begibakarra. (Pertsona baten gai-
nean) (JUA, 2004-09-18)

Túkulu-túkulu: Onom. Hots gutxiko zin-
tzarriaren soinua adierazteko onomato-
peia. Zintzarri batzuk urrunera ere entzun
litezke, baina batzuk entzuteko aberea-
rengana asko gerturatu beharra dago./ Tu-
kulu-tukulu. Tukulu tukulu. (JBA)

Túnburru-túnburru: Onom. Trumoiaren
hotsa adierazten duen onomatopeia. (JUA
berak dioenez, eguraldia txartu eta tun-
burru-tunburru egitera hel daiteke) (JUA,
1999-06-26)

Túnel, túnela: 1. iz. Tunela./ Tunela. Tu-
nela. (JBA)/ 2. Tunela, Agirrezabal etxea
aldenik-alde zeharkatzen duen estalpea./
Túnela. Tunela.155 (JBA, 2009-01-31)

Tunél-Aundie: Tunel Handia. Brinkola eta
Zegamaren arteko trenbidean dagoen
tunela. Erabat zuzena da eta alde batetik
bestearen irteera ikus liteke./ Tunel Aun-
die. Tunel Handia. (JBA, 1998-05-12)/ (�)

� Etnog. Tunelak egiten: Tunel handia egiteko,
mendian zehar goitik beherako zuloak
egin zituzten, potzuk deitzen direnak.
Haietako bosgarrena, Ormakio aldean
dago, bosgarren potzue deitutakoa. Zulo
hauek tunel barneko harriak kanpora
ateratzeko erabiltzen ziren, horretarako bi

saski zituen manibelazko egur bat bira ara-
ziz. Honela, saski bat harriz betea igotzen
ari zela, bestea hutsik jaisten zen. Orain-
dik ere, harri pilo hauek ikus litezke Or-
makio aldean./ Trena zulo hauen azpitik
pasatzean, goitik aditu omen liteke tre-
naren hotsa. (Juan Luis AA, 1999-04-09)

� Etnog. Ingeniariarena: Luzianok kontatzen
zuenez, Tunel Aundi egiten aritu zirene-
an, mendiaren bi aldeetan ireki zituzten
tunel ahoak eta handik hasi ziren zulatzen.
Asmoa tunelaren bi alderdiek bat egitea
zen puntu batean. Baina behar zen egu-
nean ez zuten bat egin. Orduan, lan
haiek zuzentzen zituen ingeniariak bere
burua hil zuen, kalkuluak oker egin zi-
tuelakoan. Eta hurrengo egunean bertan
tunelaren bi zuloek bat egin zuten, inje-
niaria zuzen zebilela azalduz. (JBA, 2008-
10-31)

Tunél-Txikie: Tunel Txikia. Brinkola eta
Zegamaren arteko trenbidean dagoen
tunela./ Tunel Txikie. Tunel Txikia. (JBA,
1998-05-12)

Tuntúnen járdun: ad. Tuntunean jardun,
tuntun moduan jardun./ Tuntunen jardun.
Tuntunean jardun. (JBA, 2005-09-09)

Túntur-plater, túntur-platera: iz.

Tuntur-platera, janez goraino betetako pla-
tera./ Ola, túntur-platera. Horrela, tuntur-
platera. (Janez goraino betetako edo-
zein plater adieraziz. Jana neurrian jatea
askoz ere osasuntsuagoa dela dio, jana-
riz betetako horrelako platerkada osoak
jatea baino) (JBA, 2006-06-03)

Tupíñ, tupíñe: iz. Tre. Tupina, ontzi mota./
Tupiñe. Tupina. / Sagarrak erretzeko tu-
piñe. Sagarrak erretzeko tupina. (JBA,
1998-12-05)

155 Pasiloak ere, zuzen-zuzen zeharkatzen du etxe guztia, alde batean hasi eta bestean bukatuz.

› TUNEL-AUNDIE. Tunel Handiaren ahoa, Zegama aldetik. (AA, 2005-08-21)
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TXAKUR

➤ Grab. Tupiñe: “Tupiñe ba zee aundi bat, ka-
zuela-o, kazuela altu bat, tupiñe ba altue
izaten da, kazuela zea nola izaten dan, za-
bala o bajue, ba altue, eta balio izaten do
ba gauza askotako. Saldea eitteko’re
bai, oillo saldea eitteko’re bai, eta geo,
txerri denporan, ba baita olkik-eta egos-
teko’re bai, enda gauza askotako tupiñe.
Ba “kabida” aundiko ontzie zalako,
orreatio esaten tzikon tupiñe” (JBA, 2003-
04-26)

Tupúr: adb. Tupur, zakar, berekoi./ Tupur
antzen. Tupur antzean. (Bere harrema-
netan agertzen duen desegokitasuna,
erantzun txarrak) (JBA, 2002-05-18)

Tupúr, tupúrre: izond. Tupurra, berekoia.
Besteen esanei kasurik egin ez edo eran-
tzun desegokiak ematen dituen pertsona./
Tupurre.  Tupurra. (JBA, 2001-03-24)/ 

➤ Grab. Tupurre: ““Terco”, iz baten esanda
ba oixe. Besten gauzak onartze ez dittun,
berea bakarrik, olako zee bati esaten tza-
ko tupurre, nik uste. Berea bakarrik, bes-
ten gauzak... “terco”” (JBA, 2003-04-26)

Tur-tur: Onom. Traktore hotsa adierazteko
onomatopeia./ Tur-tur. Tur-tur. (JUA,
2004-08-10)

Turbína: Turbina, Brinkolako etxea, Gu-
riditegi auzunean./ Turbina. Turbina.
(MUA, 2003-04-11)/ Turbiñako. Turbinako.
(JUA, 2002-05-11)/ (�) (aldaera Turbiña)

➤ Grab. Turbinako kontuak: “Turbina in
tzuen, or indar etxea jarri zuen or. Indar
etxea jarri zuen, aiuntamentuk-eo, dipu-
taziok o zeak, emen indarra izateko. Eta
goitti bera etorri zan, Zumarrako zera...
Oiñ aldapa txiki-txiki-txiki bat badaok an
zean an, Turbiñako “entradan” o zean,
etxe baju-bajue an in zuen. Eta etxe ba-
jue izaten zan. Sartu zuen, or ud aundik.
Sartu zuen beera, lurren errekan beera,
sartu zuen. Eta an formatzen tzan indar
ori, uden indar ori. Indarra or formatzen,
indar aundie gaiñea itten tzian or, “bas-
tante” indar aundie. Erri guzirako nai-
ko indar itten zan ori (...) beera. Zuk ez
al dakizu, Ermentaiko Joxemari nola ze-
atu zan... Bere etxen ondon, an etxetik pix-
kat aurreaxeon, sorotxo bat o pixkat
bazien, ta aexen gaiñen, malkarra o zea
zan-da, bedarra ebaitzen ai zan. Ta des-
kuidon ikutu dio, ikutu dio ola alanbrek
olaxe pasatzen zan alabrea... An peli-

grosoa zan, oso peligrosoa. An bedarra
ebaitzen etzuen utzi’re ein bear. Da ura,
motill ona zan-da, zea ittea jun zan da an-
txe ikutu in dio ta tak!, Seko geatu zan.
Indarra...”. Luisa koinata berriz lurrean
geratu zen: “A bai, ura lurrea eroita ge-
atu zan. Linea epinten ai zien. Bedarra
etxera, etxera sartzeko. Etxera, “entra-
daa”, “entrada” sartzeko. Linea alanbrea
ipinten ai zien. Ari bete-beten arrapau zon
da bestea atzeagon zeon. Lenengok arra-
pau zon Joxemari. Joxemari, ene!, ondo
mutill ona zan ba! “Ura, mutill ura ala
iltzea!” jenteek” (JUA, 2002-05-11)

Turbíña: (ik. Turbina)

Tútu, tutúe: iz. Tutua, lantegiko tutuaren
gainean./ Patrizionen tutuik etzon jotzen
garai baten. Patriziorenean tuturik ez zuen
jotzen garai batean. (Legazpin lantegiek
indarra hartu aurreko egoeraz ari da) (JUA,
2002-03-02)

Txaál, txaála: iz. Zool. Txahala./ Txaal bat.
Txahal bat. (JUA, 2004-03-13)

Txaáltoki, txaáltokie: iz. Txahaltokia./
Txaaltokie. Txahaltokia. (JBA, 1998-12-22)

� Etnog. Olazargo txahaltokia: Olazar baserri-
ko ukuilu ondoko gela bat zen txahalto-
kia./ Hasieran, txaaltokie izan zen, gero
txerritokie ere izan zen. Txerriaren usai-
na aipatzen du: Txerrik usai aundie iza-
ten do ba eta, besteak beste, horregatik
kendu zuten txerria. (JBA, 1998-12-22)

Txaápitxi: Txaratxipi, Zegamako base-
rria./ Txaapitxi. Txaratxipi. (JBA, 2002-08-
10)/ (�)

Txaára: Topo. Txara, Brinkolako parajea./
Txaaran. Txaran. (JBA, 1999-08-18)/ (Hitz
hau toponimoa bada ere, izen arrunta bezala era-
biltzen da; ik. Txara)

Txaárki: (ik. Txarki)

Txaártu: ad. Txartu./ Txaartuta. Txartuta.
(JUA, 2002-03-08)

Txabéta, txabétea: iz. Tre. Txabeta./ Txa-
betea. Txabeta. (Tresna honek segaren
eraztuna erabat finkatzeko balio du. Me-
talezkoa da) (ik. Eaztun) (JUA, 1998-07-10)

Txábola, txábolea: 1. iz. Txabola, ar-
tzainaren eraikuntza./ Txabolea. Txabo-
la. (JUA, 1999-02-12)/ Txábolea. Txabola.
(JUA, 1999-07-10)/ Txábolan. Txabolan.
(JBA, 2002-11-09)/ Etxabolea. Txabola.
(Arriurdineko txabola baten gainean)
(JUA, 1999-01-01)/ Etxabolea. Txabola.
(JUA, 1999-05-15)/ Etxabolan. Txabolan.
(JUA, 1999-08-23)/ Etxabola oitan. Txabola
horietan. (JBA, 2000-02-19)/ Txábola bat’e
ondon. Txabola bat ere ondoan. (JBA,
2004-02-15)/ Txábolea... etxabóla. Txa-
bola... txabola. (JBA, 2005-08-13)/ Etxao-
lan. Txabolan. (JUA, 2002-05-13)/ (aldaerak
Etxabola; Etxaola)/ 2. iz. Txabola, aterpea,
estalpea. (ik. Zelaiaundiko txabolea)

Txákur, txakúrre: iz. Zool. Txakurra./ Po-
lizi txakurre. Polizia txakurra. (Txakur
arraza) (JUA, 1999-07-26)/ Hara zer dioen
JUA-k txakurren gainean: Ok izketan ja-
kin bear lukie, entendiu itten due ondo.
(JUA, 2001-11-17)/ Txakurrendako. Txa-
kurrarentzako. (JUA, 2002-12-25)/ Txákur
ori. Txakur hori. (JBA, 2004-10-30)/ JUA-
k txakurrari mutilekiko hika egiten dio.
(JUA, 1999-06-05)

TXAKUR ZARRA: iz./izond. Txakur zaharra.
Malezia duen pertsona./ Txakur zarra.
Txakur zaharra. (JUA, 1999-07-10)

TXAKURRE GELDITTU: ad. Txakurra gel-
ditu. Ehizako txakurra bere harrapakinaren
aurrean era jakin batetan geratzea, ehiz-
tariari harrapakina bertan dela adieraziz./

› TURBINA. Turbina etxea. (AA, 2007-12-25)

› TXABOLEA. Aratz barreneko Azkosaroi saroiko artzain txabola. (AA, 2005-08-11)
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Txakurre geldittu. Txakurra gelditu. (JBA,
2000-12-24)

� Etnog. Txakur izena: Txakurrak euren izen
propioa dute, izan ere izenez deituta
kasu egiten dute. JBA txakur izen batzuez
gogoratzen da: Lagun, Beltx, Zigor. Az-
ken honen gainean zera dio, ura ze in zan,
akabau-eo. Hura zer egin zen, akabatu-
edo. (JBA, 1998-10-31)

� Etnog. Artzain txakurra: JBA-ren esanetan,
benetako artzain txakurrek hankan oina
baino gorago azkazal bakarra izan be-
harrean, bi azkazal izaten dituzte. (JBA,
2001-08-04)

� Etnog. Autoen beldur: Txakur batzuk ez dira
autoen beldur eta hori arriskutsua da, au-
toak txakurra harrapatzeko aukera han-
diagoa izaten dutelako. Txakur horiei au-
toekiko beldurra sartzeko ondokoa egi-
tea gomendatzen du Anjel BA-k: Txa-
kurrari buztana auto baten azpian sartu,
zapaldu gabe baina beldurtzeko adina.
Horrela, beldur handia hartzen omen
dute. (Anjel BA, 1999-10-08)

� Etnog. Esaera: JUA-k, oso gogorra dagoen ja-
kiren bat aurkitzen duenean zera esaten
omen du: <<Txakurrari harrika egiteko
modukoa>> dagoela. (Juan Luis AA)/
Txakurrei arrika itteko moukoa zan.
Txakurrari harrika egiteko modukoa zen.
(Gogor samarra iruditu zaion aran baten
gainean) (JUA, 2004-08-11)

� Etnog. Esan eginekoa: Txakur baten gainean zera
dio, oso esan eiñekoa dela, esandakoa be-
tetzen duela. Artzain lanetan ikasteko ahal-
mena ere badu, erakutsi leike, erakutsi lei-
kionez. (JBA, 2001-04-07)/ Oso txakur esan-
eiñekoa da. Oso txakur esan eginekoa da.
(Esandakoa egoki betetzen duen txakur ba-
ten gainean) (JBA, 2001-10-14)

➤ Grab. Txakurre: Elikadura: “Txakurrek
ekarrita ez beintzet ezer. Ogi pusketa bat’e
jan ingo zuen da arto pusketa bat’e
igual-da, oiñ ez due jaten baiño. Ta geo,
urdai azalen bat-eta... Katuk’e izango
zien-da, danandako partittu bearko zan-

da. Olaxe, ez beintzet, ekarritako janik ez
beintzet, eositako janik. Etzan ordun-da”
(JBA, 2004-12-03)

Txakúr-aundi, txakúr-aundie: iz.

Txakur handia, garai bateko txanpon
mota./ Txakur-aundin bat. Txakur han-
diren bat. (JUA, 1999-02-12)

Txakúr-txiki, txakúr-txikie: iz. Txa-
kur txikia, garai bateko txanpon mota./
Lau txakur-txiki. Lau txakur txiki. (JUA,
2003-11-25)

Txakúrdune, txakúrdune: iz. Txa-
kurduna, txakur jabea./ Txakurdunek.
Txakurdunek. (JUA, 1999-02-12)

Txakúrki, txakúrkie: iz. Txakurkia,
txakurkumea./ Txakurkik. Txakurkiak./
JUA-k dio batera ibiltzen diren katu eta
txakur baten gainean, biak ezingo dituz-
tela txakurkiak izan. (JUA, 2002-05-11)/ (si-
nonimoa Txakurkuma)

Txakúrkuma, txakúrkumea: iz. Zool.

Txakurkumea./ Txakurkuma. Txakur-
kume. (JUA, 2000-09-30)/ Txakurkumak.
Txakurkumeak. (JBA, 2004-02-15)/ (sino-
nimoa Txakurki)

Txakúrren gaitz, txakúrren gai-
tze: iz. Zool. Txakurraren gaitza./ Txa-
kurren gaitze. Txakurraren gaitza. (JBA,
1999-03-20)

� Etnog. Txakur gaitza: Txakurrak txalan ba-
rruk jan ezkeo eta hauek gaitza badute, eta
gero txakurrak baratzean txiza egin eta

hala bustitako barazkia (letxua esaterako)
gizakiak jatean gertatzen da gaitz hau.
(JBA, 1999-03-20)

Txakúrtegi, txakúrtegie: (ik. Txakurtei)

Txakúrtei, txakúrteie: iz. Txakurtegia./
Txakurteia. Txakurtegira. (JBA, 1999-12-
30)/ Txakurtegie. Txakurtegia. (JBA, 2002-
01-06)/ (aldaera Txakurtegi)

Txakúrzai, txakúrzaie: iz. Txakurzai-
na. (Alde egin duen txakurraren bila
joan direnez txakurzai lana egin dutela
dio) (JBA, 2001-11-03)

Txálma, txálmea: iz. Tre. Txalma. Asto-
ari bizkarrean jartzen zaion tresna./ Txal-
mea. Txalma. (JBA, 2001-09-01)/ Astoi jar-
tzen tzakona. Arbaldea ta txintxea-ta.
(JBA, 2009-01-21)

Txálo, txáloa: iz. Txaloa.

TXALOK JO: ad. Txaloak jo./ Txalok jo. Txa-
loak jo. (JBA, 2001-02-03)

Txanbóliñ, txanbóliñe: iz. Tre. Txanbo-
lina, txistua, musika tresna./ Txanboliñe
jotzen duenak. Txanbolina jotzen dutenak.
(JBA, 2002-09-14)/ (sinonimoa Txistu)

Txánbra, txánbrea: iz. Blusa, jantzi
mota./ Txanbra berrikin-da. Blusa be-
rriarekin-eta. (Mariaje UB-k entzuna: JBA)/
(sinonimoa Blusa)

Txánda, txándea: iz. Txanda./ Txanda-
an. Txandan. (JUA, 1999-02-09)/ Txandan

› TXAKURRE. Txakurra. (AA, 2003-06-28)

› TXAKURKUMEA. Txakurra eta txakurkumeak. Itsason ateratako argazkia. (AA, 2005-10-12)

TXAKUR-
AUNDI
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ebaliko deu. Txandan erabiliko dugu.
(JBA, 2000-02-24)/ Txanda in bear izaten
gendun. Txanda egin behar izaten genuen.
(JBA, 2000-08-09)/ Gue txandea. Gure
txanda. (JUA, 2003-08-09)

Txándaka: adb. Txandaka./ Txandaka.
Txandaka. (JUA, 1999-01-23)

Txándal, txandála: izond. Txaldana./ Per-
sona txandala. Pertsona txaldana. (Sus-
tantziarik gabeko pertsona) (JBA)/ Paeta oso
txandala. Horma oso txaldana. (Hormaren
eskastasuna adieraziz) (JBA, 2000-03-04) 

Txandátu: (ik. Txandau)

Txándau: ad. Txandatu./ Eta patatak’e
bai, txandau itten tzien patatak’e. Eta pa-
tatak ere bai, txandatu egiten ziren pata-
tak ere. (JBA, 2002-06-15)/ Txandatuz.
Txandatuz. (JBA, 2001-11-25)/ (aldaera
Txandatu)

Txáno, txánoa: iz. Txanoa, arropa mota./
Txanoa. Txanoa. (JUA, 2001-12-15)

Txanpíñoi, txanpíñoia: iz. Bot. Txanpinoia,
perretxiko mota./ Zelaiko txanpiñoiak.
Zelaiko txanpinoiak. (JBA, 2003-09-06)

Txantxángorri, txantxángorrie: iz. Zool.

Txantxangorria, hegazti mota./ Txantxan-
gorrie. Txantxangorria. (JBA, 1998-09-12)

➤ Grab. Txantxangorrie: “Txantxangorrie, txo-
ritxo politte...(...). Txantxangorrie izaten
da oso txoritxo, zea, laungarrie izate a
txoritxoa. Ni, askotan baatzan, da antxe,
íngurun. Da ttírrra-ttírrra-ttírrra da gus-
tau eitten tzako gaiñea. Berriz’e an izan-
go zu zean, autzaxo juten bada, berriz’e
aurki izango zu íngurun. Oso laungarrie
da zea, txantxangorrie. Oso politte. Nei
askotan gertau izan zat olaxe, ementxe,
íngurun da ttirrra-ttirrra esan da gustau

itten tzako ta antxe, antxe ibiltzen da, zu
an zailtzen bittarten”. Kantu berezia ote
duen: “Ez takit pa kantu asko dauken
orrek’e. Ez takit, kantu asko eukiko
don’e orrek. Nik ez diot asko, ez dait, bai-
ño bestela, oso txoritxo laungarrie”. Ez
da txori lagungarri bakarra: “Ola, txépe-
txa noizik biñetan zea in izanda, ikusi izan
da baiño ori bezela!, bueno, ori jun zaiz
ba zea, soroa o batza o zea, da an izan-
go zu ingurun, sarri” (JBA, 2004-02-01)

Txápal, txapála: izond. Zapala./ Txapala.
Zapala. (JBA, 1998-08-06)

Txapárro, txapárroa: iz. Tre. Txaparroa,
bola jokoko birla txikia./ Txaparroa.
Txaparroa. (JBA, 2002-01-26)

Txápel, txapéla: 1. iz. Txapela, buruko
jantzia./ Txapela ondo jarri. Txapela
ondo jarri. (JBA, 2004-03-21)/ 2. iz. Txa-
pelaren antzeko gainaldea duten gauzei
burua./ Txapel. Txapel. (Iltze mota ba-
tzuen burua adierazteko) (JBA, 2006-05-20)

Txapél-oker, txapél-okerra: iz. Mili-
tarra./ Dana txapel-okerra. Dena txapel
okerra. (Franco-ren armadako kideak
izendatzeko) (JUA, 2002-07-21)

Txapélgorri, txapélgorrie: iz. Txa-
pelgorria. Mikeleteak eta horrelakoak
adierazteko erabilia./ Txapelgorrie. Txa-
pelgorria. (JUA, 2002-03-02)

Txaplán, txaplána: iz. Txaflana./ Txa-
planen. Txaflanean. (Mariaje UB-k entzu-
na aurretik) (JUA, 2000-10-21)

Txapléta, txaplétea: iz. Tre. Txabeta (?)/
Txapleta bat. Txabeta bat. (Partxea edo
eraaski bat) (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2007-12-03)/ (ik. Txabeta)

Txar, txárra: 1. izond. Txarra./ Txarranak.
Txarrenak. (JBA, 1998-10-17)/ Txarraok.
Txarragoak. (JBA, 1999-06-19)/ Górpu-
tzendako’re txaarra. Gorputzarentzako
ere txarra. (JBA, 2003-08-31)/ Txartxoa da-
ta. Txartxoa da-eta. (JUA, 2001-11-02)/
Ordu oso txaarren dauku. Ordu oso txa-
rrean daukagu. (JBA, 2005-05-07)/ Usai txa-
arra. Usain txarra. (JBA, 2006-11-04)/ 2.
iz. Txarra./ Arkumen txaar batzuk. Arku-
mearen txar batzuk. (Izena bezala erabi-
lia; arkumearen balio gutxieneko haragi
zatiak adierazteko) (JBA, 2008-01-18)

Txára, txárea: iz. Bot. Txara. Haritz eta pago› TXANTXANGORRIE. Txantxangorria zuhaitzean. Korta aldean ateratako argazkia. (AA, 2007-12-26)

› TXAREA. Txara Urieta gainaren inguruan. (AA, 2008-02-03)
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tantaiak dauden sailari esaten zaio honela./
Txara. Txara. (JBA, 1999-08-19)/ Txara al-
dea... txárea. Txara aldera... txara. (Ar-
muñotik txara aldera, hau da, Urieta
txara aldera) (JBA, 2000-02-26)/ (Hitz hau
izen arrunta bada ere, toponimo bezala erabil-
tzen da; ik. Txaara)

TXARA ETA: ad. Txara atera, ebakitako txararen
egurra bidez ekartzea./ Txarak etatzen. Txa-
rak ateratzen. (JBA, 2005-01-15)/ (sinonimoa
Baso sarrera, Basoa eta atala)

Txaráka, txarákea: iz. Bot. Txaraka,
txara zatia./ Txaraka. Txaraka. (JUA,
2002-07-27)

Txarkéri, txarkérie: iz. Txarkeria, gaiz-
takeria./ Txarkerie. Txarkeria. (JUA)

Txárki: adb. Txarki, gaizki./ Oso txarki
dau. Oso txarki dago. (Soroa bertan lana
egiteko) (JBA, 2008-05-29)/ Busti ezkeo txa-
arki eoten da. Busti ezkero txarki egoten
da. (JBA, 2004-07-17)/ (aldaera Txaarki)

Txarráda, txarrádea: iz. Xerrada./
Txarradea. Xerrada. (JBA, 2003-08-16)/ (si-
nonimoa Filete)

Txarráldi, txarráldie: iz. Txarraldia./
Txaarraldie... bajaaldie. Txarraldia...
beherakada. (Osasunaz mintzatuz) (JBA,
2003-10-08)

Txarrántxa, txarrántxea: iz. Tre. Txa-
rrantxa./ Olazarreko txarrantxa, egu-
rrezko ohol luzexka bat da. Bere erdial-
dean iltze multzo pilatu bat du. Alde ba-
tean berriz, hiruki baten erako zulo bat./
Txarrantxea. Txarrantxa. (JBA, 1999-02-
10)

Txart-txart: Onom. Txart-txart, teilatuko
egur jakin batzuk udan ateratzen duten ho-
tsa adierazteko./ Txart-txart. Txart-txart.
(JBA, 2005-12-17)

Txártel, txartéla: iz. Erl. Txartela, apaizek
emandakoa./ <<Don Jeronimok ondo
erakutsita bialtzen zaittue>>. Ta guri be-
alaxe ematen tziun... Txartela. (MUA,
2003-04-11)/ Pazkuazko txartela. Bazko-

ako txartela. (JBA, 2005-01-14)/ Pazkoaz-
koa itten zonai ematen zien; jakitteko zei-
ñek pazkoazkoa eitten tzon. (JBA, 2009-01-
21)/ (ik. Pazko)

Txátar, txatárra: izond. Txatarra, ttatta-
rra, eskasa./ Txatarra. Txatarra. (JBA,
1998-02-11)/ Balio gutxikoa, txikia, eskasa,
esanahia duen hitza da. (JBA-k, besteak
beste, pinu landare txikiei eta hesola motz
txikienaz mintzatzean erabili izan du)
(JBA, 1998-12-23)/ An ez dao txatxarrik.
Han ez dago txatarrik. (Hesolen gainean
ari da) (JBA, 2000-01-29)/ Txatarranok.
Txatarrenok. (JBA, 1998-12-23)/ Txatar-
txiok. Txatartxeagoak. (JBA, 1998-12-23)/
Txatxarra. Txatarra. (JBA, 1998-12-23)/ Or
txatarranak dare. Hor txatarrenak daude.
(JBA, 2007-07-14)/ (aldaera Txatxar) (sino-
nimoak Ttattar; Xatar)

Txátxar, txatxárra: (ik. Txatar)

Txendór, txendórra: iz. Txondorra./
Olabasoko pagadian, aldapa bertan badira
lauzpabost metroko zabalera duten lau-
guneak, eta horiek garai bateko txondo-
rren kokatzen lekuak izango zirela uste
du JBA-k./ Txendorra. Txondorra (JBA,
1999-08-03)/ Txindorra. Txondorra. (JBA,
1999-01-23)/ Txendor lekue. Txondor le-
kua. (Olabasoko zati lauen gainean)
(JBA, 2001-01-13)/ Txendorra. Txondorra.
(JUA, 2004-07-17)/ (aldaera Txindor)

Txepél, txepéla: izond. Txepela./ Beotuta
txepela baino txepelaoa. Berotuta txepela
baino txepelagoa. (Kolazko edari baten
gainean, berotzean ez duela tankerarik iza-
ten) (JBA, 2002-12-28)

Txépetx, txepétxa: iz. Zool. Txepetxa, he-
gazti mota.

➤ Grab. Txepetxa: “Txepetxa txiki-txiki-
txikie. Txiki-txikie izaten da ta buxtana

tente-tente dola. Oso txikie, txepetxa, nik
eskun ez dait euki dian beiñ’e, baiño bein-
tzet itxuraz oso txikie. Geo aapie eitten do
ba, dana pelota baten moun, aundixoa,
pelotea baiño aundixoa, borobille eta zu-
lotxo bat epintzen dio, bea sartu ta irten
itteko. Iaz baendun guk, or, etxokan ata-
rin, aapie, eta ez takit, azkenen txori mat
eo zea matek, katu matek o ze, ze, zek in
tzon. Abé baten zeon, eta banekiñ an ze-
ona, zeati sartzen ikusten non-da, da apie
inda zeon da sartzen ikusten non-da.
Gero, abén pusketa ta guzi, lurren billau
non, bai. “O sea”, ustela antza eukiko zon
aben zeak’e. Gaiñeko zeak beintzet. Gai-
ñeko zeuzken azal-o, gaiñeko pusketatxok.
Da antxe zeuken einda, baiño geo ez ta-
kit, txorin mat, nik pensau non, katu ma-
tek zea ingo zola, arrastauko zola ta umek
jan igual eingo zittun”. Katuak harrapa-
tzen ditu hortaz hegaztiak: “Baai, oixe.
Ura gaiñea, arek etzon pensauko baiño,
zeárreko aben torrita, katuk zea ingo zon
ura, ta ikusi’re eingo zon gaiñea, asko-
tan an zeillela-ta” (JBA, 2004-02-01)

Txerrápari, txerráparie: iz. Txerri
afaria, txerria hiltzen esku hartu zuen jen-
deari, gauez ematen zitzaion afaria./
Txerraparie. Txerri afaria. (Mariaje UB-k
entzuna: JUA, 2003-10-20)/ Txerri aparie.
Txerri afaria. (JUA, 1999-12-06)/ (aldaera
Txerri-apari)

Txerrápo, txerrápoa: 1. (ik. Apo)/ 2.
izond. Txerrapoa./ Txerrapoa. Txerrapoa.
(Birao bezala erabilia) (JUA, 2000-12-02)

➤ Grab. Txerrapoa eta txerri kontuak:
“Txerrapoa izango da txerri arra, ezta?...
Txerrapoa, otan itz ori gutxi ibiltzen tzan
nola txerri txikik zea inda ekartzen tzien...
Amen etzan, etzan oitturaik emengo jen-
dek txerrik azteko da kao, txerri arrik eu-
kitzeko’re ba ez. Ori, txerrapoa, guk

› TXARRANTXEA. Lihoa lantzeko tresna. (AA, 2008-
04-11)

› TXENDORRA. Legazpin egindako txendorra. (AA, 2005-06-01)
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gutxi ebali izan gendun. Txikie balin ba-
zan ba txerri arra, arra... Ta kapau-o ei-
tten tzan, eta...”. Inguruan ez zen txerri-
kumerik hazten zuenik: “Ez. Emen iñor’e
etzeon, emen beintzet Brinkolan ez. Le-
azpin ez dakit esaten tzuen or zamoranok-
eta zea itten tzittuela baiño...”. Txerriak
erosi egiten ziren: “Eosi, bai. O tratan-
tei-o, o ferin baten-o, ola. Eta gero, az-
kenaldie, azken zean bea etortzen tzan, ez
takit nungoa dan, Zaldibikoa-o, nungoa
dan’e ori, lengon Billafrankan ikuste non.
Ba automoillen txerrik zea itten tzittun,
jendek’e zer bear izaten tzon, gutxi go-
rabera jakitten tzon, txerritxok, “auxe zue-
tako zea”, “au kapauta dao” o “ez
tau”-o... Da jenealen, azkenen, orrixe eos-
ten zikon. Automoillen ekartzen tzittun ta
“au txikixoa”, “au aundixoa dezu”, bee
preziokiñ. Da bestela ba feritan-da lenau”.
Etxean hazten ziren txerriak kapatuak
ote?: “Ni akordatzen naiz kapau’re itten
tzittuela. “Gaur kapadorea etortzeko
men da” ta ba, bueno, baten matek abi-
xau ein bearko zion. Gaiñea zea zan, Be-
asaingok zien oik etortzen tzanak. Eta kla-
ro, etxetan jakitten tzan, da abixau eitten
tzikon eta ordun ba, abixatzen tzikon-da,
etxetan zea itten zittun, baikotzak bee etxe-
tan zeatio txerri arra errez kapatzen
men due. Baiño emea zaillago men da, ez
takit pa emen tripa eskiñan ebagin mat
ein da geo or esten mat’e etaa, o kendu
o lotu, o ez tait ze itten dien. Da ori ba zai-
llago izaten men tzan. Eta al dala ba ok
kapautakoa-o, o kapatzeko balin mazan
ba arra artzen da ola’re ibiltzen tzan le-
nao”. Abere gehiago ere kapatzen ziren:
“Ez, bueno... Lenao, ni etorri baiño len
ez dakit nik. Emen azten tzittuela kapoiak
esaten tzuen. Ta ein bearko zuen zerbaitt,
kapau ein bearko zittuen. Tomaxa Arre-
zalgok kapatzen men tzittun. Ta aiei’re es-
tea o nik ez dakit ze, ze (...) ziten. Gero oiñ

zean emango dittue, granjatan-da, itte
ittuen orik zeozer eman, ez die itten? Bai-
ño, nik ez dakit ori nola, baten mat ibil-
tzen tzan o ze itten tzan, oillasko orik ka-
patzen-o. Azten men tzittuen kapoiak
eta ola, zeai, errenteroi-eta emateko, da
Tomasai aittuta nao aek itten tzittula”.
Idiak ere kapatuak ziren noski: “Idik’e bai,
oixe kapauko ziela, bai. Oixe kapatzen
tziela idik’e”. Non kapatzen ziren: “Ez,
eta emen lenau etxe guzitan men tzien idik
eta aik kapau bearko zittuen, txikitan ka-
pauko zittuen-da, ba eosi aurreti o nik ez
daki pa. Amen bertan etzan idik aziko. Ta
orreatio ba... Gue aitte zanak, txakurre ka-
pau izan zittun. Bai, txakurrek, arrak. Eta
aarik, aarik’e bai. Arik’e kapatzen tzien,
ola goora jaso-o eitten tzien, zeak, alek.
Oi’re ikusi o aittuta-o...”. Eta bestelako-
ak: “Akordatzen naiz beiñ aittek zea in tzo-

la, txakurre kapau zola, ori bai. Laia ba-
ten burue jarri, lotu-o, sartu-o, eta ola ibi-
li zala akordatzen naiz. Arra izango zan,
ura errezago izango zan, ebagie in da ken-
du-ta, geo eiñ zean mat, likido bat eta bea
(...) zikon. Baiño gaiñeatiñ...” (JBA, 2003-
04-26)

Txérri, txerríe: iz. Zool. Txerria./ Txerrie.
Txerria. (JUA, 2004-08-29)/ Agirrezabal ba-
serrian ebaltzen tzan txerrie bee kasa, beti
etxetik gertu. (JBA, 2004-03-13)/ Zerrin ur-
daie. Txerriaren urdaia. (JUA, 2004-08-10)/
(aldaera Zerri)

TXERRI IN: ad. Txerri egin, erabat zikindu./
Txerri inda. Txerri eginda. (Zikindutako
leku baten gainean) (JBA, 2004-08-13)

� Etnog. Txerriaren inguruan: Txerriari, besteak
beste, artoa eta baba ematen zitzaion. Ez-
kurra ez zitzaion ematen. Behin txerri ba-
tek Antxerdi aldera ihes egin zien eta or-
dutik aurrera kontu handiagoa izan zuten
jaregiterakoan. Hala ere, txerria honeta-
ra hezi litekeela esaten du eta Olazarren
askatzen zen txerriak gainera ibilbide bera
izaten zuen, Etxaburu aldera. (JUA, 2004-
03-13)/ Joxemarik gogoan duenez, txerria
batzutan jaregiten zen, Etxaburua ezku-
rrek jatea eramaten zela. (Joxemari UB,
2004-03-13)/ Etxean hiltzen ziren txe-
rriek 170, 180 eta 190 kilo inguru izaten
zuten. Gogoan dauka, berreuneako kilo
bat falta zela geratu zen txerria. (JUA,
2003-01-11)

➤ Grab. Txerrie (1): “Oaiñ txerrik ez dao bai-
ño etxen lenau guk iltzen gendun urdun
txerrie, bakizu, akordauko zaa, gure txe-
rrik ordun... Oiñ iltzen dien txerrik, eun
bat kiloko txerrik. Guk iltzen gendun ur-
dun txerrie, ia berreun kiloko txerrie. Zuk
ikusiko bazendu txerrie iltzen, txerrie il-
tzen ikusko bazendu, bildurtuko ziñeke,
zeatio aek uurru! ta uurru! itten dolako,
alaxe eitten do arek.” (JUA, 2002-05-11)

➤ Grab. Txerrie (2): ““Da urdiazpikok’e bai.
Aurten, aurten urte txarra euki ik”, txe-
rrie akau zikon-da. Enee!”. Batzutan
gertatzen zen txerria gaixotu eta akaba-
tzea ere: “Bai, bai, da txerrie akatu in
tzan-da. Da ori bezela (...), oiñ txaal bat
ilko balitz bezela. Akatuko balitz bezela,

› TXERRIE. Txerria lo Aralargo saroi batean. (AA, 2008-08-10)

› TXERRIE. Txerrikumeak Mutiloako txerri azokan. (AA, 2008-11-09)
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txerrie akatu itten tzan. Txerrie’re...”. Hil-
dako txerria ona ote zegoen jakiteko al-
baitaria komeni: “Baai, bai ona zeon bai-
ño lenengo janda gero, janda gero. Ez
gendiun orri beitzen. “Txerri onek”, il-
tzen tzan, “txerri orrek ez daukik ezer! Au
txerri ona dek!”. “Ipini gibela, laiste jan-
go diau-ta!”. Nai izaten tzon, da or ibil-
ten tzan urdun’e, zea, karnazeroa-ero”.
Txerriak zer jaten zuen: “Txerrik babea
bai, pentsu-babea, baba aundie, artalea,
berdura klase dana. Artoa, artaburue gus-
toa. Artaburue gustoa, bai... Txerri jana
izaten tzan beti, etxen sortzen zana, pa-
tata azalak, eta oi dana txerrindako, bai.
Patatea sobratzen bazan, txerrindako.
Gustatzen tzikon, geo errotati ekartzen
tzan iriñe, ura’re pixkaat naastu, uaxe
asko gustatzen tzikon txerriri. Ta txerri
aundie eitteko’re onena ua zan, iriñe. Ba-
bea, babea’re bai, baiño babea baiño
obea zala iriñe, arton iriñe. Bai, nee
amanrek amaten tzion, platerkara aun-
di bat, iriñe. Ud puskat artu, ud epela, ud
epela, ude’re naastu, eta an, (...) ua eal-
ten tzon. Bai, naasten ola pixkat ebaltzen
tzon da bai, txerrik muk-muk-muk156,
txerrik ola zurrut, zurrut lenengo, ude. Ta
geo, kaf-kaf” (JUA, 2004-03-13)

➤ Grab. Gibela eta urdaia: Txerria hil eta se-
gituan gibela jan ohi zen: “Txerrin gibe-
la? Txerrik zeuken gauzaik onena. Le-
nengo txerrin gibela, jaten tzan. Bueno,
zai, iltzailleek eta (...) zanak, eta nee aman-
rek beti eukitzen tzon, sartaiñe, sartaiñen
olioa, sartaiñ aundie (...) zon, aundiena,
ola da: pu-pu-pu-pu-pu, olioa irakitten.
Da gibela (...), artzen tzikon, ta geo gibela
platera aundita eta ta andik iltzailleek eta
etxen olkik in bear zittunak eta danona ju-
ten tzan. Fabrika jun aurretik, gibela jan
ezkeo gose gutxi eoten dala. Gibela gus-
toa baiño, txerrik zon gauzaik gozoena,
zea, gibela. Gibela, oixe! Txerrin, txerrin
gibela, bai”. Gero berriz urdaia: “Baai.
Geo urdaie. Urdaie urte guziñ, gatza man-
da. Gatza ematen zikon. Urdaie itten tzan
txerrie aundie balin bazan, eitten gen-
dutzen zortzi pusketa. Batzutan zei’re157

bai, txikixeoa balin bazan. Ta besta atzu-
tan, gure amanrei gustatze tzikon, aittei
esaten zion: “Ei zak!”. Txerrie txikitze-
kon, ebaitzekon, “zortzi pusketa itzek!
Errezago artzen diau” Errezago, (...) gai-
ñetik. Ara jun da pusketea, tak, pusketea,
me-me-me-me-me, ta arek, geo koipea
ematen tzon, grasa, koipea, urdaien gra-

sa, babei naastu. (...) zan, babe gozok,
baba gozok, bai. Ez oin bezela, oliokiñ,
grazakiñ, urdaien, urdaien grasakiñ. Ta
geo urdaie bea jan, eitten tzan, bai, bai.
Txarra zala, txarra zala, bai, baleok
jango nikik!” (JUA, 2004-03-13)

Txerri-apari, txerri-aparie: (ik. Txe-
rrapari)

Txerri-erregalo, txerri-erregaloa:
iz. Lehenago, baserri batean txerria hil-
dakoan beste baserri jakin batzuetara
eramaten ziren txerriaren haragi zati ba-
tzuk. Eta haragi zatia jasotzen zuten ba-
serrikoek, berdin egiten zuten eurek txe-
rria hildakoan. JUA-ren esanetan, eurek
txerri zatiak ematen zizkieten Eguzki-
tzakoei eta etxokanekoei. Hau oso aspaldi
gertatzen zela dio. Geroago, halakoa
ezagutu du baina sendikoen artean./ Txe-
rri erregaloa. Txerri oparia. (JUA, 2000-
01-04)/ Agirrezabal baserriko txerri erre-
galoak, besteko ta Aiztia eraman ohi zi-
ren. Batzutan suertatu zen baserriko bi bi-
zitzakoek egun berean txerria hiltzea, eta
halakoetan ez zen erregalorik izaten.
(JBA, 2004-03-13)

➤ Grab. Txerri erregaloa (1): “Txerrie erre-
galoa da ba, txerrie erregaloa da ba, txe-
rrie iltzen danen, ba etxe bateti bestea, au-
zoon, kanbiau itten tzien gauzak, txerri
gauzak. Ba olkik, mortzillek, eta, “esto”
solomo pusketatxo bat’e bai, ezur bat o
beste’re bai, da geo gibela’re batzutan
pixkat igual bai, batzuk bai, besta batzuk
ez, ola. Da txerrie iltzen tzanen, auzokoi
o bestekoi-o... Emen, iñoa’re etzan ea-
maten, amen, ni etorri nitzenen. Bueno or-
duako gastatzen aiko zan. Arrezalen,
Aiztia, amen Patxiñea’re bai ekartzen
gendutzen, bestekoa, iru lekuta beintzet
pai, bai”. Besteek ere ekartzen zizkieten:
“Baita, baita. Ta baita Patxiñekok’e bai,
ta Aiztikok’e bai eak iltzen tzuenen, ola
izaten tzan”. Denak ez zuten egun bere-
an hiltzen txerria: “Bueno, eun batzun di-
ferentzie izaten tzan, baiño izaten tzan ba,
aspertuta jaten ia mortzillek-eta, iru-lau
eunen diferentzie izanatio ba arten etxe-
kok jaten ai ziela. Zeatio jenealen gabon,
gabon ingurun iltzen tzan-da, “o sea”, le-
nao o gerogo-o, zea iñ ezkeo, ordeko orik
izan ezkeo ba gustora zea itten tzan bai-
ño, bestela ba aspertuta eoten tzan etxe-
kok jaten-da, ori izaten tzan erregalo ori”
(JBA, 2003-04-26)

➤ Grab. Txerri erregaloa (2): “A bai, txerri
erregaloa, auzoa, lau bat etxeta-o. Euz-
kitza guk eamate gendun, Euzkitzaa ta
etxokanea. Euzkitza Bekoa. Ta geo aik il-
tzen tzuenen gurea, regaloa. Baai, ta etxo-
kanak iltzen tzuenen’e, ba gurea. Ola, ba-
tzuk ebalten tzuela etxe azkota, ta guk ez
gendun ealtzen etxe azkota. Gu, etzikun
gustatzen ori. Euzkitza Bekoa, ta aik il-
tzen tzuenen, ba gurea. “Oiñ urri antxen
eongo zeate-ta, guk ondio, guk ondio asi-
tzen daukiau ta geo karriko zue”. Da
txandaka, regaloa. Geo, urrengo guk il-
tze gendunen aiei, aiei. Olkie, ta solomo
pixkat, ola solomo pixkat eta solomoa pro-
atzeko, ta guk urdai pizkat ta alaxe,
ibilten zan. Ni Euzkitza Bekoa azkotan jun

nitzen. Bai. Alaxe bizi giñen. Ia aik’e
urrengo euneako bazkarie ero (...) ta aik
guri, txerrie iltzen tzuenen ekartzen tziu-
nakiñ’e bai, txandaan, txandan” (JUA,
2004-03-13)

Txerri-eustxaille, txerri-eustxai-
llea: iz. Txerri euslea. Txerria hil behar
zenean, txerria eusteaz arduratzen ziren
pertsonak./ Txerri eustxaillek. Txerri eus-
leak. (JBA, 2000-08-09)/ Eutsitzaillek. Eus-
leak. (Eusleak, txerria hiltzeko eusleak)
(JUA, 2004-03-21)/ (aldaera Eutsitzaille)

Txerri-iltzaille, txerri-iltzaillea: iz.
Txerri hiltzailea, etxean hazitako txerria
hiltzeaz arduratzen zen pertsona zen txe-
rri iltzaillea./ Era laburrean esanda bere
lana hau zen: txerria gantxoaz harrapatu
txerritegian, txerria odolustu, txerriaren
barneko zatiak atera, eta zatikatzen ja-
rraitu, horretarako txerri hilotza zutik ja-
rriz. (JBA, 2000-08-09)/ Txerria hiltzera-
koan, berehala gibela atera eta prestatu
egiten zen, eta JUA-eta gibela janda jo-
aten ziren lanera. Urdaia berriz ez zen be-
rehala jaten, denbora luzeagoan gordetzen
zen, tarteka indaben osagarri bezala jarrita.
Urdaiaren koipea, olioaren ordezko be-
zala ere erabili zen, hau urria zenean. Hala
ere, geroago medikuek txarra zela esan
omen zuten. (JBA, 2004-03-13)/ Íltzai-
llea. Hiltzailea. (Txerri hiltzailearen gai-
nean) (JUA, 2004-08-10)

TXERRI-
APARI

156 Txerriak zopa erako hau nola hartzen zuen hotsez adierazten du. Guk nolabaiteko onomatopeian jarrita idatzi dugu.
157 Zei=Sei.

› TXERRIE. Txerria Mutiloako txerri azokan (AA,
2007-10-14)

› TXERRI-ILTZAILLEA. Txerria. (Maria Jesus Ugalde,
2008)

› TXERRI-ILTZAILLEA. Txerria hil eta erreta gero,
garbitzen. (Maria Jesus Ugalde, 2008)
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TXERRI-
ILTZAILLE

� Etnog. Tiburtzio: JBA-ren aita, Tiburzio Be-
ain, txerri hiltzailea zen eta garaia iritsi-
takoan, inguruko baserritara joaten zen lan
hau egitera. (JBA, 1999-12-06)/ Txerri hil-
tzailea txerria hil eta zatikatzeaz ardura-
tzen zen. (JBA, 2000-08-08)/ Tiburzio Be-
ain, Brinkola eta Telleriarteko baserri as-
kotan ibiltzen zen. (JBA, 2000-08-09)/
Arrezalgo Tiburxiok hiltzen zituen txe-
rriak, bere garaiko ezagunena omen zen
lan honetan. (JUA, 2003-01-11)

� Etnog. Olazarren: Txerriak hiltzean, beste ba-
serriko andreren batek Olazargo aman-
dreari laguntzen zion, eta hau beste egun
batean beste baserrira joaten zen lanera./
Luzianoren aitak bazekien txerria hiltzen.
Luziano berak gustukoa ez, eta ez zuen
ikasi, baina bere seme Joxek ikastea
nahi zuen. Egun batean, Tiburtzio Beai-
nek, garai hartako txerri hiltzaileak gal-
detu zion, ea berak ikasi gabe, nolatan be-
hartu nahi zuen semea horretara. (JUA,
2004-03-13)/ Luzianok bere seme Joxeri
esaten zion, txerriak ire aittonak iltze za-
tuan. Gero, amanrek odola artu egiten
zuen, Manuelak. Luziano berak ez zuen
hiltzen ikasi, Joxe semeari ikasi arazi nahi
izanda ere. Halako batean Tiburtzio eto-
rri txerria hiltzera eta hori entzun zion Lu-
zianori. Orduan Tiburtziok esan zuen, txe-
rria hiltzen Luzianok berak ikasi behar
zuela bere garaian, bere aitak ere baze-
kielako; hala esanda, Tiburtziok zirie sar-
tu zaoan. (JUA, 2004-06-19)

� Etnog. Muntegin: Behin, Muntegiko Marti-
nek txerria berak hilko zuela esan, eta txe-
rri handia izan, eta alde egin zion mahaian
jarri orduko. Txerri handiek, laguntzai-
leren bat gehiago ere behar izaten zuten.
(JUA, 2004-03-13)

➤ Grab. Tiburzio Beain: “Ba txerri iltzaillea,
emen auzo-o, auzo ontako, bueno...
Kortaauzoko eta emen’e Brinkola’re
bai asko etortzen tzan-da, Teillartea’re
bai etxen batzuta, ba gure aitte izan tzan.
Askok ots eitten tzien txerrie iltzea.
Enda ba ala, goizen, goizen goizao iza-
ten tzan txerri iltze ori, illun tzeola txe-
rrie... zeatio jendea fabrika’re jun bear
izaten tzon ba-ta. Txerri eustxaillek bear
izaten tzuen-da, arek iltzen tzon-da, iltzen
tzon, odola artzen tzuen, besta batek, eta
gero ba ildakon eramaten tzuen erre bear

zan tokira”. Txerria hiltzea nola izaten
zen: “Ba izaten tzan txerriteiñ eoten tzan
txerrie, da juten tzien eustxaillek-eta, ai-
tte’re bai gantxokin preparauta. Enda
sartzen tzion gantxoa okotz azpiti, eta ta-
rraka, da besta batzuk bultzaka, aik eta
mairarte, maien bota arte, da mai ondoa
zea itten tzuenen, ba eltzen tzien ta da-
nak botatzen tzuen. Lau o bost izaten tzien
eustxaillek’e, da botatzen tzuen maira, da
ordun odola etatzen tzion, “sangrie” itten
tzion eta “sangri” ura ba geo olkik itte-
ko. Eukitzen tzon, mintze eukitzen tzon,
ola eskukin ebali in bear izaten tzan, da
eskun batzen tzan olako mordo bat.
Geo dda balio zon olkik-eta itteko”.
Erretzea ere aipatzekoa da: “Ba eamaten
tzuen il da geo erretzea, an toki bat eo-
ten tzan preparauta, azpiñ olak jarri ta
geo, garok ingurun-da, makillak eraitteko
ta ola. Da ara eramaten tzan, da ba zur-
dea-ta nola eukitzen don txerrik, da
geo gaiñeko azal fiñe’re erre itten tzikon,
da zurda ori dana erretzen tzikon, da gero
ola “raspau” itten tzan kutxillo zarrakiñ-
o, udekiñ zea itten tzan, ud aekiñ garbi-
tzen tzan pixkat, udekiñ eta trapukin. Da
geo “raspau” itten tzan pixkat, enda geo
garbi-garbie, txuri-txurie, gelditzen tzan.
Ordun geo barruko gauzak etatzen zikon.
Lenengo tripak, geo solomok, gibela eta
barrun zittun gauzak. Mantekak, man-
tekak’e bai eta aik ipintzen tzien zabal-
zabal, gortu zeitzen, mai gaiñ batzutan.
Enda gero, txerrie zuti jarri bear izaten
tzan, eseita esaten tzakona, ola kako bat
izaten tzan, or ganbaran daon bezelako
bat, kako bat, dda epintzen tzan zuti, jen-
dek eutsiz, ba paeta kontran zuti jartzen
tzan. Da ala ba, gortzen tzan urdaie, enda
gero illuntzan txikitzea”. Gero txerri
afaria izaten zen: “Txikitu ta txerri afa-
rie izaten tzan. Gu gustora eoten giñen,
bueno! Txerri afariako, oso gustora. Da
leku guztita ala aitte juten tzan txikitzea.
Goizen ill, illuntzan txikitu, ta gero afa-
rie. Eta ba men tzeren etxe batzuk’e, txe-
rri afariñ txerrikik probau itte etzuenak,
beste zeozer ipintzen zuenak. Olakok’e
ba men tzeren. Oilloa ta bakaillaoa-o,
olako gauzak, ta zopea, baiño txerrikik
batez. Enda ola seittu zon aik eta puskat
arte. Gero semea, Benito’re asi zan, da
aitte’re dda zartu-o, indarbaetu-o da geo
Benitok eitten tzon, ointxe arte”. Baina
Tiburzio baserri denetara ere ez zen jo-
aten, beste txerri hiltzaile batzuk izaten
zirelako: “Montteira-ta ez takit juten
tzan... Geo Bitti bea’re asi zan txerri il-
tzaille. Geo aurreti bazuen’e oik  tio, tio
bat iltzen tziena’re. Tio o bestekoa-o, ez
takit zer tzan. Da geo emen goien’e ba-
zan txerri iltzaillea, “bastante” garaiz asi
zana, goiko barrio ontan, Gurittii ba-
rrion. Aurreti berriz, Ermentariko zeak
ilko zon, zaarrak, Joxek-o. Ez dakit
nola esaten zuen, nik ez dakit... Baiño
arek’e iltzen te zittun” (JBA, 2000-08-09)

➤ Grab. Barrendiola baserrian: “Báldras,
Báldras zian, beak il bear zola txerrie. Án-
kakin jata bota zian da txerrik ies in tza-
oan. Ori Muñtteikoa zian, Muñtteikoa.
Moñtteikoa, Moñtteiko Mártiñ. Geo gaz-
te bat, gazte bat bazeoan Barrendiolan eta
aek’e txerrie il bear tzola. “Nik ilko et

gaur txerrie”, da beak, beak il bear zola.
Eta amalau urte men tzeuzkian, eta ama-
lau urtekiñ txerrie il tzola. Bai, bai, bai.
Bitti zian, Bitti, eta geo fabrikan asi zian.
Eta andi aurrea, ola, urdun’e, Patrixiok’e
urdaie’re eman itten tzon, koipea nola gu-
txi zeon, urdaie ta fabrikek iltze ziun txe-
rri danak. Zeak, Barrendiolako Bittik il-
tze zittun, bai. Bere langillei ematen
tzien bakarrik. Razion, razion. Ume asko
balin bazeon, ume proportzion, bat mu-
tilzarra balin bazan, ari gutxi. Lau ume
balin bazeuzken lau, ta sei ume balin ba-
zeuzken, sei, proportzion. Geo, atzea, mei-
kuk galerazten asi zien, meikuk galeraz-
ten asi zien. “Jango nuke nik, meikuk ga-

lerazioatio, jango nuke nik!”. Gosea
zian-da, gose urtea-ta, bai, bai. Orren koi-
pea, ua zala txarra. Txerriñ koipea,
oiñ’e ona ek, jango nike nik, oiñ’e, zopea
bustita, ogie bustita” (JUA, 2004-03-13)

➤ Grab. Olazar baserrian: Luzianok nahi zuen
bere seme Joxek txerria hiltzen ikastea:
““Ik’e, ik daukian sasoiakiñ”, orduntxe
sasoia zeuken tio Joxek, ia amalau urte
eo amabost urte eo ola zeuzken-da, “ik
daukian sasoiakiñ, emengo, ingurutako
txerri, ik ikasi bear uke txerrie iltzen” esan
tzion. Da, geo, onen aittejaune, Justan ai-
ttejaune, urdun emen txerrik iltzen tzittuna
zan, aittejaune o aitte zan, eta Tiurtxio zon
izena, ta Arrezalgo Tiurtxiok esan tzion:
“Urrengo zuk ikasi bear zendun, zuk”,
“nere aittek, nere aittek iltze zatuan” esan
tzion zeak, nere aittek, Luxianok esan
tzion: “nere aittek iltzen zatuan, ze uste
ek! Aek itten tzian, aek itten tzian!. Le-
nengo sokak prepaatzen zatuan, muturre
lotzen tzion, txerriri, ozkaik iñ ez daiñ.
Txerri aundie, ta ra, eldu lau gizonak. Ai-
tte, aitten anaie, beste bi gizonekiñ-o eka-
rri, da muturre lotu, ta oiñ (..) ta samu-
rrago eitte atuek, gantxok dominatzen dik
txerrie, eta ala, ala eitten gendun guk!”158

esaten tzion aittek”. Txerri handiak zen-
bat jende behar zuen hiltzeko: “Ba lau, lau
ba laun beintzet, baai. Bat odola artze-
ko, kaldara aundi batekiñ, olkik itte (...),
mortzillek itteko. Amanrek, nee amanrek
jenealen, ak, aek bazekilla ondo. Da geo,
etxokanen, bestekon, txerri aundi bat zeu-

› TXERRI-ILTZAILLEA. Txerria irekitzen. (Maria
Jesus Ugalde, 2008)

158 Ikusten denez, garai batean gantxoa sartu gabe hiltzen zen txerria.

› TXERRI-ILTZAILLEA. Txerria zutitua. (Maria Jesus
Ugalde, 2008)
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kiela eta beak eamaten tzon lenengo, bo-
degan iltzen tzuen txerrie. Beak eamaten
zon antuxiñen epini zea... Antuxiñen eo
ola, babe ale batzuk, da txerrie ala en-
gaiñatzen zala, babalek, babalekiñ, ola,
jo ta pentsue, babalek asko gustatzen zi-
kola. Txerrie ta ala ematen tzala. Eta da!,
bodega eaman da ra!, atea itxi. “Atea itxi
daoat! An daek!”. Da lau bat gizon, tapa-
tapa, iltzailleekiñ lau gizon, txerrie iltzea.
Ta “eon, eon!”, onen aittek, onen aittek
ala esaten tzoon. Tiburtxio zon izena, Jus-
tan aittek. Ta ala esaten, “eon, eon, eon
geldi, geldi eon! Geldi-geldi eon, nik el-
duko daoat lenengo”. Arek eldu diek ta
belarritatik da (...) “benga-benga-
benga-benga!”. Da bi launek anka ba-
natatik, aurretik. Beste bik atzeti. Atzeko
ankatati. Besta at tripen gaiñen jarrita.
Beste bat odola artzen, anrea, anran bat
izaten tzan jenealen odola artzen, nee
amandrea askotan ibilten zan. Eta geo,
mutiko bat balin bazeon, “i, eldu iok or-
tik, buztanetik, eldu iok buztanetik”, jun
da ta esan die mutikoi ta “eutsi ondo, eu-
tsi buztanetik”. Da eldu dio mutikok
buztanetik, enda buztanei tira-tira-tira, eu-
tsi ta (...) inda, buztanai tira in da eta-o.
Eta mutikoa ankaz gora baztarrea, be
buztanakiñ. Oi gure, gure apisentun’e pa-
satu zan. Beti apisentun iltze gendun txe-
rrie. Buztanetik, buztanei tira ein da
buztana ataa, eusten tzeola buztana ata.
Buztanetik eutsi, mutikoi zean, broman eo
ola esan die, “ik, ik eutsio iok buztane-
tik”. Da mutikok eldu dio ta tira in dio ta
buztana eta. Mutikoa eta txerriñ ankea
baztarrea. Baiño gibela!, ene, uaxe zian
gozoa. Txerrie erretzeko asti baik, erre,
beno tripak eta bear zikoan, erre itten tzien
garoa, garo igarra zala onena. Txerri eu-
kitze ittun bizarrak, bizkarren da anka-
pen, anka illen zean, da ola. Da ola ta ori,
ori dana zenbaitt ta ootogo erretzea, ur-
daiendako zala onena. Gero, ondo erre-
tzen balin bazikon, gero’re jateko’re ur-
daie, azal ura beti obea zala. Ala beti erre
itten tzan. Baiño neurriñ e!, geiao ez, e!
Geiao ez, neurriñ, ori kuidado aundie,
kuidao! Txerrie neurriñ, neurriñ. Da
aizea balin bazeon karea’re eitten tzan
ola, (...), emen kanpon eta zean erretzen
gendun, kamiñon. Eta lau bat laun-eo,
gantxok ola jarri, makillaak da garoa
arrimau. (...) txerri (...) arrimau, ankapen
jaso (...). Geo artu ta tripak etatzea zee-
ra, atzea tripak, maien gaiñea. Ta tripak
eta ta lenengo lana, “eama iok, zai
daok-eta, gibela”. Ta ama, amanrea zai
eoten tzan, gibela eman da oi gosarie
emateko. “Emen fabrika jun bearre-
kok’e badaek-eta”. Eta amandrea beti,
olio pixkat erreta eukitzen tzon da gibe-
la. Da gozoa geo gibela. Gozoa, oso go-
zoa’re. Bueno, gaur jango nuke nik gi-
bela! Gaur’e, bai, bai, bai, gibela, txerrin
gibela” (JUA, 2004-03-13)

Txerríka, txerríkea: (ik. Txirrika)

Txerríki, txerríkie: iz. Txerrikia, txerri
haragia./ Txerrikie. Txerrikia. (JUA, 1999-
01-01)/ Txerriki gauzea. Txerriki gauza.
(JUA, 1999-12-25)/ Elizak aginduta, txe-
rrikik etzeoan jateik. (JUA, 2004-06-19)

� Etnog. Txerrikia: Garai batean, txerrikia zen
gehien jaten zen haragi mota. Hil ere, txe-
rri handia hil ohi zen eta haren haragia urte
osoan jateko izaten zen. Beste haragi mota
batzuk, oiloarena esaterako, egun bere-
zietan jaten zen: San Agustin  egunean edo
gabonetan jaten zen oillo zarren bat.159

(JUA, 2000-01-04)

Txerríkuma, txerríkumea: iz. Zool.

Txerrikumea./ Txerrikumak. Txerriku-
meak. (JUA, 1998-12-12)/ Txerrikumea.
Txerrikumea. (JBA, 2004-05-01)

Txerrítei, txerríteie: iz. Txerritegia./
Txerriteiñ. Txerritegian. (JBA, 2000-08-09)/
(sinonimoa Txerritoki)

Txerrítoki, txerrítokie: iz. Txerritokia,
txerritegia./ Lehen Olazarren txerritokie
ez zen Olazar barneko gela bat, baizik eta
baserriaren horma baten kontra zegoen
eraikuntza txiki bat. (JBA, 2000-08-27)/ (si-
nonimoa Txerritei)

Txértau: ad. Bot. Txertatu./ Txertau. Txer-
tatu. (JBA, 1998-08-05)/ (sinonimoak Men-
tau; Sestrau)

Txikár, txikárra: izond. Txikerra, txi-
kia./ Txikarra. Txikerra. (Pertsona baten
gainean) (JUA, 2001-11-02)/ (sinonimoa
Txiki)

Txíki, txikíe: izond. Txikia./ Parra txikia-
na. Parra txikiena. (JBA, 1998-12-23)/
Txikianok. Txikienok. (JUA, 1999-11-30)/
Txikitxoa. Txikitxoa. (JUA, 2003-11-25)/
Nik txikitzat neuzken. Nik txikitzat neuz-
kan. (JBA, 2004-07-24)/ Txikitxoa. Txiki-
txoa. (JBA, 2004-10-02)/ Txiki-txiki. Txiki-
txiki. (JBA, 2004-03-21)/ (sinonimoa Txikar)

Txikíllau: ad. Txikilatu, xehatu, hautsi./ Txi-
killau, dana xe-xe eiñ. Txikilatu, dena xehe-

xehe egin. (Zerbait xehe eginda uztea, kasu
honetan garoaz) (ik. Meta) (JBA, 2007-01-05)/
Soroa txikillauta. (Ereindako soro baten gai-
nean traktorea pasatzeak sor ditzakeen kal-
teak) (JBA, 2007-02-10)

Txikítan: adb. Txikitan, haur garaian./ Oso
txikitan etziñan jungo. Oso txikitan ez zu-
nan joango. (JBA, 2004-03-21)

Txikitéo, txikitéoa: iz. Txikiteoa, txiki-
toak hartzeko jarduna./ Txikiteoa... txiki-
teo. Txikiteoa... txikiteo. (JUA, 2002-07-21)

Txikíto, txikítoa: 1. izond. Txikito, garaiera
txikikoa./ Txikito bat zan. Txikito bat zen.
(Garaiera gutxiko pertsona baten gaine-

› TXIKITOA. Ardo txikitoa. (AA, 2008-11-15)

159 Oilo hauek hiltzea pena ere izaten zuten. Normalean oilo zaharrak hiltzen zituzten, besteak baino potoloagoak izaten direnak. Hauek arrautza oilo gaztea-
goek bezain sarri jarri ez-eta, hauexek hiltzen zituzten. (JUA, 2000-03-03)

› TXERRIKUMEA. Txerrikumeak amarekin, Ormaiztegiko azokan. (AA, 2007-10-14)
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an) (JUA, 2004-02-15)/ 2. iz. Txikitoa,
baso jakin batean ateratako ardoa./ Txi-
kito. Txikito. (JBA, 2003-08-16)

Txikítu: 1. ad. Txikitu, zatitu, ebaki./ Egu-
rrek txikitzen. Egurrak txikitzen. (JBA,
2000-10-14)/ Arkumea txikitu. Arkumea
txikitu. (JUA, 2002-01-12)/ Gaztai txikitue.
Gazta txikitua. (JBA, 2004-01-01)/ Txiki-
tuta. Txikituta. (Egurrak ebakitzearen gai-
nean) (JBA, 2004-12-18)/ 2. ad. Txikitu, hau-
tsi./ Lepoa txikitu. Lepoa txikitu. (JUA,
2003-10-10)/ Makillea artzen badiat, biz-
karren txikituko daeat. Makila hartzen ba-
diat, bizkarrean txikituko zieat. (JBA,
2004-06-05)/ 3. ad. Txikitu, txikiagoa
bihurtu./ Txikitu. Txikitu. (ik. Talo) (JBA,
1999-06-05)/ Txikitu. Txikitu. (JBA, 2000-
01-22)

Txikóri, txikórie: iz. Txikoria, kafearen
antzeko infusioa./ Txikorik. Txikoriarik.
(JBA, 2000-02-05)

Txikóri-bedar, txikóri-bedarra: iz.
Bot. Txikori-belarra, landare mota./ Txi-
kori-bedarra. Txikori-belarra. (JBA, 2002-
01-26)

➤ Grab. Txikori bedarra: “Txikori bedarra,
“diente de leon” esaten tzakona izango
da, bai. Ori’re erremediotako bedarra da.
Oso lora politte, oiñ esnea o ola do orrek
pixkat. Ta geo, artuta’re, ola gustoa ar-
tzen da. Geo aoa eamaten bazu, gusto za-
tar bat. Maiña at irtetzen da ori udabe-
rri lenengoti-ta, erremedio bedarra
ori’re. Dana, geianak izango die erre-
medio bedarrak, danak-o, ez takit nik zer
dien. Baiño ori’re ba asko ebaltzen
dana, erremedio bedarretan” (JBA, 2004-
05-29)

Txikosóro: Topo. Txingorsoro, Auntzola ba-
serri inguruko parajea./ Txikosoroa. Txin-
gorsorora. (JUA, 2003-12-23)

Txilibístro, txilibístroa: izond. Txili-
bistroa, xelebrea./ Txilibistro. Txilibistro.
(JBA, 2002-08-25)

Txilíbitu, txilíbitue: 1. iz. Tre. Txilibitua,
musika tresna./ Txilibitue. Txilibitua.
(JBA, 2006-04-08)/ (�)/ 2. izond. Txilibitua.
Izaera xelebreko pertsona./ Gaurko eko-
lojistak txilibituk die. Gaurko ekologis-
tak txilibituak dira. (JUA, 1998-01-06)

� Etnog. Txilibitua: Musika tresna hau garai ho-
netan egiten da: Oaintxe eongo da liza-
rra. Izan ere, izardie daukela bear do li-
zarra. Lizar adartxo bat moztu egiten da,
moldatuz, kanpoko azala bakarrik utzi
arte: etatzen tzikon barruko zea. Horre-
tarako, estutu ta jo itten tzuen gaiñea.
Tresna hauek bi aitonek egiten zituzten,
Luxiano eta Arrezalgok’e bai. Eurek ere
egiten zituzten, eta bere seme-alabek
ezagutu zituzten. Tresna bera motza iza-
ten tzan, eta azala bakarrik izaten tzan,
barruko egur giharra kenduta. Hau tira in
eta atera egiten zen. Goialdean airea pa-
satzeko zulo bat egiten zitzaion, flautek
duten antzera. Bestetik putz egiteko le-
kuan zirriztua uzteko, lizar beraren zati-
txo batez ixten zen. Tresna honek asko ez
zuen irauten, umeak berehala aspertzen
ziren-eta. Honetaz oso ziur ez badago ere,
ematen duenez nota bakarra egiten zuen.
Bestetik, egurrezko txiflok ere izaten zi-

ren, baina hauek erosteko dirurik ez zen.
(JBA, 2006-04-08)

Txill, txílle: iz. Txila, egur ezpala jakina. Le-
hen sabaiak egiterakoan lerrokatuak jar-
tzen ziren,  tarte txiki bat utziz euren ar-
tean. Ondoren txillak eta tarteak morte-
roz estaltzen ziren. Txerritokiko aska gai-
nean halako sabaia dago./ Txille. Txila.
(JBA, 1998-02-11)

Tximíñi, tximíñie: iz. Tximinia./ Tximi-
ñie. Tximinia. (JBA, 1998-07-04)/ Baserri
batean edo bestean, gertatu zan da txi-
miniko egurrak beroaz su hartzea eta ho-
rrela erretzea. (JBA, 2007-12-09)

� Etnog. Olazargo tximiniak: Sukaldetik bi txi-
mini ateratzen dira gaur egun. Bat ekono-
mikarena da. Bestea, beheko suarena,
gaur egun itxia dago eta ate nagusiaren ez-
kerreko ertzean kokatua zegoen. Nahiko za-
bala zen, izan ere erdian zegoen beheko
suaren kea bideratu behar zuen. Gaur
egun, ez da bere arrastorik igartzen, baina
goraiño daukik. (JUA, 1998-12-19)/ Kanpoan
haize handia ari duenean, ez da komeni
ekonomikan sua egitea, haizeak barnera ere
egin dezakeelako, tximini bideko egu-
rrak erretzea eraginez, eta sute bat izateko
arriskua sortuz. (JBA, 2004-01-17)

Tximíño, tximíñoa: iz. Zool. Tximinoa,
ugaztun mota./ Tximiñoa. Tximinoa.
(JBA, 1999-08-19)

Tximísta, tximístea: iz. Meteorol. Txi-
mista./ Tximistek jo men ziñan. Tximis-
tak jo omen zinan. (JBA, 1999-06-19)/ Ez
tximistek tiratzeko. Ez tximistak tiratze-
ko. (JUA, 2002-11-02)/ Tximista lekue.
Tximista lekua. (Tximistak sarriago jo-
tzen dituen lekuak, ba omen dira hala-
koak) (JBA, 2004-12-18)/ Odoie, tximistea.
Hodeia, tximista. (JBA, 2007-05-26)

� Etnog. Arriskua: Tximisten beldur, erabili di-
tuzten tresnak (sega, guraize handia)
etxera sartzen dituzte. (JBA, 1999-07-26)/
Tximistak etxeko ganaduaz gain, baso-
ko zuhaitzak ere kaltetu lezazke. Pinuan
arrastok egiten ditu. Pagoi’re itten daek
marka edarrak, aitzei’re bai. Eta jotako
egurra aldatu egiten da, egurre goortu itten
dek, zerratzeko-ta. (JUA, 1999-07-28)/
Emen tximistek jota dare arbolak. Hemen
tximistak jota daude zuhaitzak. (Txi-
mistak jotako zuhaitz batzuen gainean)
(JBA, 2000-03-03)/ Behin, Ormakion be-
hor bila ari zirela, JBA eta beste batzuk
(Joxemari tartean zen), inguruan tximis-
ta batek jo zuen. Une horretan beotasu-
ne nabaritu zuten giroan. (JBA, 2003-10-
18)

➤ Grab. Arriskua: “Tximistak asi ezkeoz, se-
gea erretirau in bear da. Segek tirau itten
dik, galtzaiuk tirau itten dik tximistea. Ii-
taie ta danak txarrak, atxurre’re txarra
dek” (JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Kalteak: “Ementxe zian, Ermentain
bizi zian, ardik zeuzkian, Langarika-o. Ur-
dun etorten tzian goiti “linea”, Urederra,
Estellatik Legazpira “linea”. Ta linen az-
pin tokau, eta ótamar ardi akau zatuan,
an arbola baten ondon-eo izango zittuan,
antxe tximistea” (JUA, 1999-07-26)

➤ Grab. Tximistea: Tximista eta trenbideak lo-
tura dute: “Baiño ez daukik zeaik, karrilleko
raillek orik kenduta daukie, zea orik, kal-
tzaiue nola daon, baiño orik irteeran ia ken-
duta daukiek, zeak, karrilleko raillei, ez txi-
mistek tiratzeko”. Amandreak bazituen
oharrak tximistaren aurrean: “Ori esaten
zian nee amandrek, nei eakutsi zan ori. Txi-
mistea ari ezkeo, segea kendu. Segek txi-
mistea tirau itten dola. Nere amandrek, e!,
oi esaten tzian. Etzian tontea ura, etzian
tontea. Orii karrilleko kableek, aik bazien,

TXIMISTA

› TXIMIÑIE. Labeko tximinia. (AA, 2007-08-14)



412 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

TXIMU IN

aik tiratzen zien tximistea. Ikusten zittuan
suk eta zeak, peligroa, baiño raillek etzeu-
kien. Oiñ ai ttuk orik gauzak olakok, nik ia
ainbeste ia, irurogei urte ontan banekian
ori. Bai. Tiratzen tzian kearrek’e bai, ke-
arrea ba al dakik zer dan? Tximistek ke-
arrea, tximinitik beera, eoten dek ba latz-
latz tartea, keak indako zea, kearrea. Arek
tiratzen dik tximistea. Bai... Ba kearrek txi-
mistea tirau itten dola. Orreatik epintzen
tzian nee amandrek, kearrea tirau ez daiñ,
tximistea tirau ez daiñ kearrek, ipintzen
zian, ola aproposeko zea bat, epintzen zian.
Eta arek kea, tximistea atzeatu itten tzian.
Bai. Pasatzen zan kasook, e, bai” (JUA,
2002-11-02)

Txímu in: ad. Txuma egin, blai egin./
Dana tximu ingo aiz. Dena txuma egin-
go haiz. (JBA, 1999-02-09)/ Tximututa.
Txumatuta. (Blai eginda) (JBA, 1999-08-
10)/ Dana tximu inda etorri zan. Dena txu-
ma eginda etorri zen. (Txakurra erreka-
tik nola etorri zen adierazteko) (JBA, 2002-
06-08)/ Dana tximu inda. Dena txuma
eginda. (Errekan ibili den txakurraren gai-
nean) (JBA, 2004-09-25)/ (aldaera Tximutu)

➤ Grab. Tximu ittea: “Tximu ittea bai, “tximu
inda etorri da”, bai, bustita. Oso busti-
ta, oso bustita. Goien sartu ta bean irten,
ola” (JBA, 2004-05-29)

Tximútu: (ik. Tximu in)

Txindór, txindórra: (ik. Txendor)

Txindúrri, txindúrrie: iz. Zool. Txindu-
rria, inurria, intsektu mota./ Txindurrie.
Txindurria. (JBA, 1998-07-08)/ Txindurri
ferie. Txindurri feria. (Txindurri multzo
baten gainean esana) (JBA, 2000-05-13)/
Txindurriz beteta... txindurrindako. Txin-
durriz beteta... txindurrientzako. (JBA,
2005-05-21)/ Txindurrik dauzke. Txindu-
rriak dauzka. (Landare batek) (JBA, 2006-
06-09)

TXINDURRIN MUIÑEK: iz. Txindurriaren
muinak./ Garai batean, Agirrezabal ba-
serrian, urdaiazpikoa eta horrelakoak, soi-
lik helduek jaten zituzten batzutan eta ez
haurrek, JBA-ak gogoratzen duen beza-
la. Eurak zartaginetik zerbait kendu
nahian ibiltzen ziren, eta zera esaten
zien euren osaba zuten Benito Beain Ba-
rrenak: Zea jarriko izeu, txindurrin mu-
ñek! Zera jarriko dizuegu, txindurriaren
muinak! (JBA, 1998-08-11)/ Txindurrin ga-
ruñek. Txindurriaren garunak. (Kontu
bera) (JBA, 1998-03-21)

Txingár, txingárra: iz. Txingarra, txin-
parta./ Txingarren bat. Txingarren bat.
(JBA, 2000-03-18)/ (sinonimoa Txinparta)

Txingór, txingórra: iz. Meteorol. Txingo-
rra./ Txingorra. Txingorra. (JUA, 1999-09-
11)/ Txingorra. Txingorra. (JBA, 1999-12-
18)/ Txingórra. Txingorra. (JBA, 2008-10-
31)/ (sinonimoa Arri, hirugarren adiera)

Txinpárta, txinpártea: iz. Txinparta./
Txinpartak. Txinpartak. (JBA, 1998-12-28)/
Txinparta. Txinparta. (Suarenak) (JUA,
2000-03-04)/ (sinonimoa Txingar) (ik. Txirta)

Txintxárri, txintxárrie: iz. Tre. Txin-
txarria./  Txintxarrie. Txintxarria. (Oña-
ti aldean, gauza berari, arrana esaten zaio)
(JBA, 1998-12-05)/ Bere behor bati jarritako
txintxarri egoki batez gogoratzen da
JUA. Txintxarriak egiten zuen dulun-du-
lun hotsa, Aierditik ere entzuten zuen, be-
horra Saloita aldean zenean. (JUA, 2002-
10-26)/ Txintxar otsak. Txintxarri ho-
tsak. (Urriztiko Tomasen artaldearen
txintxarri hotsak ohetik entzuten zituzten
JUA-k-eta, oraindik ere oso goiz zela)
(JUA, 2001-12-15)/ Txintxar-otsa. Txintxarri
hotsa. (JBA, 2008-01-05)/ (�)

Txíntxe, txíntxea: iz. Tre. Txintxa, zingila,
gerrian zehar zamariari jarritako uhala. Bes-
te bi uhalak narruzkoak izan ohi dira, bai-

na espartzuzkoa izaten da hau; espartzua
tejittue izaten da. Uhal honek bere bi al-
boetan uztai edo aroak ditu arbaldari lo-
tzeko./ Txintxe. Txintxa. (JBA, 1998-02-11)/
Txintxea. Txintxa. (JBA, 2001-09-01)

➤ Grab. Txintxea: “Txintxea da berriz, ola
“faja” luze bat, geo punta baten sokea eta
bestalden berriz aro bat, aro zabal samar
bat eta ura jarri arbalden gaiñen eta lotu
eitten tzana. Soka ura, an, aro artan sar-
tu eta estutu ta geo ein kibista eta zea bat-
eta, arbaldea lotzekoa, txintxea” (JBA,
2002-01-20)

Txintxílis: adb. Zintzilik./ Txintxilis jarri.
Zintzilik jarri. (JBA, 2003-02-15)/ (sinoni-
moa Txintxiliska)

Txintxíliska: adb. Zintzilik./ Txintxiliska.
Zintzilik. (JBA, 1998-08-06)/ Txintxiliska.
Zintzilik. (Oso egoera txarrean zen etxe
baten gainean) (JUA, 2001-12-15)/ (sinoni-
moa Txintxilis)

Txintxíliskario, txintxíliskarioa: iz.
Zintzilikarioa./ Txintxiliskario batzuk.
Zintzilikario batzuk. (Zintzilik egoten di-
ren landare batzuen gainean) (JBA, 2000-
05-20)

Txintxíñ, txintxíñe: iz. Txintxina, tanta-
jarioa./ Txintxiñe asiko zian. Txintxina ha-

› TXINDURRIE. Txindurriak hostoan. (AA, 2005-06-11)

› TXINTXARRIE. Txintxarri sorta. (AA, 2008-03-08)



413B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

TXIRRITA

siko zuan. (Elurra nola urtzen hasi den
adieraziz) (JUA, 2004-03-04)/ (Goteo adie-
razi nahi du hitz honek) (JBA, 2004-03-04)/
Txintxiñik ez datorrela. Tantanik ez da-
torrela. (Tantonak eten direla) (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2005-01-31)/ Zeti bera
txintxiñe korritzen. Zeratik behera txin-
txina korritzen. (Teilatuan behera doan eu-
riaren ur negarraren gainean) (JBA, 2006-
05-20)/ (sinonimoa Txintxirri)

Txintxírri, txintxírrie: iz. Txintxirria,
tanta-jarioa./ Eunduko txintxirrie. Egun-
doko txintxirria. (Katarroak eragina)
(JBA, 2006-04-22)/ (sinonimoa Txintxiñ)

Txíntxo, txintxóa: izond. Txintxoa./ Txin-
txok zien aik. Txintxoak ziren haiek. (JUA,
2001-11-02)/ Txintxoa den ortako. Txintxoa
dun horretarako. (JBA, 2004-08-13)

Txipéleta, txipéletea: iz. Zool. Tximele-
ta, intsektu mota./ Txipeleta. Tximeleta.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JBA, 1998-
03-02)/ (�)  (sinonimoak Panpilipauxa; Pi-
txillota)

Txipíroi, txipíroia: iz. Zool. Txipiroia, mo-
lusko mota./ Txipiroia. Txipiroia. (JUA,
2000-08-27)/ Nai zue txipiroirik? Nahi du-
zue txipiroirik? (JBA, 2001-12-24)/ Txipi-
roi oik ja itzek. Txipiroi horiek jan hitzak.
(JBA, 2004-02-07)

Txírbill, txirbílle: iz. Txirbila./ Txirbill ok.
Txirbil hauek. (Egurraren txirbilaz) (JBA,
1999-09-11)/ Txirbille. Txirbila. (Zepi-
llue delako tresnaren bidez egurrean ate-
ratzen den txirbilaz) (JBA, 2000-08-08)/
Txirbille. Txirbila. (JBA, 2007-04-11)

Txíri, txiríe: (ik. Ziri)

Txiríkornau: ad. Txirikordatu./ Ari au txi-
rikornau eitten da. Hari hau txirikorda-
tu egiten da. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2002-11-02)

➤ Grab. Txirikornau: “Illea-o, arie eitteko, txi-
rikornau eitten da, illea’re bai, orrazte-
ko. Txirikornau ba orri esango zako. Arie

eitteko, ein da geo, sokea eitteko, itten da
biurri, biurritzea ori, izango da txiri-
kornatzea” (JBA, 2003-04-26)

Txírla, txírlea: iz. Zool. Txirla, molusko
mota./ Txirlak eta almejak. Txirlak eta
txirlak. (JBA, 2005-07-23)

Txírri-txírri: Onom. Txirri-txirri, etengabeko
jarduna adierazten duen onomatopeia./
Ementxe txirri-txirri zeozer ittea. He-
mentxe txirri-txirri zeozer egitea. (JBA,
2003-08-30)/ Len ai zan txirri-txirri zeozer.
Lehen ari zen txirri-txirri zer edo zer. (Eu-
riaren gainean, jardun biguna adieraziz)
(JBA, 2007-06-17)

Txirríka, txirríkea: iz. Tre. Txirrika./ Txi-
rrikak. Txirrikak. (Itzubiagako kablean
ziren txirriken gainean) (JUA, 1999-05-
29)/ Txirrikek irtenda. Txirrikak irten-
da. (Olazar baserriko ate txirrikadun ba-
ten gainean) (JBA, 1999-08-25)/ Katabe-
ratik Udanarako kablearenak ere txirrika
ziren. (JBA, 2003-12-14)/ Txirrikan bat-
eo. Txirrikan bat-edo. (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JBA, 2008-05-17)/ Txerri-
ka... txerrikea. Txirrika... txirrika. (JBA,
2004-05-29)/ (aldaera Txerrika) (sinoni-
moa Polea)

➤ Grab. Txirrikea: “Txirrikea izango da, po-
lean zea, ezta? Bai. Lenao, txerrika
emen, leku askotan eitten tzan, txerrika-
kiñ sortaak eiñ eta etxe zera sartzen tzien.
Etxe, ganbaran eoten tzan ola bentana
aundi bat, ortako izaten tzan. Emen
Euzkitzan’e bazuen... Zelaiti, an benta-
na arta sartzen tzan eta “direto”, ba gan-
bara, sortéa o zea. Eta kable baten tor-
tzen tzan. An zelaien eoten tzan egur ba-
tzukiñ inda, ola, altuxeo. Eta jenealen, je-
nealen ez, beti... Orti, ba ganbarako
zulo orta, ola ze pixkat, aldapa pixkat-
o. Ta ola, egur bat, ezta, ta emen trábe-
seko bat, eta geo ari kablea esarrita, kao,
egur fuertek bear zuen, ezta. Ta ari ka-
blea esarrita, eta geo, txirrika oitan, txi-
rrikak, izaten tzien ze batzuk, burni suel-
to batzuk, eta sortea itten tzan da txirri-
ka ura an ipintzen tzan, zea, sortekiñ eta
bestaldeti eukitzen tzon gantxoa. Ta gan-
txo ura epini kablen, da rast, juten tzan
zera, ganbarako zulo orta. Emen Euzki-
tzan, bekon, Moñtteiñ, Moñtteiñ igual an-
txe eongo a ondio zuloa, ez takit nola
daon. Emen Euzkitzan tapauta eongo a.
Geo, Aizti goikon’e bazien, an goiko ze-
laietati bialtzen tzuen, botatzen zuen, gan-
bara, sortea ein da kable ortan txerrikea
epini sortei, ta kablen, ta rist juten tzien,
beste iñun ez takit. Emen’e eongo zien
igual, Erreizalen ta otan’e igual. Zelaiek’e
goi zean zeuzkienen, bekokiñ ezin zeiken
ori iñ, etxeti berakokin. Etxeti gorakok ze-
laiek, eitten tzan ori. Or, Aizti Goikon’e
Kalpartei alde ortati-ta, bueno!, etxea, “o
sea”, etxeko teillatu kontran izaten tzan
zuloa, zulo bat ta sortea “kaitzeko”
moukoa. Ta ordun ba, an bat zaie bear
izaten tzon gaiñea, ba aillatzen tzan da
barrua, barrua, zuloaiño juten tzan da geo
barrua sartu, “soltau” kirrikea ta “sol-
tau” sortea, ta geo berriz eraman in bear
izaten tzuen kirrikak, txirrikak eta sokak.
Berriz’e, bueno batekiñ, ba paiño geio
ebaliko zittuen baiño beintzet, ola” (JBA,
2004-05-29)

Txirrindára, txirrindárea: (ik. Zi-
rrindara)

Txirringílla, txirringíllea: (ik. Txi-
rringillo)

Txirringíllo, txirringílloa: iz. Txirrin-
giloa, haur jolasa. Arozko burni bat eta hau
zuzen erabiltzeko alanbre zati batez osa-
tutako jokoa zen txirringilloa. (JBA,
2003-12-13)/ Txirringillakiñ. Txirringilo-
arekin. (JBA, 2004-12-03)/ (aldaera Txi-
rringilla)

Txirríñ, txirríñe: iz. Txirrina./ Txirriñe
poltsikun. Txirrina poltsikoan. (JUA,
2000-12-02)/ Txirriñe jo. Txirrina jo. (JBA,
2003-06-01)

Txirrípitiñ, txirrípitiñe: izond. Txirri-
pitina, Txirripitiñe da, <<nerbiosoa>>
itz baten esateko. Geldi egon ezin zuten
umeei esaten zitzaien hala. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JBA, 2005-10-14)

Txirríta: Txirrita, Hernaniko bertsolaria./
JUA-k badaki Txirrita-ren heriotza nola
gertatu zen Goizuetan. Badaki baita ere,
andregaiak bisitan hartzen zueneko ber-
tso bat. (JUA, 1999-10-30)/ JUA-k, ber-
tsolari hau eta Basarri, Bergarako euskal
jaietan ikusi zituen. (JUA, 1999-10-30)/ Ber-
tsolari honek, izketa erreza izango omen
zuen. (JBA, 1999-10-30)/ Txirrita eta Peio
Errotak alkandoraren gainean egindako
bertso saio hartan, Txirritak emandako
erantzuna, (berak bi alkandora zerama-
tzala azpikoa kentzea ahaztuta, Peio
Errotak berriz bakarra izan eta ezin aldatu)
badaki bertsotan. (JUA, 2004-01-10)/ Ho-
nekin batera, beste bertso zatiren bat ere
abestu du, baina ez dakigu zeinena izan-
go den. Ez diat andrerik, ez diat semerik...
(JBA, 2004-01-10)/ Behin Txirritari hala
esan omen zioten. Txirrita, noiz egiten
diozu andragaiari bixita?, eta honek
bertsoz erantzun zuen:

Larunbat arratsian,
Dotore jantzita,
Asko pozten dala dio› TXIRRIKA. Txirrika Udanan. (AA, 2008-11-15)

› TXIRRINGILLOA. Haurra jolasean. (Maria Jesus
Ugalde, 2009)
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TXIRTA

Neroni ikusita
Ni juan orduko eukitzen du
Maaia platoz jantzita

Bertso hau bota eta gero, Txirritaren eo-
kitasune azpimarratzen du; ortako berez
bear dik... berezkoa. (JUA, 2004-07-24)/ (�)

Txírta, txírtea: iz. Txirta, suaren txinpar-
ta handia./ Txirtek. Txirtak. (Batzutan sua-
ri txinparta handi samarrak ere ateratzen
zaizkio)/ Txirtek eroitzen die. Txirtak eror-
tzen dira. (Mariaje UB-k entzuna: JBA,
2005-12-27, neuk osatua 2006-01-14 datan)/
Txirta. Txirta. (Gaztaina egurra sutara bo-
tatzean, txinparta gehiago ateratzen dira)
(JBA, 2006-12-16)

� Etnog. Arriskua: Lehenagoko sukaldeetan, sua
agerian izaten zenetan, gerta zitekeen txir-
ta eroi, honek katuari erreunea egin eta
honek korrikan, etxean sua zabaltzea, ba-
tez ere belar lehorra gordetzen zen gan-
baran-eta. Arrisku handiko egoera izan ohi
zen. (JBA, 2006-01-14)

Txiskéro, txiskéroa: iz. Tre. Pizgailua./
Txiskeroa. Pizgailua. (JBA, 2000-02-12)

Txístu, txístue: 1. iz. Listua./ Txistue da-
riela eoten dienak. Listua dariela egoten
direnak. (Txakur mota baten gainean)
(JBA, 1999-12-30)/ Txistue. Listua. (JBA,
2000-04-29)/ Olaxe txistue zeuken. Ho-
rrelaxe listua zeukan. (Erromero landa-
re batek gaitza zuen eta izerdi tankerako
tanta batzuk ematen zituen) (JBA, 2006-05-
29)/ 2. iz. Txistua./ Txistue. Txistua. (Tre-
nak ateratzen zuen txistu hotsaz) (JUA,
2002-02-02)/ 3. iz.  Tre. Txistua, musika tres-
na./ Txistue. Txistua. (JBA, 2009-01-21)/ (si-
nonimoa Txanboliñ)

Txíta, txítea: iz. Zool. Txita./ Txitai emate-
ko. Txitei emateko. (JBA, 1999-04-10)/ Txi-
tadunek. Txitadunak. (JBA, 2006-12-16)

Txitxárro, txitxárroa: iz. Zool. Txitxarroa,
arrain mota./ Txitxarroa, kiloa errealen.
Txitxarroa, kiloa errealean. (Garai bate-
an salneurri hori izan omen zuen ekono-
matoan) (JUA, 2000-12-02)

Txitxí, txitxíe: iz. Haragia, ume hizkeran./
Txitxie. Haragia. (JBA, 2003-02-15)

Txíxa, txíxa: iz. Txiza, gernua./ Txixa. Txi-
za. (JBA)/ Beor txixa usaie. Behor txiza
usaina. (JBA, 1998-05-09)

TXIXA IN: ad. Txiza egin./ Txixa in. Txiza
egin. (JUA, 2000-07-30)

Txixá-bedar, txixá-bedarra: iz. Bot.

Txiza belarra, landare mota./ Txixa-be-
darrak. Txiza belarrak. (JBA, 2004-08-29)

Txixágure, txixágurea: iz. Txizagura./
Txixagurez. Txizagurez. (JBA, 1999-08-16)

Txixára, txixárea: iz. Zool. Zizarea, abe-
re mota./ Geo mutikotan kordelak ipinten
genduztan. Txixarekin o bestela ezkalu ba-
tzukin... txixara. Gero mutikotan korde-
lak ipintzen genituan. Zizarearekin edo
bestela ezkalu batzuekin... zizare. (JUA,
2002-06-15)

Txixára-lur, txixára-lurre: iz. Zool.

Zizare-lurra./ Txixara-lurrek. Zizare-lu-
rrak./ Zizareak satorraren antzeko lur pi-
latxoak egiten ditu itxuraz, baina askoz
ere txikiagoak. Lur pila hauek eguraldi
txarraren seinalea dira. JBA-k hala dela
dio eta bere aitak ere seinale hau baze-
kiela. (JBA, 2005-01-14)/ (�)

Txo-Txo: interj. Zool. Txo-Txo, abereei gertu-
ratzeko esan ohi zaien formula./ Txo!-Txo!
Txo-Txo. (Behorrei gerturatzeko esana)
(JBA, 2001-08-25)/ Txo-txo. Txo-txo. (Ahun-
tzei gerturatzeko esana) (JBA, 2004-12-18)

Txófer, txóferra: iz. Txoferra./ Txoferra.
Txoferra. (JUA, 2004-09-04)

Txófertza, txófertzea: iz. Txofertza,
txoferraren langintza./ Txofertzea. Txo-
fertza. (JBA, 2008-08-23)

Txoisaár, txoisaárra: 1. iz. Bot. Txori-
sagarra, sagar mota./ Txoisaarra. Txori-
sagarra. (JBA, 2002-04-20)/ 2. iz. Bot. Sa-
garrondo mota.

Txoixéri, txoixérie: iz. Txorizotegia./
Txoixeria kendu zan. Txorizotegira kendu
zen. (Hildako behi bat) (JBA, 2005-08-12)

Txoixo, txoixoa: iz. Txorizoa./ Txoixoa.
Txorizoa. (JBA, 1998-05-16)/ Txoixo mu-
turtxo bat. Txorizo muturtxo bat. (JBA,
1998-12-28)/ Muturtxo bana. Muturtxo
bana. (JBA, 1999-07-26)/ Etxeko txerrin

txoixoa. Etxeko txerriaren txorizoa. (JUA,
2002-12-28)

Txoixogei, txoixogeie: iz. Txorizogaia,
txorizoa egiteko gaia, haragi txikitua./
Txoixogeie. Txorizogaia. (Mariaje UB-k en-
tzuna: JUA, 2003-10-20)

Txoixotei, txoixoteie: iz. Txorizotegia./
Txoixoteie. Txorizotegia. (Segurakoaren
gainean) (JBA, 2004-02-15)/ (ik. Txoixeri)

Txókill, txokílle: izond. Txokila, fundamentu
gabeko pertsona./ Txokill antzekoa. Txo-
kil antzekoa. (JBA, 1999-11-28)/ Txokille...
Fundamentu gutxi. Hitz hau gue etxen asko
esaten zan, Agirrezabalen alegia. (Maria-
je UB-k entzuna: JBA, 2007-04-08)

Txokólate, txokólatea: iz. Txokola-
tea./ Sarasolanean, eunero txokolatea
artzen tzuen. (MUA, 2003-04-11)

Txolínkeri, txolínkerie: iz. Txolinkeria./
Txolinkerik. Txolinkeriak. (Pertsona ba-
ten jokabideen gainean) (JBA, 1999-12-06)

Txolíñ, txolíñe: izond. Txolina./ Txoliñe zea
zu. Txolina zara zu. (JUA, 2003-11-15)

Txóngo, txóngoa: iz. Txongoa./ Ur-
daiazpiko txongoa. Urdaiazpiko txongoa.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-11-02)/
Txongóa. Txongoa. (JBA, 2004-06-19)

Txongoezur, txongoezurre: iz. Zool.

Txongo hezurra. Txerriaren hankako he-
zurra, belaunaren gainekoa./ Txongoe-
zurre. Txongo hezurra. (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JUA eta JBA, 1999-09-18)/
Txóngo-ezurre. Txongo hezurra. (JBA,
2004-07-17)

➤ Grab. Txongo hezurra: “Txongo-ezurre ba
ori, urdaiazpiko, ankea, kentzen tzakonen
urdaiazpikok, an gelditzen dan ezurre,
mami pixkatekiñ o zeakiñ, txongo-ezurre.
Ori ba azatan eosita o ola jaten tzan zea,
txerriñ anka baten mamie kendutako
ezurre, txongo-ezur uaxe. Oixe” (JBA,
2003-04-26)

› TXIXAREA. Zizare parea. (AA, 2005-04-30)

› TXOKOLATEA. Garai bateko txokolatearen modu-
koa. (MZ, 2008-10-08)
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TZAR

Txópe, txópea: iz. Txopea, jaki mota, este
itsue olkie bezela beteta./ Txopea. Txo-
pea. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2009-01-18)

Txorákeri, txorákerie: iz. Txorake-
ria./ A ze txorakerik itte ittuen!A zer txo-
rakeriak egiten dituzten! (JBA, 2003-12-31)

Txórda, txórda: izond. Zool. Txordo, adar
okerrak dituen behia./ Txorda. Txordo.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-07-17)

➤ Grab. Txorda: Ezaugarri hau behiei izena jar-
tzeko ere baliatzen da: “Txorda, ba beien
maten izena, txorda. Txorda, ba adarrak
bueltan dauzkelako o ola, jarri izan tzan
igual, beiei izen bat, da Txorda. Olako iz
bat, beste, beste gaiñeatiñ ba ez taitt ze
esanai eukiko don, baiño ori beintzet bai,
txorda, beiena. Ta ori ba adarrak buel-
tan dauzkelako-o, olako, ola jarritako izen
bat” (JBA, 2003-04-26)

Txóri, txoríe: iz. Zool. Txoria./ Txorik.
Txoriak. (JUA, 2000-11-11)/ Txoriri. Txo-
riei. (JBA, 2004-02-29)/ Txoritxoi. Txori-
txoei. (JBA, 2004-03-01)

Txorí-keiza, txorí-keizea: iz. Bot. Txo-
ri gerezia, gereziondo mota./ Txori-kei-
zak. Txori gereziak. (JBA, 2006-05-29)

Txorí-lo, txorí-loa: iz. Txori loa, pertsona
batzuk duten lo arinari esaten zaio hala:
Lo artu ta seittun esnatu. (JBA, 2005-08-
19)/ (�)

Txoríburu, txoríburue: izond. Txori-
burua, izaera bereziko pertsona./ Txori-
burue. Txoriburua. (Halako izaerako
pertsona baten gainean) (JBA, 2001-01-13)/
Txoriburu. Txoriburu. (JBA, 2004-01-10)

Txorímalo, txorímaloa: iz. Txorimaloa./
Txorimaloa. Txorimaloa. (JUA, 1999-02-
06)/ (sinonimoa Katamalo)

Txorímalokeri, txorímalokerie: iz.

Txorimalokeria, xelebrekeria./ Txori-
malokerik. Txorimalokeriak. (JUA, 2002-
08-25)/ Txorimalokeriñ. Txorimaloke-
rian. (JBA, 2004-04-03)

Txorrónea: (ik. Txurrunea)

Txósna, txósnea: iz. Txosna./ Txosnatan.
Txosnetan. (Abere feriako txosnen gai-
nean) (JBA, 2003-04-26)

Txótill, txotílle: izond. Txotila./ Txotilla-
gok. Txotilagoak. (Lihozko arropetan, be-
soaldea askeago izateko erabilitako ehun
finaren gainean) (JBA, 1999-02-10)/ Txo-
tillagok. Soilagoak. (JBA, 2008-09-26)/
(sinonimoa Soill, lehen adiera)

Txukuindu: (ik. Txukundu)

Txukuiñ: adb. Txukun./ Txukuiñ jun bear da
bazpada’re. Txukun joan behar da ba-
daezpada ere. (JBA, 2004-07-10)

Txukuiñ, txukuiñe: (ik. Txukun)

Txukún, txukúne:  izond. Txukuna./
Txukuiñago. Txukunago. (JBA, 2001-04-
28)/ Baso txukun bat. Baso txukun bat.
(JUA, 2004-08-13)/ (aldaera Txukuiñ)

Txukúndu: ad. Txukundu./ Txukuintzen.
Txukuntzen. (JBA, 1999-10-30)/ Esolak txu-
kuintzen. Hesolak txukuntzen. (JBA, 2001-
04-07)/ Txukundu. Txukundu. (JUA, 2002-
06-15)/ Txukuntzen. Txukuntzen. (JBA,
2006-05-27)/ Txukuindun premie. Txu-
kunduaren premia. (JBA, 2006-06-09)/ (al-
daera Txukuindu)

Txuléran: adb. Joko honetan intxaurra
zulo batean sartu behar zen. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik)/ Txuleran. (JUA, 2004-09-
25)

Txuléta, txulétea: iz. Txuleta./ Txuleta ba-
tzuk. Txuleta batzuk. (JBA, 2004-01-01)/ Ar-
kuma txuletak. Arkume txuletak. (JBA,
2007-04-08)

Txulúfrantei: Txuluplantegi, Brinkolako
baserria./ Txulufranteikoa. Txuluplante-
gikoa. (JUA, 1999-04-10)

Txúpau: ad. Miazkatu./ Txupaka. Miazka-
tzen. (JBA, 1999-12-30)/ (sinonimoa Miaz-
tu)

Txupoi, txupoia: iz. Bot. Txupoia, zuhaitz
batetako adarretan sortzen diren adartxo
bertikal berriak. Hauek zuzen-zuzenak
izaten dira eta ez dute fruiturik ematen.
(Sagarrondo baten gainean. Hauetakoak
kentzen egon gara zuhaitzaren adarrak
gehiegi betetzen dituztelako eta fruitua-
rentzako lorerik ez delako ateratzen
hauetatik) (JBA, 2003-02-08)/ Txupoiak tie

oik. Txupoiak dira horiek. (Intxaurrondo
batek dituen adar batzuen gainean) (JBA,
2005-05-29)

Txurbí, txurbíe: izond. Txurbia, gazia./
Txurbie baiño gazigoa eongo da. Txur-
bia baino gaziagoa egongo da. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA)/ Txurbíe izatea gazie
izatea da. (Janariekin bakarrik erabiltzen
da hitz hau) (JBA, 2006-08-19)/ (sinonimoa
Gazi)

Txúri, txuríe: 1. iz. Zuria, ardo zuriaren
txikitoa./ Txuri bat eta iazu. Zuri bat ate-
ra iezaidazu. (JBA, 2003-08-16)/ 2. (ik. Zuri)

Txuriuna, txuriunea: (ik. Zuriuna)

Txurrúnea: Txorronea, Legazpiko etxea./
Txurrunea... Txorronea. Txorronea...
Txorronea. (MUA, 2003-04-11)/ Txorronea.
Txorronea. (JBA, 2009-01-21)/ (aldaera
Txorronea)

Txurrútaa, txurrútadea: (aldaera Zu-
rrutara)

Txúrten, txurténa: iz. Bot. Txortena,
fruituen txortena./ Txurten aldeti. Txor-
ten aldetik. (Fruitua nondik ebaki zuen
adieraziz) (JBA, 2000-12-24)/ Kipula txur-
tena jarri. Tipula txurtena jarri. (JBA, 2008-
01-05)

Txúxen, txuxéna: (ik. Zuzen)

Tzar, tzárra: izond. Tzarra, handia./ Arri tza-
rra. Harri tzarra. (JBA, 1999-07-10)/ Ka-
tutzarra. Katutzarra. (JBA, 2004-07-31)/ Bo-
tilla tzar ori. Botila tzar hori. (JBA, 2006-
02-11)/ Ille tzarrak. Ile tzarrak. (Txaku-
rraren ileen gainean) (JBA, 2006-03-25)/
Olako bero zarrak garai ontan! Horrelako
bero tzarrak garai honetan! (JBA, 2006-06-
09)/ Takoi tzarrak. Takoi tzarrak. (Oine-
tako batzuen gainean) (JBA, 2007-05-19)/
(sinonimoa Zar izenondoa)

› TXORIE. Jaondo aldean ateratako argazkia. (AA,
2004-08-28)

› TXORDA. Behi txorda. (Maria Jesus Ugalde, 2008)

› TXUPOIA. Txupoiak sagarrondoan. (AA, 2008-10-20)
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Úa: (ik. Ura)

Uál, uála: iz. Tre. Uhala./ Astoari arbalda lo-
tzeko hiru uhal erabiltzen ziren. Lehe-
nengo uhal batek astoaren lepoa eta ar-
balda lotzen zituen. Bigarren uhal batek
astoaren atzealdea eta arbalda; astoaren
giharrak hemen bigunagoak direnez,
uhal berezi bat jartzen zaio, txintxe ize-
nekoa./ Uala. Uhala. (ik. Txintxe) (JBA,
1998-02-11)/ Txakurraren lepokoari uala
esaten zaio. Baita ere, idi edo behiak uz-
tarrira lotzeko erabiltzen den sokari.
(JBA, 2000-02-05)

Uarkalde: Uarkalde, Brinkolako base-
rria./ Uarkalde. Uarkalde. (JBA)

Uarkaldeko mutúe: Uharkaldeko mu-
tua./ Uarkaldeko mutue. Uharkaldeko mu-
tua./ Mutua zen eta eztarriaz halako hots
batzuk egiten zituen. Keinuak ere era-
biltzen zituen, zeruko usoak adierazteko
eskuekin hego mugimendua imitatzen
zuen. (JBA, 2001-11-17)

➤ Grab. Uarkaldeko mutua: “Or ibiltzen tzian.
Uarkalden mutue, Pedro, Pedro mutue.
“Iiiiiii!” “Iiiiiii!”. Ola zerbait, bere alde
ero ola zea iñ ezkeo. “Iiiii!” ola itten tzian,
zean indarragon “Ii!” ori. Aek’e... ona
motill ba, esandakoa itten tzian aek.
Esandakoa. Aekin batea emen Euzkitza-
ko gizon au ta geo Garrotxerriko Pax-
kualen aittejaune. Ta ola zeiztan an, ae-
kin batea ibiltzen ittuan. Geo etortzen
tzian ola, garo ebaitzea-ta. Gu Olabason
garo ebaitzen da ura’re aurreaxon. Ea-
maten tzien-da, garo ebaitzea ta ura etor-
tzen tzian, ola... Urdun uso garaie udaiz-
kenen-da, ola iñ ezkeo “Iuuuu!”. Ola iku-
si itten tzatuan, begi bat zeukian. Da ola
ondo ikusten tzian, bai, Uarkaldeko mu-
tuk” (JUA, 2002-03-23)

Ubíta: (ik. Uitta)

Ubíttarte: Ubitarte, Telleriarteko base-
rria./ Ubittarte. Ubitarte. (JBA, 2007-12-24)

Ud, úde: iz. Ura./ Ude. Ura. (JBA, 1998-10-
31)/ Ud au, emen jaioko da. Ur hau, he-
men jaioko da. (JBA, 1999-08-03)/ Ud
epela. Ur epela. (JBA, 1998-08-04)/ Ganauk
ude bear do. Ganaduak ura behar du.
(Mendiko behorren gainean) (JUA, 2001-
11-17)/ Mendik ud asko ematen do. Men-
diak ur asko ematen du. (Arrobi inguruan

errekasto eta istinga asko direla adieraziz)
(JBA, 2000-07-30)/ Ud tarte ortan. Ur tar-
te horretan. (Istinga baten gainean esana)
(JUA, 2000-02-24)/ Udek azi in die. Urak
hazi egin dira. (Errekaren gorakadaren gai-
nean) (JBA, 2000-02-16)/ Ur geldie. Ur gel-
dia. (Erreka handi bateko ur geldien gai-
nean) (JUA, 1999-01-23)/ Ud otzetan. Ur
hotzetan./ Ude’re era izu. Ura ere edan
ezazu. (JUA, 2003-06-14)/ Atzo’re udetan
ean tzon orrek!Atzo ere uretan edan zuen
horrek! (Behor bateko atzo ur asko edan
zuela adieraziz) (JBA, 2004-05-22)/ Ur
pottolotan. Ur pottoloetan. (Errekan urak
sakonera dezentea hartzen dituen zatiak
adierazteko) (JBA, 2002-03-23)/ Bazeon ude
gooti. Bazegoen ura gogotik. (JBA, 2007-
04-08)/ Ude aundie dao-ta. Ura handia
dago-eta. (Hazita datorren errekaren gai-
nean) (JBA, 2008-01-18)/ Eunero ure bo-
tatzen. Egunero ura botatzen. (JBA, 2006-
06-09)/ Eurie’re in tzian da ud aundik. Eu-
ria ere egin zian eta ur handiak. (JUA, 2004-
08-14)/ (aldaera Ur)

ASTOK UDE BAIÑO GEIAO: Astoak ura
baino gehiago edatea, asko edatea./ As-
tok ude baiño geiao. Astoak ura baino
gehiago. (Brinkolan ziren zurrutero ba-
tzuk ardo asko edan ohi zutela adieraz-
teko) (JUA, 2000-10-14)

UD ASKO: iz. Ud asko elementua izena be-
zala erabili daiteke: Goien ud askon bat
daola. (Bidea oso istingatsua denez, goi-
ko lurren azpian ur asko dagoelako izan-
go dela dio. Aierdiko sailaren beheko lur
bideaz ari da) (JBA, 2001-04-14)

� Etnog. Ura noiz jarri: Ura, JBA Olazarrera eto-
rri eta gero jarri zen. (Mariaje UB-k entzu-
na aurretik) (JBA, 1999-11-21)

� Etnog. Ura eta hormak: Muntegi baserriaren
ondoko zelai aldapatsuan, harrizko hor-
ma batzuk daude, metro inguruko altue-
rakoak. Beraietan zulo batzuk nabari
dira, hauek ude pasatzeko eginak dira.
(JUA, 1998-12-22)

u

› UDE. Metal ura iztinga batean. (AA, 2006-05-14)
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� Etnog. Ur beltza: Arrautza lokan gustoa.
Arrautza lokaren gustua, arrautza uste-
laren gustua./ Bazen Brinkolan, Zubitxota
baserria zen inguruan-edo, arrautza us-
telaren gustuko ura, ur beltza, ematen zuen
iturri bat. (JBA, 2004-01-03)

� Etnog. Ur gogorra: Liñapitxiko ura edan eta
gero zera dio: ze gorra dan ud au. (JBA,
2004-07-24)

� Etnog. Landareak ureztatu: Luzianok ez
zuen nahi izaten landareak ureztatzea, hori
dirua kosta itten tzala, ur hura pautakoa
zela. (JUA, 2004-08-13)

➤ Grab. Lanak: “Gu akordatzen genduna,
beno argie, guren errekea gertun tzeon,
arta ezkeo, baldetan eramaten tzan ude
baiño gertun tzeon. Eta guk, Juanek eta
biok eukitzen gendun ba, txalai ude
ukuillua eraman bear aiei. Klaro, beiek
eraten tzuen errekan, baiño txalai eraman
ein bear baldeetan, euneroko lana, eu-
neroko lana. Eta gero txala kentzen
tzuenen, (...) ordun propiñea aundi xa-
marra ematen tziun, pesetatxon bat-eo,
aundie izaten tzan ura. Bestela jaietan txa-
kur aundin bat pagea, ta ordun ba... Ta
berriz’e seitzeko ude ematen, da txalai ude
karreatzen, da berriz’e poxa”. Itsulapi-
koan gorde ohi zen diru hau: “Itsulapikon,
itsulapikon sartu, “ombre”, itsulapikon
sartu, ta itsulapikon sartuta, klaro, eta be-
tetzen tzanen, o bete xamartutzen zan ga-
raien-o, ordun zeremoni aundik ibiltzen
gendutzen, galbaia ekartzen gendun, ta
bai ba, bai ba. Mazea’re bai, mazoa... Ola
jota’re puskauko zan itsulapikoa baiño
mazoa. Gaiñea gaztaiña errek jotzen
ibiltzen zan egurrezko mazoa ekartzen
gendun gaiñea. Puskau in bear gendun,
baiño aundigo golpea, txikigo golpea”.
Zenbat diru pilatzen zuten: “Zenbat izan-
go zan. Zenbat kalkulatuko zenduke txa-
kur aundik eta bost xentimok, alako itsi-
lapiko, bakizu nola izango zien gutxi go-
rabera, ez takizu ola, oiñ’e ikusiko ittu-
zue, bai... Bueno oso beteta etzien izan-
go, erdiraiño-eo, Gabonetan o noiz,
zea... Gastau, apretak-eo, kalzak-eo, ze-
ozer ekartzeko ura, libretaik eukiko al gen-
dun ba, (...), dirue, ez genduken ezer. Oik
egik die, e! Orik ola die! Alpargatak-edo,
amak laister likidauko zittun, oixe, bear
zana. Baiño gure ilusio ura, ta guri ura
erakutsi ziuen, ori aittek esaten tziun guri,
lenao, ba Santikutzetan da kalea ola eto-
rri-ta, autubus xar bat ibiltzen tzan,
Mendiana, eta klaro, ura pau ein bear
tzan, arten gastatzen gendun baiño. “Ez

izue diruik gastau. Eon beira-beira-
beira, alde in, alde in...”. Gozokik eta bes-
telakok-eta, “beira-beira eon, alde in”.
Atzea etxea dirue. Ordun propiña geixo
izango zan onea etortzeko, zenbat izan-
go zan ba. Etzeon ordun diruik-eta... Gu
bezela bestek’e” (MUA, 2003-04-11)

Úda, udéa: iz. Uda./ Uda garaien. Uda ga-
raian. (JUA, 1999-10-23)/ Ez dik olako eun
asko in aurtengo udek. Ez dik horrelako
egun asko egin aurtengo udak. (Uda ho-
netako eguraldi oneko egunen gabeziaz)
(JUA, 2002-09-14)/ Udan garek, julion
gaek. Udan gaudek, uztailean gaudek.
(JBA, 2004-07-03)/ Udea ta udaizkena. Uda
eta udazkena. (JBA, 2004-07-17)

Udá-aza, udá-azea: iz. Bot. Uda aza,
udan jasotzen diren aza motak./ Uda-azak.
Uda azak. (JBA, 1996-09-07)/ Uda azen ar-
tean badira hainbat mota: Rizaue, goxoa;
bestea lixoa, aza zurie, hauetaz gain
beste mota batzuk ere badira: moratuk.
(JBA, 2001-12-29)/ Beste aza mota batzuk
beste garai batzuetan sartzen dira: beste
batzuk urriñ, udaberri azak. (JBA)

Udáberri, udáberrie: iz. Udaberria./
Udaberrin. Udaberrian. (JUA, 2001-11-17)/
Udaberri giroa. Udaberri giroa. (Egu-
raldiaren gainean) (JBA, 1999-04-24)

UDABERRIE ZAITTU: ad. Udaberria zain-
du, udaberrian egin behar diren gauzak
urtaro honetan egitea./ Lorek zaittu do
udaberrie. Loreak zaindu du udaberria.
(Hau da, lorea udaberrian loratu dela eta
ez neguaren azken aldean) (JUA, 2003-03-
30)

Udáberri-aza, udáberri-azea: iz. Bot.

Udaberri aza, aza mota./ Udaberri azak
buru luzeka izaten dute, buru aundie du-
ten uda azen ondoan./ Udaberri-azak.
Udaberri azak. (JBA, 2001-12-29)

Udaizken, udaizkena: iz. Udazkena./
Udaizkena. Udazkena. (JUA, 1999-10-
30)/ Udaizkenen. Udazkenean. (JUA,
2004-08-10)

Událdi, událdie: iz. Meteorol. Uraldia./
Udalditan. Uraldietan. (JBA, 1999-08-
16)/ Lengo udaldin botako zittuen. Le-
hengo uraldian botako zituzten. (Lehen-
go uraldian errekara botako zituzten)
(JBA, 2004-01-10)/ Uraldietan erreka irten
egiten dela esaten da. (JUA, 2004-04-10)/
Uraldik. Uraldiak. (JBA, 2008-08-21)/ (al-
daera Uraldi)

� Etnog. Uraldiak eraman: Bi aldiz eaman zien
udaldik. Bi aldiz eraman zien uraldiek.
(Brinkolatik urtegira bidea egin zen.
Bide honek Olazar baserritik gertu Ba-
rrendiola erreka zeharkatzen du. Erreka
gaineko zubia egiten ari zirela, uraldiek
bi aldiz eraman zieten zubia) (JUA, 2000-
07-22)

Udána: Topo. Udana, Telleriarteko auzunea./
Udanako Pílar-en amak eta Agirrezabalgo
amandreak tratua-edo egin zuten eta
hala, Poloni Arantzazuko Soroandieta ba-
serrira ezkondu zen. (JBA, 2004-09-18)/ (�)

� Etnog. Benta: Udanan benta zen, eta lo egin
eta jateko ematen zuten. Mandazaiek eo-
ten tzien or. (JBA, 2004-09-18)

� Etnog. Dantzaldiak: Udanan  gerra garaian soi-
ñue ta bolalekue izaten ziren jaiegunetan
eta horregatik Oñati aldetik neska asko
etortzen zen; gainera  Oñatiko mutilak gu-
duan zebiltzan. (JUA, 1998-08-14)/ Uda-
nako erromeri hauetan jende asko elkar-
tzen zen: jente asko juntatzen tzian.
Erromeriako soinujolea oñatiarra zen.
Hala ere, berandu samar bukatzen zela-
ko eta bertatik bai Oñati eta bai Legazpi
herri gunea urruti zeudenez elizak proi-
ttu egin zuen azkenean; erromeri txarra

› UDE. Metal ura Kortaburun. (AA, 2008-04-30)

UDANA

› UDALDIE. Udaldia. Elorregi aldean ateratako argazkia. (AA, 2006-03-11)
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UDANA 
ERREKEA

ziala, apartekoa. (JUA, 1998-09-05)/ Uda-
nako dantzaldien gainean, zera dio JUA-
k: aimikotan soiñue bukau egiten zela.
(Hau da, arimetako kanpai jotzean bu-
katzen zela). Etxeratzeak asko berandu-
tu-eta, Leazpiko bikario zaarrak debekatu
egin zituen Udanako dantzaldiak. (JUA,
1999-11-27)/ Dantzaldi hauetan gazteak aik
eta illundu arte egoten ziren. (JUA, 1999-
12-24)/ Legazpiko bikario zaharrak gala-
razi zuen Udanako dantzaldia./ Udanako
dantzaldian Oñatiko Olabarrietako, Le-
gazpiko eta Ergoenako jendea elkartzen
zen. Hau bukatu eta gero, Brinkolako gel-
tokiko dantzaldia hasi zen igandero. He-
men berriz Brinkola eta Telleriarteko gaz-

teak bakarrik elkartzen ziren, legazpiarrak
eta oñatiarrak ez. Itxuraz Telleriarten ez
zen ezer handirik eta Brinkola aldera jo-
tzen zuten. Brinkolan, goiko eta beheko
tabernak ziren gainera, eta bertan me-
riendak ematen zituzten. Edonola ere,
JUA eta bere belaunaldikoak oso gazte-
ak ziren garai hartan, Udanakoa zerbaitt
ezautu nian baina eurek ez zuten dantza
egiten, mutiko koskorrak zirelako artean:
ori elizek kendu zian. (JUA, 2003-06-07)

� Etnog. Meha lana: Labek zerean Udanan... Mi-
nerala erre itten tzian. Kataberako me-
hatzean ateratako meha kablez Udanara
garraiatzen zen, bertan errez. Gero bolante
deitutako gurdi handi batzutan treneta-
raino eramaten zen, batera eta bestera za-
baltzeko. (JUA, 1999-05-29)

� Etnog. Bidea: Garai enpresariak, bere burdi-
nazko ekoizpenak Oñatitik Legazpi aldera
ekartzeko, Udana gainera arte bi idi pa-
rek bultzatutako gurdia igotzen zen; han-
dik aurrera pare bakarrak jarraitzen zuen.
Garai-ren lantegian aizkorak, ferrak eta
antzerakoak egiten ziren. (JUA, 1999-08-
29)

� Etnog. Iturria: Udana gaina Oñati aldera jais-
ten hasi eta bidearen beheko alde batetan,
ur beltza ematen duen iturri bat zegoen,
arrautza kaskalan gustoa zeukena. Brin-
kola aldean berriz horrelako iturririk ez
omen da ezagutu. (JBA, 2003-04-26)

Udána errékea: Topo. Udana erreka, Te-
lleriarteko erreka./ Udana errekea. Uda-
na erreka. (JUA, 1999-12-24)

Udána-zabal: Topo. Udanazabal, Oñatiko
parajea./ Udana-zabalea. Udanazabale-

ra. (JBA, 1999-08-14)/ Udána-Zabal. Uda-
nazabal. (JBA, 2008-12-21)

Udánako alémanak: Udanako alema-
nak. XX mende hasieran mehategiaren
ustiakuntzaz arduratu zen Bahr sendia.
Haietako kide bat, Gerhard Bahr, eus-
kaltzale handia izan zen./ (�)

� Etnog. San Joanetan: Pastain baserriko Li-
zarazu sendiari gutunak bidaltzen ziz-
kieten alemaniarrek. Gutun hauen edukia
zabaldua izan zen, hauen zati batzuetaz
oraindik ere gogoratzen delako JUA. Ger-
hard-ek idatzi zuena JUA-k esaten due-
nean, bere hizkerakoa ez den tonu bat da-
rabil, (handitasunezko tonua du eta oso
pausatua gainera): Akordatzen gera orko
San Joan eguneko bazkari aundiakiñ,
orko arkuma ta oillasko, oillo eta in-
txaurrak aizkenean, postrean, eta ardo le-
gonakiñ lagunduaz./ Gerhard-en aita-
amak, hauek Udanan egon zirenean, jan
eta edan gogotik egiten omen zuten eta
euren seme-alabei zera esaten zieten: ¡Eh!
¡Hasta aprender la escuela, poco vino, eh,
poco vino! (JUA-k, oraingo honetan ere
berea ez den ahoskera erabiltzen du,
oso tonu grabe eta zakarra darabil-eta)
(JUA, 1998-02-12)

➤ Grab. Ohiturak: “Etzala eliza juten Uda-
nako alemana. Mezata-ta etzala juten.
Alemanin etzala iñor juten-da! Baiño biz-
korrak bai, bizkorrak. Bizkorrak bai.
Errespetatzen zekiña zian, asko zekiña ta
zientzi andikoa. Balio zuna, errespetau
besten esana” (JUA, 2002-01-19)

➤ Grab. Eskutitzak:Alemanek Pastaingoekin
lotura handia zuten. Horrela, hauen etxe-
ra joaten ziren gonbidatuta festetan. Juan
Ugaldek oraindik ere gogoan du Gerhard
Bähr-ek bere eskutitzetan esanak. Gutun
hauek Alemania bertatik idazten ziz-
kien Gerhard Bahr-ek Pastain baserrikoei:

“Akordatzen gera orko San Joan egune-
ko bazkari aundiakiñ, orko arkuma ta oi-
llasko, oillo eta intxaurrak aizkenean, pos-
trean, eta ardo legunakiñ lagunduaz.
Eta oraiñ emen askoz latzago bizi gera,
aizkenean ez dakit Espaiñian ze pasatu
dan. Hitler eta Musolinik gobernatu be-
arko dute Espaiñia” (JUA, 1998-02-12)

Udára, udárea: iz. Bot. Udara, madaria, frui-
tu mota./ Brinkola aldean, jenealen ma-
darie deitu ohi zaio fruitu horri baina hitz
hau ere erabiltzen da./ Udarea. Udara.
(JBA, 1998-08-05)/ (sinonimoa Madari, lehen
adiera)

Udásetu: (ik. Urasetu)

Udásetu, udásetue: iz. Ur asetua./ Uda-
setue. Ur asetua. (JBA, 2004-05-29)/ (ik. Ura-
setu)

Uentu, uentue: iz. Ukendua./ Uentue...
printzatundako-ta. Ukendua... pitza-
tuentzako-eta. (Azaleko pitzatuen aurkako
ukenduaren gainean) (JBA, 2004-02-07)/
Ugentu bat. Ukendu bat. (JBA, 2003-04-24)/
(aldaera Ugentu)

Uf!: interj. Ufa!, lasaitasuna adierazteko./ Uf!
Ufa! (JBA, 2003-02-15)

Ugáldu: ad. Ugaldu./ Ugaltzen. Ugaltzen.
(JUA)

Ugári: zenbtz. Ugari./ Lana ugari mutilza-
rrandako. Lan ugari mutilzaharrarentzako.
(JUA, 2001-08-26)/ Ugarigi. Ugariegi.
(Ilarako pinu gehiegi dagoela adieraziz)
(JBA, 2000-02-24)/ Ugarigi. Ugariegi.
(Basoan tamaina ezberdineko pinuak
euren artean gertuegi badaude, pinu txi-
kixeagoek ez diete handienei behar adi-
na garatzen uzten) (JUA, 2000-07-30)/
Len’e in diala galderea ugari. Lehen ere
egin didala galdera ugari. (JBA, 2003-11-
15)

› UITTA. Urietako megalitoa. (AA, 2006-10-06)

› UDANAKO ALEMANAK. Bahr sendia Udanako etxe
honetan bizi izan zen. (AA, 2008-11-15)
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UMETOKI

Ugári, ugárie: izond. Ugaria./ Oso ugarie.
Oso ugaria. (JBA, 2002-01-26)

Ugárittu: ad. Ugaritu./ Ugarittuta. Ugarituta.
(JBA, 2004-03-13)/ Ugarittu. Ugaritu.
(JBA, 2003-02-15)/ (sinonimoa Aumentau)

Ugéntu, ugéntue: (ik. Uentu)

Uitta: Topo. Urieta, Brinkolako parajea./
Ubita. Urieta. (JUA, 1999-06-26)/ Uittan.
Urietan. (JUA, 1999-08-14)/ (�) (aldaera
Ubita)

� Etnog. Karlistadan: Karlistada garaian, uda-
lerri bakoitzak bertan zeuden gudaroste-
ari jana emateaz arduratu behar zen. Eta
horretarako, Legazpiko udaletxea bere
txara hariztiak saldu beharrean izan zen.
Hauetako bat, gaur egungo Urieta. Uda-
letxeak, txarak saldu eta gudariei ogia
ematen zienez, “Ogi ta txara” esaten omen
zitzain honi. Eta hortik dator Ubita leku
izena. (Juan Luis AA-k Gibelalderi entzuna)
(Juan Luis AA, 1999-05-08)

Uittarte: Topo. Urieta arte, Brinkolako pa-
rajea./ Uittarte. Urieta arte. (JUA, 2001-12-
15)

Úkau: ad. Ukatu./ Ukau. Ukatu. (JUA, 2002-
03-16)/ (sinonimoa Uko in)

Úko in: ad. Uko egin./ Etzian beintzet uko
eiñ… Arek taka uko ittea zeuken. Ez zian
behintzat uko egin... Hark taka uko egi-
tea zeukan. (JBA, 2006-07-24)/ (sinonimoa
Ukau)

Ukuillu, ukuillue: iz. Ukuilua./ Uku-
llue. Ukuilua. (JBA)/ Ukuillun daill.
Ukuiluan dabil. (JBA, 2004-12-11)

� Etnog. Epeltasuna: Neguan-eta, ukuiluan
epeltasuna izaten zela dio, kanpoko ho-
tzaren ondoan. (JBA, 2003-08-31)

Úmau: ad. Umotu, fruitua heldu./ Sagarra
umau itten zan. Sagarra umotu egiten zen.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-05-20)

Úme, uméa: iz. Umea./ Ume lekun. Ume
lekuan. (Umerik ez zuen bikote batek bere
iloba bat umetzat hartzea, hau umezurtz
geratzean) (JBA, 2003-10-26)/ Umek jaio
ttuela. Umeak jaio dituztela. (JBA, 1998-
10-31)/ Umek dauzkie-ta. Umeak dauz-
kate-eta. (JUA, 2004-05-12)/ Umea izan be-
rrin. Umea izan berrian. (JBA, 2003-02-15)/
Umendako gauzak. Umeentzako gauzak.
(JBA, 2005-05-07)/ Artu zuen umetzat bate
mat. Hartu zuten umetzat baten bat.
(Umerik izan ezin zuen bikote batek egin
zuena) (JBA, 2005-07-02)

� Etnog. Hazkuntza prozesua: JBA-ren esane-
tan, ondoko prozesua izaten da: umea-mo-
till-motiko. (JBA, 1998-08-01)

� Etnog. Ume batetik: Ume bateti. Ume bate-
tik./ JBA-k zera dio: landare bat ume ba-
tetik, hau da, hazi batetik atera dela eta
orain landare berak hazi pilatxoa eratu
duela. Hortaz, hurrengo urtean baratze-
an era horretako landare ugariago izan-
go da. (Patata artean sortutako landare ba-
ten gainean) (JBA, 2000-07-22)

UMEA ARTU: ad. Umea hartu, ernari geratu./
Arie erakin ibili da umea artu. Aharia eu-
rekin ibili eta umea hartu. (Ardiak ume-
dun nola geratu diren) (JBA, 2005-04-30)

UMEA BOTA: ad. Abere batek abortua izatea./
Ume ori bota zon. Ume hori bota zuen.
(Ahuntzak umea egin zuen garaiz aurretik,
hilda jaio zen) (JBA, 2005-02-19)

UMEK ETA: ad. Umeak atera, umeak hazi,
abereekin erabiltzen da./ Umek eta bear
zittun arek. Umeak atera behar zituen
hark. (Txori baten gainean) (JUA, 2004-05-
29)/ Iaz antxe etako zittun umek. Iaz
hantxe aterako zituen umeak. (JBA, 1998-
08-06)/ Txitak eta. Txitak atera. (Oiloen
kasuan) (JBA, 2000-12-02)

UMEK ETORRI: ad. Umeak jaio./ Umek
etorri zienen. Umeak etorri zirenean.
(JBA, 2000-08-09)

UMEK IN: ad. Umeak egin, umeak jaio./ Oi-
llok umek in ttuela. Oiloak umeak egin di-
tuztela. (JBA, 1998-10-31)/ Ume itteko al
daon. Ume egiteko al dagoen. (Txaku-
rraren loditasuna ikusita jendeak galde-
tzen diona) (JBA, 2002-10-05)/ Umek eitten.
Umeak egiten. (Pertsona baten gainean)
(JUA, 2003-10-18)/ Ume itteko jarri zala.
Umeak egiteko jarri zela. (Katu baten gai-
nean) (JBA, 2003-11-15)/ Katuaren gaine-
an dio, umea itteko egongo dela, beea ai
zako aunditzen-da. (JBA, 2004-02-07)/
Bik batea in tzuen. Bik batera egin zi-
tuzten. (Egun berean umeak izan zituz-
ten behorren gainean) (JBA, 2004-05-12)/
Ume ittekoa. Ume egitekoa. (Behorraren
gainean) (JBA, 2004-05-15)/ Ume itteko.
Ume egiteko. (Katuaren gainean) (JBA,
2005-10-29)

� Etnog. Umea aurkeztu: Manuela Arrizabala-
gak, JBA-ren amak, esaten zuenez, ume
bat jaio eta hura ikustera bisitan joanda-
koei jana eta edana eskaini egin behar
zaie, hau da, busti egin behar da. Beste-
la, umea lehorra izaten omen da izaeraz.
(Kristina Z, 2003-11-08)

Umé-miñ, umé-miñe: iz. Ume mina,
umea egiterakoan eta aurretik izaten den
mina./ Ume-miñek. Ume minak. (Ahuntz
baten gainean) (JBA, 2005-04-30)

Umédadetu: ad. Hezetu./ Umedadetzen asi-
ta. Hezetzen hasita. (JBA, 2002-12-27)/
Umedadetu. Hezetu. (JBA, 2006-02-25)/ (si-
nonimoak Ezatu; Umeldu)

Umégai, umégaie: iz. Umegaia./ Ume-
gaiek. Umegaiek. (Erlearen umeen gai-
nean) (JBA, 2002-08-25)

Umékeri, umékerie: iz. Umekeria, ton-
takeria./ Umekeri ortan. Umekeria ho-
rretan. (JUA, 2004-08-29)

Úmel, uméla: izond. Meteorol. Umela, egu-
raldi bustia./ Umela. Umela.160 (JBA,
2002-08-24)

Uméldu: ad. Umeldu, hezetu./ Bestela
umeldu. Bestela umeldu. (Mariaje UB-k en-
tzuna: Joxemari UB, 2005-01-29)/ (sinonimoak
Ezatu; Umedadetu)

Uméske: adb. Zool. Umeske. abereetan eme-
ak umea eskatzea. Etxeabereetan izen ez-
berdina du abere bakoitzaren arabera./
Umeske. Umeske. (JBA, 1998-08-06)/ Ka-
tua umeske denean, umeske esaten da bes-
terik gabe. (JBA, 2000-10-21)/ Umeske
aldie. Umeske aldia. (Txakurraren gai-
nean esana) (JBA, 2001-05-19)/ Txal kox-
kor aik umeske jarri ezkeo... txaal in ba-
ekok. Txahal koskor haiek umeske jarri
ezkero... txahal egin gabekoak. (JUA, 2002-
08-03)/ (ik. Alta) (ik. Arkera) (ik. Iel) (ik.
Irauts) (ik. Susa)

Umétoki, umétokie: iz. Umetokia./
Umetokiñ. Umetokian. (Behi baten gai-
nean) (JBA, 2000-10-28)/ Ganadu batzuei
umetokie irten ere egiten zaie batzutan,
umea izanda gero. (JBA, 2005-02-19)

› UMELA. Giro umela, Udana aldeko basoan. (AA,
2008-11-15)

160 JBA-k berak aipatzen du, hitz hau ez dela Brinkola bertakoa, baina telebista eta irratiko eguraldi-gizonen eraginez-edo, sartu dela ematen du.

› UMEA. Umea. (AA, 2008-08-31)
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Umétu: ad. Umetu, haurdun geratu./ Umetu.
Umetu. (JBA, 1998-08-06)/ Umetuta. Ume-
tuta. (Ardiei buruz ari da) (JUA, 1999-08-29)

Umézai: adb. Umezain, umezaintza lana egi-
nez./ Umezai gelditzen tzana. Umezain
gelditzen zena. (JBA, 2000-08-09)

Umézai, umézaie: iz. Umezaina, umeak
zaintzeaz arduratzeen dena./  Umezai.
Umezain. (JBA, 2000-08-09)

� Etnog. Agerrezabalen umezain: Lehen Ola-
zarren, umeak zaintzeko bi emakume zi-
renean, JBA eta bere amaginarreba, ama-
ginarreba Brinkolara joaten zen mezeta-
ra bestea umeak zaintzen etxean zegoen
artean eta ondoren, JBA Telleriarteko San
Joana joaten zen mezetara, amaginarre-
ba umeekin utzita./ JBA berari, bere

anaia gazteagoekin suertatu zitzaion ha-
lako lana egin behar izatea eta San Joa-
na joan behar izatea mezetara. (JBA,
2000-08-09)

Umézko, umézkoa: izlag. Umezkoa, ku-
mea./ Umezkoa. Umezkoa. (Behor jaio
berriaren gainean) (JUA, 2004-05-12)/ Le-
nengo umezkoa bada. Lehenengo umea
bada. (Behor eta beste abere batzuen le-
hen umeak normalean txikiagoak izaten
dira hurrengoak baino) (JBA, 2004-05-12)

Úmill: adb. Apal./ Umill-umill. Apal-apal.
(Gaiztakeria egin eta gero txakurra nola
etortzen den esanez) (JBA, 2001-11-03)

Umóre, umórea: iz. Umorea./ Oso umo-
rekoa. Oso umorekoa. (Pertsona baten iza-
eraz) (JBA, 2007-10-26)

Úna, úna: iz. Unea, gunea./ Altu una. Altu
gune. (JBA, 2004-08-23)/ Eroi unák. Ero-
ri guneak. (Soro batean garia erorita da-
goen guneez) (JBA, 2008-07-26)

Ungriano, ungrianoa: iz. Ungrianoa; es-
keko batzuk ziren ungrianok; Olazargo
amandrearen garaiko kontuak dira. (XIX
mendeko bigarren erdikoak) (JUA, 1999-
07-26)/ (�)

➤ Grab. Ungrianok (1): “Ungrianok etortzen
men tzittuan, eskeen-o: -Euko zue ba
zuek’e, kaldarak eta ola euko ttuzue ba?
Ta zuloa euko due ba? -Ez, ez due zuloik.
Danak onak. Ekarri zu, ekarri, ekarri.
Ekarri zu kaldarea. Eraman beai ta,
bate konturau baik tak!, zuloa. -Beittu,
beittu emen zuloa nun dauken!” (JUA,
1999-07-26)

➤ Grab. Ungrianok (2): Umeei titia nola ema-
ten zioten: “Ta emakumak ume ttikikiñ-
da, titi aundik euko zatuen emakume orik
ta umek bizkarren, ta titie artu, atzeaiño
bota” (JUA, 1999-07-26)

Uníkasko: Topo. Onikasko, Brinkolako pa-
rajea./ Unikasko alden. Onikasko aldean.
(JBA, 1999-08-18)/ Unikasko. Onikasko.
(JUA, 1999-08-29)/ Ónikasko. Onikasko.
(JBA, 2003-09-06)/ (aldaera Onikasko)

Uníttu: ad. Elkartu./ Atzea unittu erak. Be-
rriro elkartu eurak. (JBA, 2004-05-29)/ (si-
nonimoa Juntau)

Úntz, úntze: iz. Bot. Huntza, landare mota./
Untzek. Huntzak. (JBA, 1999-08-03)/ Un-
tzek kentzen. Huntzak kentzen. (Pago ba-
ten kontra hazitako landare igokari hauek
kentzen) (JBA, 1999-08-19)/ Untz lorak.
Huntz loreak. (JBA, 2001-11-02)/ Untzen
ostok. Huntzaren hostoak. (Sendagaia da)
(JBA, 2005-01-23)

➤ Grab. Untze: “Untze?... Untze da landara
bat, oso, asko ugaritzen dana... Gure ze
otan, “seto” otan maiña bat ugarittu da.
Bueno! Zorutan or irten due pillaak, eta
gero korrittu itten do orrek’e. Da beorrek
artzen do lur guzie, korrittu-ta... Landa-
ra bat ba, geo paetatan’e asko igotzen do,
utzi ezkeo. Etxe-o, illor-o, eta arbolatan’e
berdiñ, arbolatan’e mozte ez badezu, eta
gaiñea ze lodierako zeak!, mozte ez pa-
die. Lodiera aundiko kirtenak eitten tza-
kon, landara klase bat”. Erabilpena:
“Ez, igual erremedion mateako. Igual
erremedion mateako bai. Baiño gaiñea-
tiñ ez tait, ezertako ebaliko dan ori, ez tait.
Baiño remediotako, lurriñe artzeko-ta, le-
nau izaten tzan, lurriñe, lurriñe artzeko.
Ba katarroa daonen da ola, lenau esaten
tzan “trancazo”, oaiñ gripea esaten da,
olako gauzak zerenen ba, lurriñe artze-
ko izaten tzan ori’re. Orrek oso usai fuer-
tea izaten do, ola ud irakiñetan o zea inda,
epinita. Ortako, bestela... Oiñ ugarittu, ar-
bolai-ta, orrek, orrek iotzen dien bezela-
ta...” (JBA, 2003-02-15)

Ur, úre: (�) (ik. Ud)

Ur, úrre: iz. Bot. Hurra, fruitu mota./ Urre.
Hurra. (JUA, 1999-03-13)/ Urre urtea.
Hur urtea. (Hurrak ugari diren urtea) (JUA,
1999-09-08)/ (ik. Ur Aundie)

Ur Aundie: Bot. Hurritz handia. Olazar ba-
serriaren aurrean kokatzen den hurritz tor-
to bat da Ur Aundie. Torto handia da, eta
zahar samarra gainera; beti hala ezagu-

tu du MUA-ak. Kaleko umeak bertara
etortzen ziren hurrak lapurtzera. Bere pa-
rean hiru lizar omen zituen. (MUA, 1998-
05-23)/ (�) (ik. Ur, urre) (ik. Urritz)

➤ Grab. Ur Aundie: “Bai, bai, bai, Ur aundie.
Beste ur txikik basokok izaten zien, bai-
ño ura Ur aundie. Da Olazarren, gure
Olazarren etzeon ur aundiik, da ura
bestekoa zan. Bai, bai, eta ara, jakiñe. San
Pedro’re antxe erreka eroi zan, Martin
San Pedro... San Pedro erreka eroi zala,
antxe, an gero ur aren... An lenau, lizar,
lizar zatar bat bazan an gero, ta gero, ta
gero, ta geroo’re. Ta aretxe, arbola igo-
tzen o ez tait zer eta erreka eroi, ta Ola-
zarren eskerrak amak eta zon... Itoko zan,
aldaparo aundie eoten tzan lenao, de-
posito aundie eoten zan antxe. Bai”
(MUA, 2003-04-11)

Ur-bíllatzaille, ur-bíllatzaillea: iz.

Ur bilatzailea. Erreka edo iturririk ez den
tokian ura aurkitzen dute./ Ur-billatzai-
llek. Ur bilatzaileak. (JUA, 2001-12-15)/ Ur
bilatzaileak ahalmen berezi batez horni-
tutako jendea direla pentsatzen du JBA-
k. Hala ere, batzuetan lurpeko urak na-
baritu ditzake halako ahalmenak ez dituen
pertsona batek. JBA-ren ustez Gontzial
barren ortan barneko urak izan behar
dute, euria egitean halako hots bat aditzen
duelako. (JBA, 2001-12-29)

Ur-zórri, ur-zórrie: iz. Zool. Ur zorria, abe-
re mota./ (�)

➤ Grab. Ur zorrie: “Ba nik ez takit ze... Ur-zo-
rrie, ez det ikusi beiñ’e, baiño ur-zorrie
aittu askotan. Eta lenau, or Jósen illorretik
gora-o badao ba itturri bat, Joxen... Ez,
Joxen ez, Joxen auntzek eukitze ittuena,
an goragon. Ba arekatio esaten tzuen161.
Ur-zorrik zeuzkela, ta an etzan eraten da
ola zean. Baiño lenao etzeon ondo ja-
rrita’re, ez. Oiñ esaten due udik onena
dala berriz, “o sea”, analizauta daula-
ta. Nik ez dait ze, nik ez det beiñ’e ikusi
baiño ur-zorrik izaten die”. Txarrak zi-

› UR AUNDIE. Ur Aundie Olazar baserriaren aurrean.
(AA, 2008-02-16)

161 Antsumaitz iturriaz ari da.

› UNTZE. Huntza adarraren gainean. (AA, 2005-05-14)
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ren: “Oixe, eran ezkeo tripan kalte, bai.
Oiñ’e eoten te die? Ba len orrekatio esa-
ten jarduten tzan. Eta gero, oiñ analizauta,
ondo jarrita dau ura. Ta oiñ andi jendea
ara, ude eratea juten da ta baita ekarri’re
bai, o zeakok eingo due, emen goiko ba-
rriokok-eta. Nik gaiñeatiñ ez dait, nik ez
det beiñ’e ikusi-ta, baiño ur-zorri aittu bai.
Ur-zorrik aittu bai”. Pertsonentzako
arriskutsuak: “Personandako beintzet.
Bueno, beintzet tripan kalte itten tzola, oi-

tako bat eran ezkeo. Nik ez det sekula iku-
si, aor, egie esan. Baiño aittu bai, aittu
bai” (JBA, 2004-05-29)

Ur-zózo, ur-zózoa: iz. Zool. Ur zozoa, he-
gazti mota./ Ur-zozok. Ur zozoak. (JBA,
1998-08-29)

➤ Grab. Ur zozoa: “Ur-zozoa, errekan ibiltzen
dan zozoa izango a, ezta? Or’e, gue pre-
saalde ortan, ibili izan da. Azpi zurie, bea
beltza, eta oixe izango da ur-zozoa.
Udetan ibiltzen dan zozoa. Or ibili izan
da presa alde ortan, beiñ baiño geiaotan
ikusi et” (JBA, 2002-08-25)

Úra: 1. erak. Hura./ Zer nai, uaxe kunplittu-
ta. Zer nahi, huraxe kunplituta. (JBA, 1998-
08-01)/ Kablea puskatze ura. Kablea
puskatze hura. (JBA, 2002-05-11)/ Arezaz
gaiñea. Hartaz gainera. (JBA, 2006-02-11)/
2. izord. Hura./ Ura kanpon al dau? An ka-
tun bat juten bazako! Hura kanpoan al
dago? Han katuren bat joaten bazaio!
(JBA, 1998-06-20)/ Ua’re. Hura ere. (JBA,
1998-12-22)/ Uaxe gutxian. Huraxe gu-
txien. (JBA, 2001-12-22)/ Uaxe bea. Huraxe
bera. (JBA, 2004-01-17)/ Aixe etorri zako
zerue! Harixe etorri zaio zerua! (Uste-
kabeko aldaketa on baten gainean) (JBA,
2000-02-16)/ (aldaera Ua)

Uráldi, uráldie: (ik. Udaldi)

Urásetu: ad. Urasetu, zerbait bustia egotea,
ingurune hezean dagoelako. Zuhaitz en-
bor moztu bat ingurune hezean badago,
edota euria egin badu, orduan enborra
urasetu egin dela esaten da. Lurzoruaz
mintzatzean ere erabil liteke; normalean
lur laua urasetzen da, aldapa lekuan he-
zetasunak beherantz egiten duelako./
Urasetu. Urasetu. (JBA, 1998-01-05)/ As-
tune eongo ek. Astuna egongo duk. (Eba-
kitako enbor baten gainean. Bera moztu
berri samarra da eta lurraren gainean ja-
rrita egon denez oraindik hezetasun asko

dauka eta astuna dago)/ Enbor handiak az-
karrago lehortzeko honako bide hau ja-
rraitzen da: enborraren mutur bat edo bien
azpian egur zarba batzuk edo adar batzuk
sartu eta enbor handiaren muturrak ez du
lurra zuzenean ukituko. Horrela azkarrago
lehortzen omen da. (JUA, 2001-09-08)/
Urasetu. Urasetu. (Lorontziek barrenean
izaten duten esponjaren gainean) (Maria-
je UB-k entzuna: JBA, 2004-11-26)/ Udase-
tuta. Ur asetuta. (JBA, 2004-05-29)/ (alda-
era Udasetu)

➤ Grab. Udasetu: “Urasetu, ba ude naikoa
bota. Esate bateako, urasetu bat balin ba-
dauke, ba “por ejenplo”, patatek esaten
due, ud asko ez dola bear izaten. Beiñ o
bi aldiz zea iñ ezkeo, eurie-o, naikoa euri
iñ ezkeo udasetu ezkeo, ba naikoa. Uda-
setu. Garbantzukatio’re ba ez due esaten?
Ur bat ereitteakon, beste ud bat, ez tait
nola dan, jorratzeakon o nola dan’e, eta
urrengoa lapikon. Da oixe, udasetu ba
oixe, ude... Emen lorai-ta bota bear iza-
ten diu guk eunero’re baiño, irtengo
badue olako berokiñ. Eunero ude bota-
tzen, emen kanpokoi beintzet. Da keiz-
petan jartzen da, olako berokiñ zea itten
die. Atea nai baittu ba ude bota bear”.
Mendian ebakita dagoen egurra ere ura-
setzen da: “Baita. Ua’re bai, areka-
tio’re esaten da. Ba “udasetuta dare-ta”.
Udasetuta, gaiñea lurren gaiñen eon
ezkeo, ia ba askoz geiao. Lenao epini oi
genduzten, epini ola zutiko bat, eta geo
an, ari beste egur bat beste aldea ta aen
gaiñen, ariñek eon daitzen. O arbolan
kontra’re bai. Zuti, zuti antzen. “Eske”,
lurren balin badao, ta lurren kontra-ta ura
ez da sekatzen, (...). Bai, bai, esaten tza-
ko ari’re udasetue, udasetuta”. Honek le-
hortu egin behar du: “Bai. Eta ekartze-
ko’re bai, ariñagoa, ariñagoa” (JBA,
2004-05-29)

Urbía: Topo. Urbia, Aizkorriko parajea./ Ur-
bira. Urbiara. (JUA, 1999-11-28)/ Garai ba-
teko mezak aipatzean, igandero Urbian
meza ere bazela dio; bertara joaten omen
ziren artzainak: Aizkorriñ mezea Urbiñ.
(JUA, 2003-05-10)/ Arantzazun ala Urbin.
Arantzazun ala Urbian. (JBA, 2008-01-01)

Úrdai, urdaie: iz. Urdaia, jaki mota./ Ur-
daie. Urdaia. (Txerriaren urdaiaz ari da)
(JUA, 1999-12-25)/ Urdaie gustatzen tza-
te katui. Urdaia gustatzen zaie katuei.
(JUA, 2004-06-12)/ Zerrin urdaie. Txe-
rriaren urdaia. (JUA, 2004-08-10)/ Urdai zu-
rie eman diot. Urdai zuria eman diot. (Ez
dakit zuri horrekin zer adierazi nahi
zuen: urdaiaren alde zuria edo izen hori
duen urdai mota) (JBA, 2007-06-09)

Urdai-aska, urdai-askea: iz. Tre. Urdai
aska. Urdaia eta txerriki batzuk lehortzeko
balio duten harrizko askak./ Urdai askea.
Urdai aska. (JBA, 1998-07-13)/ Aska hauek,
urdaia gatzatzeko erabiltzen ziren. Behe
aldean zulo bat izaten zuten eta bertatik
ateratzen zen gesala./ Hitz honen sino-
nimoak: Gatz ontzik, gatz askaak./ Ga-
tzatzeko aska hauek erabili ohi ziren. Izan
ere, bestela gatzak etxeko hormak kalte-
tu ditzake. Hala kaltetutako horma zatiak
badira baserrian. (Ganaduaren txizak
ere antzerakoak eragiten ditu)/ Base-
rrian, gaur egun halako lau dira, bazen
bosgarrena ere, baina terraza egiterako-

an estalia izan zen. (JBA, 1999-11-21)/ (si-
nonimoak Gatz-aska; Gatz-ontzi)

➤ Grab. Urdai askea: “Urdai-askea, urdai-as-
kea da ba, arrikin indako ze bat, aska bat,
arrikiñ indako aska bat, txikigoa, aun-
digoa o ola. Gero, arek’e eukitzen do, be-
arrekoa do, zulo bat kanpora. Ba urdaie
gatztuta jartzen danen, ba arek botatzen
don gesala ura, arek alde itteko zulo ar-
tati. Ura bear-bearrekoa, bestela ur-
daie zea ingo litzeke, ura an udetan, ud
artan euki ezkeo ba sasondu o txartu-o,
ori bear-bearrekoa. Askak ba aundik, txi-
kik, arrikiñ indakok, bestela’re eukiko ttue,
nik ez dakit ze sistema ebaltzen duen’e.
Or txerri asko iltze ttuen orik-eta, orik
igual bestelako askak eukiko ttue oik. Ez
dakit nola, zee, ze aska klase ebaltzen
duen’e”. Txerria hil eta berehala betetzen
ziren urdai askak: “Bai, urrengo eunen-
o, bai, urrengo eunen. Bai. Txerrie igual
illuntzan iltzen tzan da, geo eune pasa-
tzen tzan olkik itten da gauzak itten da ola
eta geo, urrengo eunen gatza ematea. Da
bai garaiz eman bear izaten tzikon gatza.
Urdaiek azpin diela, urdai aldakak, eta
gero ba urdai txikigok, o jan, beala jan
bear tzuenak-eta. Gero gaiñen ba, bes-
te bizkar ezur eta olako gauzak, ezurre’re
bai, ematen tziten gatza, (...) danak.
Gero pixu andie’re jarri bear izaten tzi-
kon, pixue jarri bear izaten tzikon. Arrik-
o, urdai oiei, ba eon daitzen, prensau dai-
tzen, prensau daitzen. Geo ba zortzi eu-
nea buelta, “aber” gatz faltaik dauken,
gatza ondo bota bear izaten tzikon gai-
ñeti dana tapauta, eta ez daillela bistan
euki ezerre, eta azalan aldeti’re bai, al
dana. Ua eroi itten tzan baiño, geo buel-
ta ematen tzikon, zortzi eunea, an’e ba
lengo zeak eroita zeenak, juntau ta gai-
ñen ipiñi ta ola itten tziten ba konserba-
tzeko. Ola euki, oetamar bat eunen-o, da
gero eseita ipini. Garbittu pixkat, gatzik,
gatza kendu pixkat, gatzik ondienak-
eta...” (JBA, 2002-08-25)

Urdaiazpiko, urdaiazpikoa: iz. Ur-
daiazpikoa./ Urdaiazpikoa. Urdaiazpikoa.
(JBA, 1999-04-24)/ Urdaiazpikoa’re eon-
go a pixkan bat. Urdaiazpikoa ere egon-
go da pixkaren bat. (JBA, 2000-10-21)

Urdaiki, urdaikie: iz. Urdaikia./ Urdai-
kie. Urdaikia. (Mariaje UB-k entzuna: JUA,
2003-10-20 datan)

Urdíndu: ad. Urdindu./ Urdindu. Urdindu.
(JBA, 2000-08-19)/ Urdintzen dien oik.

› URDINDU. Zatitzean urdintzen den perretxikoa. Ez
da jangarria. (AA, 2006-10-06)

› URBIA. Urbiaren ikuspegia Arbelaitz ingurutik. (AA,
2003-08-22)
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Urdintzen diren horiek. (Kapela ebaki-
tzean haragia urdintzen zaien perretxiko
batzuen gainean). (JBA, 2006-07-24)

Urdínxka, urdínxkea: iz./izond. Urdinx-
ka./ Urdinxka. Urdinxka. (JBA, 2003-02-
15)

Úrdiñ, urdíñe: iz./izond. Urdina./ Urdiñe. Ur-
dina. (JBA, 1999-04-24)/ Ille urdiñea. Ile ur-
dinera. (Kolore honetako ilea duen per-
tsona baten gainean) (JBA, 2005-06-04)

Úrdu, urdúe: (ik. Ordu)

Úrdun: (ik. Ordun, bi adierak)

Urkéndu, urkéndue: iz. Ur kendua.
Baso, pista eta antzerakoetan izaten diren
zeharkako kanalak, maldan behera da-
torren ura bideratzeko./ Urkenduk. Ur
kenduak. (JBA, 1999-08-03)/ Urkendu.
Ur kendu. (JUA, 2000-07-30)/ Urkendue.
Ur kendua. (Ur kenduak, arakak ez be-
zala, gizakiak berak eginak dira beti; ai-
tzurrez egin ohi dira) (JBA, 2000-07-30)/ (ik.
Erreten)

Úrki, urkíe: iz. Bot. Urkia, zuhaitz mota./ Ur-
kie. Urkia. (JBA, 1999-07-10)/ Urki orrek
bota ttu. Urki horrek bota ditu. (Urkiaren
gainean zen elurra lurrera erori dela
adieraziz) (JBA, 2004-02-29)

Urkiola: (ik. San Antonio)

Urkuillu, urkuillue: 1. iz. Bot. Honela dei-
tzen zaie, adar nagusi bakarra izan be-
harrean, bi adar nagusi edo gehiago di-
tuzten zuhaitzei. Bikoa pranko, urkuillue./
Hirukoak eta laukoak ere ba omen dira.
(JBA, 1999-07-10)/ Zuhaitz denetan eman
omen liteke egitura hau, arbola guzik ur-
kuillue euki leikie. (JBA, 1999-08-19)/
Zuhaitzek ez ezik, bestelako landareek ere
izan lezakete, urkuillue tipula sartu berrien
gainean ere badarabil-eta. (JBA, 2003-03-
21)/ 2. iz. Tre. Bi adarretan banatzen den
euskarridun tresna, egurrezkoa dena.
Urkuilu batzuk belarrari buelta emateko
dira, beste batzuk, lodiagoak, euskarri be-
zela erabiltzen dira. Hesoletarakoak gaz-
tainondo egurrez egiten dira, eta bela-
rretarakoak, sahats eta urritzez./ Urkuillue.
Urkuilua. (JBA, 1998-02-11)/ Tresna hau
hainbat egur motaz egin liteke. Horreta-
rako baldintza zuhaitzean halako egitu-
ra bat izatea da, gero hura moztu eta ego-
kitzeko. Saatsa igual, urritze igual, liza-
rra igual, eozeiñ izan leike, eokie izan ez-

keo. (JBA, 1999-08-19)/ Itxuraz, era ho-
netako makilak euskarri bezala ere era-
biltzen dira, JBA-k madariondo baten adar
okerra eusteko jarri zuen, urkuillu bat jar-
tzen ari zela esanda. (JBA, 2003-08-02)/ (�)

➤ Grab. Urkuillue (1): “Ba bean bat eta go-
ran bi. Bi adar dauzkena, urkuillue”. Ze
zuhaitzek izaten duten forma hau: “Da-
nak. Piñuk eukitzen due-ta. Ta kao, piñun
txarra da zeatio, bi azten die. Bat doblea
izango litzeke baiño bi, ta askotan andik
partittu eitten die. Eta urkuilluk pagok’e
asko eukiko dittu, pago adarrak’e, gaur
ikusi deun bezela, ba an’e... eta danak,
zeak. Arbola guzik urkuillue euki leikie”.
Belarrari bira emateko nekazal tresna ere
bada: ““Pues” orixe da, oixe da, billau
in bear olako zea. Goiti bera batekoa eta
geo, ta geo bi, gora bi dauzkena, bi adar
dauzkena. Ta gero konpondu-ta, gero be-
darrai buelta emateko oso eokie izaten
da”. Tresna hau ze egurrekin egiten den:
“Bueno... Eozeiñ izan leike, e!  Saatsa
igual, urritze igual, lizarra igual. Eozeiñ
izan leike, eokie izan ezkeo” (JBA, 1999-
08-18)

➤ Grab. Urkuillue (2): “Urkuillue, ba urkui-
llue esango diozu, “arbola orrek urkui-
llue dauke”, “urkuilluti gorakoa da”. “O
sea” beera adar bat eta geo gorakon, bi
alde batea ta bestea dauzken adarra da
urkuillue. Urkuillue, baita esaten gendiun
urkuillue, bueno, olaxe einda, bedarrai
eraitteko urkuillue ba olakotxe zea. Be-
era, bat eta goora bi. Bedarra bueltatzeko
izaten tzana. Ta oixe urkuillue” (JBA, 2002-
08-25)

Urkúlu: Topo. Urkulu, Aretxabaletako urte-
gia./ Urkulu. Urkulu. (JBA, 2002-03-16)

Úrpe, úrpea: iz. Urpea./ Urpera danak. Ur-
pera denak. (Hondoratutako itsasontzi ba-
ten gainean) (JUA, 1999-07-03)

Urrátu, urrátue: iz. Urratua./ Motoxe-
rrekin eman urratu bat. Motozerrarekin
eman urratu bat. (Egur batzuei) (JUA,
1999-09-18)/ Urratue. Urratua. (JBA, 2002-
01-03)/ Urrau. Urratu. (Izena bezala eta
ez aditza bezala) (JBA, 2000-01-22)/ (aldaera
Urrau, izena)

Úrrau: 1. ad. Urratu./ Urrau. Urratu. (JUA,
1998-08-05)/ Urrauta. Urratuta. (Giza
azala urratuta) (JBA, 2000-07-08)/ Besok
urratzen die bestela. Besoak urratzen dira
bestela. (JBA, 2002-11-02)/ Eskuk urrau.
Eskuak urratu. (Laharrak ebakitzen)
(JUA, 2004-04-03)/ Urrau in zian zankoa.
Urratu egin zidan zangoa. (Katuak atza-
parrez) (JBA, 2007-01-05)/ 2. ad. Urratu,
ebaki./ Urrau. Urratu. (Belarrak aitzurrez
urratu, hau da, belarrak aitzurrez jo)
(JBA, 2000-02-24)/ 3. ad. Urratu, eztarria
mindu eta ondo hitz egin ezinda geratu./
Eztarrie urrau. Eztarria urratu. (Oihu oze-
nak egiteagatik) (JBA, 2002-04-12)

Urrau, urraue: (ik. Urratu)

Úrre, urréa: iz. Urrea./ Garai batean zila-
rrezko txanponak izan ziren, baina urrez-
ko txanponen berriak ere izan dira./
Urréa. Urrea. (JBA, 2004-08-13)

Úrren, urréna: (ik. Urrengo)

Urréngo, urréngoa: izlag. Hurrengoa./

Urrengo. Hurrengo. (JBA)/ Urrenakon.
Hurrengoan. (JBA, 2001-10-14)/ Urrena-
kon. Hurrengoan. (JBA, 2007-10-26)/ (al-
daera Urren)

URRENGO ARTE: interj. Hurrengo arte, joa-
terakoan egiten den agurra./ Urrengo arte.
Hurrengo arte. (JBA, 1998-11-14)/ Urren-
go arte. Hurrengo arte. (JBA, 2000-05-27)

Urrétane: Urretaenea, Zegamako baserria./
Urretane. Urretaenea. (Baserri hau Se-
gurako markesaren jabetza omen zen,
ama zanak’e ala esaten tzon) (JBA, 2004-
02-01)

� Etnog. Oinez Urretaenera: Zegamako feste-
tan Brinkolatik oinez etortzen zirenean,
gogoan du baserri honetara iristeko ka-
letik hasi eta ordu erdiko bidea zutela. Or-
duko bideak aldapan gora zuzen samar
egiten zuen. (JBA, 2004-02-15)

� Etnog. Neskame: JBA bera, hamabi urte zi-
tuela, Mirandan izan zen bere lehengu-
sina baten umea zaintzen. Ordurako ba-
zekien zerbait erdaraz eta moldatu zen.
Hala ere, etxera itzultzeko izugarrizko go-
goa zuenez, negar egin zuen etxera berriz
iristean. Bere lehengusina Avila aldeko gi-
zon batekin ezkonduta zegoen, hau tren-

› URRETANE. Zegamako Urretaenea baserria. (AA,
2007-12-20)

› URKUILLUE. Bi adar nagusi zituen pinu honetan,
bat moztu dute. (AA, 2008-12-30)

› URKENDUE. Antxerdi bideko urkendua. (AA, 2008-
03-29)
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bide langilea zen, eta Haro herrian lan egi-
ten zuen. (JBA, 2005-03-26)

Úrri: adb. Urri./ Urri antxen eongo zeate. Urri
antzean egongo zarete. (Txerri haragiz)
(JUA, 2004-03-13)/ Urri eongo die patatak.
Urri egongo dira patatak. (Urte osorako
patata izateko gutxitxo bildu dela) (JBA,
2002-07-26)

Úrri, urríe: 1. izond. Urri, gutxi./ Oixe kuan-
to, bestela bakizu ze urrie dan au! Hori-
xe kuanto, bestela badakizu zein urria den
hau! (Lan bera egiteko bi era ezberdin al-
deratzen ari da, bata motela eta neketsua
eta bestea azkarragoa eta arinagoa) (JBA,
2002-12-28)/ 2. iz. Urria, hilabetea./ Urrie.
Urria. (JBA, 2003-04-26)

Úrrin: (ik. Urriñ)

Úrriñ: adb. Urrun./ Urriñ dao. Urrun dago.
(JBA, 1998-12-23)/ Tolosa urriñ. Tolosa
urrun. (JUA, 2000-11-01)/ Urriñanea.
Urrunenera. (JUA, 1999-09-08)/ Urriñen.
Urrunen. (JUA, 1999-10-23)/ Urriñeti.
Urrunetik. (JBA, 1998-12-23)/ Urriñetik.
Urrunetik. (JUA, 1999-05-29)/ Urriñeti
ebai bedarrak. Urrunetik ebaki bela-
rrak. (JBA, 2000-08-07)/ Urriñtxo daola.
Urruntxo dagoela. (JBA, 1999-08-14)/ Pa-
riente urriñe. Senide urruna. (Urruneko
senitartekoa) (JBA, 2002-09-14)/ Urriñtxo
geldittu da. Urruntxo gelditu da. (JBA,
2003-12-28)/ Urriñaneko baserrie. Urru-
nenekoa baserria. (JBA, 2004-02-15)/ Urri-
ñao’re bai igual. Urrunago ere bai igual.
(JBA, 2004-02-21)/ Urrintxeo. Urrunxea-
go. (JBA, 2004-08-11)/ Ahuntzak ezeza-
gunak urriñetik ikusi behar ditu, izutu ez
dadin. (JBA, 2005-03-12)/ Urriñeko zeak.
Urruneko zerak. (JBA, 2006-11-04)/ Urri-
ñeti. Urrunetik. (JBA, 2008-08-21)/ (aldae-
ra Urrin)

Urrítz, urrítze: iz. Bot. Hurritza, sastraka
mota./ Urritze. Hurritza. (JBA, 1998-08-01)/
Urritzen oston batzuk. Hurritzaren hos-
toren batzuk. (Oiloak landuta dagoen lur
zati batetan haztarka egin ez dezan,
JUA-k hurritz hostoak jartzen ditu lur ho-
rretan, landareak estali gabe noski) (JUA,
2000-08-10)/ Urritzek tarten artuta saar
beltza. Hurritzek tartean hartuta sagar bel-
tza. (JBA, 2002-10-26)/ Urritzen lorak. Hu-
rritzaren loreak. (JBA, 1998-12-28)/ (ik. Ur
Aundie)

Urrúma, urrúmea: iz. Zool. Aiuma, abe-
reek mina dutenean edo eske daudenean

egiten duten hotsa./ Urruma eiñ do.
Aiuma egin du. (Mina hartu duen txakur
baten gainean) (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2000-01-19)/ Aik dauzkie urrumak!
Hauek dauzkate aiumak! (Txakurkume-
en gainean esana) (JBA, 2001-08-26)/ Ze
urrumak dauzken. Ze aiumak dauzkan.
(Txakurkumearen gainean) (JBA, 2002-03-
23)/ Urrumea atera. Aiuma atera. (Miau
egin, soinua atera) (Maite UB-ek entzuna:
JBA, 2007-12-09)

➤ Grab. Urruma: “Urruma, ganaduk etatzen
duen otsa, ganaduk etatzen duen otsa.
Urrumea ba, urrumea ba kao esaten da,
urrumea ez da esaten emengo ganaduna,
orroie-eo, irrintzea-eo esaten da... Urru-
ma ba igual da, esango die o nik ez tait
zer. Besta batzuk esango die o ez tait”
(JBA, 2002-08-24)

Urrúze, urrúzea: iz. Zool. Urrixa, kume
emea. Gurean batez ere behorrekin era-
bili izan da./ Urruzea. Urrixa. (JUA,
1998-10-24)/ Urruzea. Urruza. (Behor
jaio berriaren gainean) (JBA, 2007-05-
19)

Urrúzti: Urrusti, Zeraingo hiru baserri./
Urruzti. Urrusti. (Zeraingo Urrusti Ga-
rakoa baserrian Tomas tratalaria bizi
zen) (JBA, 2001-12-15)

➤ Grab. Tomas Urruzti: “Tomas Urruztik ga-
naue ebaltzen zian, beorrak, beorrak eta
ola. Guk ari erosi gendioan beorra”. Hara
zer dion Urrusti Garakoa baserriaz:
“Goien daok etxea, goien, oso goien. Ta
ala. Aek semea bazeukian, Benino. Akor-
datzen naiz ni aen semekin. Juten tzian
Santa Lutzi eunen beorrak saltzea. Da
gure aittek, Zeraiñen ibilita-ta, amistadea
bazeukian aekin. Aren beorrak ibilte
ittuan, gure Arrobiko piñuri inguru ortan
ibilte ittuan. Ortxe, (...) gure aittek esan
zaon beor bat eosi ingo ziola. Aek berriz
nola zeuken saltzeeko, guk beorra eosi

gendioan. Umea in tzian beorrak. Beo-
rrak umea in da guk andixe, beatzi beo-
rreta aillau giñen. Ai beorra eosi, umea
eiñ eta gero (...) geo aren umek’e azita.
Aik umek itten asi zittuan ta beatzi beo-
rretaiño aillau giñean. Beatzi beor euki-
tzen genduztean. Bai”. Luziano Ugaldek
bazuen Tomas honekin tratua: “Gure
aitte Zeraiñen ibili zan da laun, amista-
dea bazeukien. Guren, gure terrenon-da
nola ibiltzen zien, Zeraindi onaa gure Le-
azpi terrenota, aren beorrak ekarri ta bat
erosi in zaoan. An ferin zeuken beorra. Da

› URRUZTI. Tomas Urruzti ganadu tratalaria, 1963
urtean. (Urrusti Garakoako sendiak emana)

› URRUZTI. Zeraingo Urrusti Garakoa baserria. (AA,
2006-02-25)

› URRITZE. Hurritzak Kamiñazpi zelaian. (AA, 2008-03-29)
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geo antxen ibilten zian, aen koadrillan.
Baiño gurea ura. Pauta gendukean-da.
Beti ara juten tzianen, ai aen beorrakin
batea juten tzian. Da ondo arreglatzen gi-
ñean. Ua gure beorra. Aek lenauko mar-
txea, aek neguako ara, da udan ona. Da
ola da umea in tzian, da umea in zian,
urruzea, da geo arek’e ba bi urtea eo iru-
ra, berriz’e, umea in tzian, umea artu in
tzian. Berriz’e umea itten asi zian ua”
(JUA, 2002-05-13)

Úrsu, úrsue: izond. Urtsua./ Ok baiño ur-
suguk izan dittugu. Hauek baino urtsua-
goak izan ditugu. (Urtsua, ur asko due-
na) (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2002-09-28)

Ursúan: Topo. Ursuaran, Idiazabalgo auzoa./
Ursuan. Ursuaran. (JBA, 2002-07-26)/
Manuela Arrizabalagak senideak zituen
Ursuaranen. (JBA, 2005-03-26)

Urtátza: Urtatza, Legazpiko zenbat base-
rriren izena./ Urtatza. Urtatza. (JBA,
2004-01-17)

Úrte, urtéa: iz. Urtea./ Urte batzuk bauz-
kiñ orrek’e. Urte batzuk bazauzkan ho-
rrek ere. (Pertsona baten adinaren gainean,
erabat gaztea ere ez dela adieraziz) (JBA,
2004-01-17)/ Urterako txerrie iltzen gen-
duan. Urterako txerria hiltzen genian.
(JUA, 2004-08-10)/ Urtekoa. Urtekoa.
(Ereindako barazki baten gainean) (JBA,
2004-10-02)

Urtéa: Urteaga, Mutiloko baserria. Bertakoa
zen ezizen honekin deitzen zuten Arriur-
dineko artzain bat./ Urteá. Urteaga. (JBA,
1999-01-01)

Urtéberri-eune: iz. Urteberri eguna./ Ur-
teberri-eunen. Urteberri egunean. (JBA,
1999-08-03)/ Urtezarren... urteberrin. Ur-
tezaharrean... urteberrian. (Urteko azken
eguna eta lehena adieraziz) (JUA, 2003-12-
28)/ Biar urteberri biarrena. Bihar urte-
berri bigarrena. (JUA, 2004-01-01)

Úrtebete, úrtebetea: iz. Urtebetea./ Oiñ
urtebete eosi zon. Orain urtebete erosi
zuen. (JBA, 2004-12-03)

Urtébi, urtébie: 1. iz. Bot. Urtebia, sagar
mota./ Urtebie. Urtebia. (JBA, 1999-10-08)/
JUA-ren esanetan, urtebiak sagarrak ud
asko barrun dauka eta horregatik omen
da sagardoa egiteko sagar egokia. (JUA,
2003-03-22)/ JBA-k oso sagar mota ona
dela dio. (JBA, 2005-02-04)/ 2. iz. Bot. Sa-
garrondo mota.

� Etnog. Olazargo urtebiak: Urtebi sagarrondoak
Olazarren ere baziren. JUA urtebi saga-
rrondo oso handi batez gogoratzen da.
Presa inguruan kokatzen zen, Barrendiola
errekaren bestaldean. Hain zuhaitz han-
dia izanda, errekaren beste aldetik saga-
rrak ere bil zitezkeen eta gainera, saga-
rrak jasotzera zuhaitz gainera alde bere-
tik ere igo zitekeen pertsona bat. Haizea
izaten zenean-eta, sagarrak erori egiten zi-
tzaizkion eta errekak asko eramaten zi-
tuen berarekin./ Karrilaren gainean ere ba
omen zen sagasti bat eta bertan ere urte-
bi sagarrondoa izaten zen. (JUA, 2003-03-
22)/ Hauek aspaldiko kontuak dira, JBA
Olazarrera etorri zenerako eremu hura,
trenbide gaineko sagastia, zelaia zela dio,
baina sagarrondorik ez du han ezagutu.
(JBA, 2003-03-22)/ MUA-k badu konta-
kizun bat sagar honekin: Maiatzen arta
sartzen jardun soron eta amandrek eu-
kitzen zittun sagarrak, urtebie, ematen
tziun ordun. Itxuraz, sari bezala ematen
zien kutxan ondo gordetako urtebi saga-
rra./ Barrendiola errekaren presaren ba-
rrenean zen urtebi zuhaitz handia gogo-
an du./ Urtebi sagarra bi urtez behin-edo
izaten dela dio. (MUA, 2005-02-04)

Urtémuga, urtémugea: iz. Urtemuga,
urte amaiera./ Urtemuga. Urtemuga.
(JUA, 19991-02-12)

Urtéro: adb. Urtero./ Urtero urtero. Urtero
urtero. (JBA, 1999-07-10)

Urtézar-eune: iz. Urtezahar eguna./ Ur-
tezarren. Urtezaharrean. (JUA, 2003-12-28)

Úrtu: ad. Urtu./ Urtu, urtuta. Urtu, urtuta.
(Ogiaren prozesuaren gainean) (JBA,
1998-08-01)/ Atzea urtu. Atzera urtu. (Be-
rriro urtu. Plastiko bat beroaz urtzeaz)
(JBA, 2002-04-12)/ Urtzen. Urtzen. (Elu-
rra urtzearen gainean) (JBA, 1999-11-21)/
Urtu ingo zan. Urtu egingo zen. (Elurraren

gainean) (JBA, 2004-02-21)/ Urtuuz-ur-
tuuz... urtutzen. Urtuaz-urtuaz... urtzen.
(Elurraren gainean) (MUA, 2005-02-04)

Urtúiñ, urtúiñe: (ik. Gurtuiñ)

Urtzáko: (ik. Urzako)

Urzako: Topo. Urzako, Olazar baserri ingu-
ruko parajea, Barrendiola errekaren er-
tzean./ Urzákoa... Urzákora./ Sugea
pranko izaten zen lehen Urzakon./ Lehen,
Urzakora nekazal lanak egitera joanda,
errekati beiekiñ gurdie pasatzen non, pre-
sa den tokia baina goragotik. Oinez pa-
satzeko berriz, zubie zuten. Hau egurrezko
zubi soil bat da eta lehen, udaldi aundi-
kin moitzen tzola-ta esaten zen. (JUA, 2004-
04-10)/ Erretena’re bazan. Erretena ere ba-
zen. (Urzako eta Muntegiko zelaia ba-
natzen ziren lekuan) (JBA, 2005-07-02)/ (al-
daera Urtzako)

� Etnog. Kanala, hormak: Urzako esaten
zaio Barrendiola ibaiaren mendebalde-
ko sail bati. Urzako eremuan, Olazar eta
Muntegi baserrietako lurrak muga egi-
ten zuten lekuan, kanala zen garai ba-
tean, eta honek Amutsandaren maldetan
behera zetorren errekasto bat bideratzen
zuen Barrendiola errekaraino./ Errekan
gora egiten badugu, konturatuko gara
halako horma batzuk, paetak agertzen
diren errekaren mendebaldeko muino-
an. Errekako horma hauek Muntegiko
Mariak-eta egin zituzten, Barrendiolako
urtegiaren lanak bukatu eta gero. (JBA,
2003-03-30)

� Etnog. Perretxikoak: Inguru hau perretxiko-
etarako ona omen da. (JBA, 2003-09-06)/
Honetaz gainera, handik gertu den Euz-
kitza bidetxor gaiñen ere asko hazten dira.
(Joxemari UB, 2003-09-06)

� Etnog. Uraldiak: Uraldietan errekak Urzako
saila hartu dezake, Barrendiola erre-

› URSUAN. Ursuaran auzoko eliza ingurua. (AA,
2008-08-18)

› URZAKO. Urzako zelaia. (AA, 2005-03-27)
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kea, Urzakoa-ta juten da ba... irten itten
tzon Urtzakoa udek. (JUA, 2004-04-10)

� Etnog. Arrantzan: Uda aldean, Urzakoko pre-
sa txikira gerturatu eta begira egoten zen,
amorrairik azaltze zan. Ur gutxi izaten
zen, eta bertara sesto txiki bat hartuta jo-
aten zen, eta honekin ura brust-brust ate-
ratzen zuen. Hasiera batean amurrainak
presaren horman den zulogunean gor-
detzen ziren, baina ura bukatzen zenean,
ura ateratzen ari zenarengana hurbildu be-
har, udik ezen irten in bear amorraiek’e162.
(JUA, 2004-04-10)

� Etnog. Zubian labain: Urzako sailera joate-
ko gaur den zubiaren ordez lehen beste
bat zen, antzekoa. Bertatik labaiñ egin
zuen Luzianok eta min hartu zuen. Gero
hura kendu eta toki berean beste bat egin
zuten, gaztainazkoa, JUA eta JBA-k.
(ik. Zubi) (JBA, 2004-05-15)

Úsai, usaie: iz. Usaina./ Úsai óna. Usain ona.
(Usain handi baten gainean) (JBA, 2004-
11-12)/ Usaie... beala juten da. Usaina...
berehala joaten da. (Krema baten usai-
naren gainean) (JBA, 2006-02-04)

USAIE AITTU: ad. Usaina aditu, usaindu./
Usaie aitzen do. Usaina aditzen du. (Ka-
tuaren gainean esana) (JBA, 2000-01-06)/
Ez dezu aittu usaiik. Ez duzu aditu usai-
nik. (Zizen usainaren gainean) (JBA,
2004-05-22)/ Usaie aittu dola. Usaina
aditu duela. (Ke usaina) (JBA, 2006-01-14)

USAIE EMAN: ad. Usaina eman, usaintsua
izan./ Usai aundie ematen dona. Usain
handia ematen duena. (Abetoa delakoa-
ren gainean) (JUA, 1999-07-10)

USAIE ETA: ad. Usaina atera, usaintsua izan./
Usaie eta. Usaina atera. (JBA, 1999-06-19)/
Oso usai gozoa etatzen tzon. Oso usain go-
zoa ateratzen zuen. (Zuganean garbitutako
arropak) (JBA, 2000-08-09)

USAIE IN: ad. Usaina egin, usaindu./ Usaie
itten diela. Usaina egiten diela. (Katuak
gauzei) (JBA, 2000-12-24)/ (sinonimoa
Usaindu)

Usaidun, usaidune: adj. Usainduna./
Usaidun. Usaindun. (JBA, 2002-01-26)

Usaika: adb. Usainka, usainduz./ Lenengo
usaika eon da-eta. Lehenengo usainka
egon da-eta. (Txakurraren gainean) (JBA,
2005-01-15)

Usaindu: ad. Usaindu./ Usaindu. Usaindu.
(JBA, 2006-04-17)/ (sinonimoa Usai sarrera,
usaie in atala)

Uskéri, uskérie: iz. Huskeria./ Uskeri bat.
Huskeria bat. (MUA, 2005-02-04)/ Uskeri
orreatio’re. Huskeri horregatik ere. (JBA,
2006-11-04)

Uskúrtu: ad. Uzkurtu./ Begik uskurtuta. Be-
giak uzkurtuta. (Kearen eraginez) (JBA,
1999-01-01)/ (sinonimoa Xiurtu)

Úsna, úsnea: iz. Hausnarra./ Usna aundie.
Hausnar handia. (Galdutako txakurrak
etxerako bidea asmatuko lukeela adiera-
ziz) (JBA, 2001-03-31)/ Txakurrek usnea

artu do. Txakurrek hausnarra hartu du.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-07-11)/
Aurki artuko nioke usnea’re. Aurki har-
tuko nioke hausnarra ere. (Katu haragiari)
(JBA, 1999-11-27)/ Zuen usnea artuko
zon. Zuen hausnarra hartuko zuen. (Txa-
kurrak) (JBA, 2005-02-05)/ Ausnea. Haus-
narra. (Txakurra eta katuarenak) (JBA,
2000-08-26)/ Usna… usnea. Hausnar...
hausnarra. (Abereek dutena) (JBA, 2006-
12-16)/ Sator zea, usnea artzen do. Sator
zera, hausnarra hartzen du. (Txakurrak)
(JBA, 2007-05-12)/ (aldaera Ausna)

➤ Grab. Usnea: “Usnea da ba, iarri itten die,
gue txakur onek’e iartzen dio, usnea artu...
Ba guk esaten badeu kanpoa jun bear
deula, orrek’e ze ori artzen do. Eta gero
zuek etortzen zeatenen’e, kotxen, bakizu
ze zeak itte izuen? “pues”, “aber”, oixe
da usnea-o...”. Ganaduak ote duen: “Bai.
Beiek eta oik’e, gutxigo eukiko due, bai-
ño bai, oik’e bai. Orik’e bai, igarri,
igarri...”. Katuek-eta: “Katuk, katuk’e bai.
Katuk’e, gutxi o geiau. Batzuk geiao bai-
ño besta batzuk, baiño danak’e...” (JBA,
2002-08-24)

Úso, usóa: iz. Zool. Usoa, hegazti mota./ Uso-
ak egunaren hasieratik hasten dira hegan:
usoa goizekoa dek. (JUA, 2002-10-19)/
Usok. Usoak. (JBA, 2004-02-15)/ Goiz-
úsok. Goiz usoak.163/ Aizea bear dola usok
juteko. Haizea behar duela usoak joate-
ko. (JUA, 2004-08-10)/ Usotan. Usoetan.
(Ehizan) (JBA, 2004-10-19)/ Gelditze men
die ezkurre jaten, usoak Txara delakoan.
(Olabasoko Txaran) (JBA, 2007-10-26)

� Etnog. Bideak: Usoak pasean Brinkola al-
detik ere pasa izaten dira inoiz. Usoen
bideak eguraldia eta haizearen norabi-
dearen araberakoak dira. Batzutan Aiz-

korri lainatuta ikusi eta Brinkola alde-
ko baso eta mendietan geratu izan dira.
JUA-ren esanetan, duela 20 urte ingu-
ru, usoak oso berandu ari ziren pasatzen,
urteberri... gabonondoa beala zan, uso
taldeak geratu ziren Armuño eta Aier-
din, Aizkorri lainatuta ikusi zutenean.
Lehen aipatu bezala, eguraldiaz gain, ze
aize daon ere garrantzitsua da, usoen
joan etorriak ulertzeko. (JUA, 2000-11-11)

Usókuma, usókumea: iz. Zool. Usaku-
mea./ Usokumak. Usakumeak. (JBA,
2003-04-04)

Úste: ad. Uste./ Mutikoa dala uste. Mutikoa
dela uste. (JUA, 2001-11-02)/ Etxen beze-
la uste. Etxean bezala uste. (Neskame ba-
ten gainean) (JUA, 2003-06-07)/ Usteko zon
an zeola. Usteko zuen han zegoela. (JBA,
2004-09-11)/ Beetako uste o dana. Bere-
tzat uste du dena. (JBA, 2004-11-14)/ Uste
baiño leenao jaiki naiz. Uste baino le-
henago jaiki naiz. (JBA, 2006-05-05)

Ustel, ustela: izond. Ustela./ Ustela. Uste-
la. (JUA, 1999-03-13)/ Ustel unea. Ustel gu-
nea. (Sagarren gainean) (JBA, 2006-01-01)

Usteldu: ad. Usteldu./ Leku guzitan usteldu
men diela. Leku guztietan usteldu omen
direla. (Iaz bildutako sagarraren gainean;
ganbaretan usteldu dira) (JBA, 2003-05-10)/
Su egurrak ere usteldu egiten dira. (JBA,
2006-02-04)

Ústu: ad. Hustu./ Ustu zarera. Hustu zare-
ra. (Sagarren gainean) (JBA, 1998-11-07)/
Atarin badau zare aundi bat, ba araxe
ustu izu. Atarian badago zaren handi bat,
ba haraxe hustu ezazu. (Jasotako arta-
buruak husteko esanaz) (JBA, 2000-10-
28)

162 Data honetako erreferentzia denak JUA-ri jasoak dira, azken esaldi horixe kenduta, hau JBA-ri jasoa da data berean, bera ere kontua entzuten ari zela esan-
dakoa delako./ Arrantza mota hau errekak oso ur gutxi zuenean egiten zen, udan batez ere. Bestela ez zuen balio harrapaketa era honek.
163 Beste zerbaitekin nahastu duela iruditzen zait; ez dut uste bestean baino goizago datorren uso motarik ote den.

› USOA. Ehizatutako usoa. (AA, 2007-10-20)
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UTS

Uts, útse: 1. iz. Hutsa, hutsegitea./ Uts asko
ein dittu. Huts asko egin ditu. (JBA,
1999-04-17)/ Uts in dik. Huts egin dik.
(JUA, 2002-10-26)/ 2. izond. Hutsa, eraba-
tekoa./ Izan’e bai galesti utse. Izan ere bai
garesti hutsa. (JBA, 2001-10-27)

Utsáldi, utsáldie: iz. Hutsaldia./ Utsaldi
bat. Hutsaldi bat. (Txakurrak denbora tar-
te batean alde egin ziela aipatuz) (JBA,
2000-01-29)

Útsik: adb. Hutsik./ Utsik. Hutsik. (JUA,
2002-06-01)

Utsúna, utsúnea: iz. Hutsunea./ Utsuna
onta. Hutsune honetara. (JUA, 1998-12-28)

Útzi: ad. Utzi./ Utzitzeko. Uzteko. (JUA,
1999-02-27)/ Bat utzitzea onena. Bat uz-
tea onena. (Zein zuhaitz moztu behar den
eta zein utzi erabakiz) (JUA, 2001-09-08)/
Utzitzeko idea. Uzteko ideia. (JBA, 2002-
04-13)/ Laune ustera... uztera. Laguna uz-
tera... uztera. (JBA, 2005-08-19)/ Aurrea us-
teko ezkeo. Aurrera uzteko ezkero. (Katu
baten gainean) (JBA, 2005-08-19)

Utzíkeri, utzíkerie: iz. Utzikeria./ Utzi-
kerie. Utzikeria. (JBA, 2005-02-04)

Uúrru: Onom. Urru, txerriaren orrua adie-
razten duen onomatopeia./ Uúrru! Urru.
(JUA, 2002-05-11)

Uxártu: ad. Zool. Uxartu./ Uxarren ein...
Txerrik’e bai, basa-txerrik’e bai. Uxarrean
egin... Txerriak ere bai, basatxerriak ere
bai. (JBA, 2009-01-31)

Uxátu: (ik. Uxau)

Úxau: ad. Uxatu./ Uxau. Uxatu. (JBA, 1998-
08-05)/ Uxatuko ittu. Uxatuko ditu. (Txa-
kurrak saguak) (JBA, 2007-02-17)/ Uxatu.
Uxatu. (JBA, 2008-12-26)/ (aldaera Uxatu)

Uztábo, uztáboa: (ik. Uztao)

Úztai, uztaie: iz. Tre. Uztaia, abere batzuei
jartzen zaien lepokoa./ Uztaiek. Uztaiak.
(Behorrenak diren egurrezko uztai ba-
tzuen gainean esana) (JBA, 2000-04-25)/
Uzteie. Uztaia. (Behorraren lepokoaren
gainean) (JUA, 2003-01-11)/ Uztaie, uzteie.
Uztaia, uztaia./ Uztaia, ardiak txintxarriak
eramateko lepo aldean izaten zituzten uz-
taiak: egurrekiñ indakok izaten tzien.
(JBA, 2007-02-17)/ (aldaera Uztei) (sinonimoa
Lepoko)

Uztáo, uztáoa: iz. Bot. Uztaoa, landare
mota./ Uztaok etatzen. Uztaoak ateratzen.
(Uztaoa baratzean ateratzen den belar
mota da) (JBA, 1999-03-13)/ Uztabo. Uz-
tao. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2001-09-18)/
(�) (aldaera Uztabo)

� Etnog. Uztaoa zelaian: Uztaorik ez da nahi iza-
ten zelaietan eta oloa inda galtze men dala
esaten da, hau da, sail batean olo belarra
eginda uztaoa galdu egiten da. Uztao ha-
zia sail batera nola heltzen den ere adie-
razten du: tomateek zuztarren eta maki-
nek ebali itte men do. Hau da, ereiten di-
ren landare batzuk zuztarretan ekarri
ohi dituzte, eta lurra goldatzen-eta ibiltzen
diren makinek ere bai. Gainera txoriek ere
garraia dezakete./ Ez daki uztaoak sen-
da ahalmenik duen. (JBA, 2004-10-02)

➤ Grab. Uztaoa: “Uztaoa landara bat ta asko
ugaltzen dana, zelaien-da, ta etatzen ez
pada, bueno, dana, dana bete eitten do
orrek. Eukitze ttu millaka azi, da aik eroi
ezkeo zelaien geo aizek zabaltze ttu, enda
dana uztaoa gelditzen da. Da eta ein bear
izaten due aik, irtetzen donen landarea, ba
eta, da gerogon’e baita, da beti, beti re-
bisatzen ibili bear, bestela dana betetzen
do zelaietan landara orrek. Uztaoa”.
Nolakoa da: “Ba, ba, zenbait lekutan aun-
dik’e azten die. Metro bat ta geiaokok’e
bai, besta batzutan txikigok. Baiño adar
asko eukitze ttu, kimu asko eta kimu bai-
kotzen ba azi pilla bat o lora, lorak eta geo
azie. Pillak izate ttu” (JBA, 2002-08-24)

Uztárgille, uztárgillea: iz. Uztargilea, uz-
tarriak egiten dituena./ Uztargillea. Uz-
targilea. (Telleriarten zen uztargilearen
gainean) (JBA, 2002-08-25)

Uztárri, uztárrie: iz. Tre. Uztarria, neka-
zal tresna./ Uztarrie. Uztarria. (JBA, 1999-
02-10)

➤ Grab. Uztarrie: “Uztarrie beiek lotzeko egu-
rrezko gauza bat. Egur pusketa batekiñ.
Uztargillek propio eitten tzittuen lenau uz-
tarrik. Eran adarlekuk, kopetako, eta beiei
lotzeko, bi beiei lotu bear zanen-da, da
bat’e, bat’e. Batenak izaten tzien, “o sea”,
batekok’e. Geo, bateko orrek ba, ba ka-
rroa ebaliko do. Baiño karroa bi, bi bur-
tiñetakoa, bi burtuiñ-eo, ez takit nola esa-
ten tzakon orri, burdiñai burtuiñ esaten
tzako, atzo esan gendun. Da geo, burtuiñe,
an sartu, uztarri orrek eukitzen don erez
eindako zee bat”. Batzutan behi baka-
rrarentzako uztarria izaten zen: “Bai,
beintzet izaten tzien uztarri batekok’e, ba-
tekok’e, bitakok izan bearren. Nik emen
ez, ta Arrezalen’e ez. Emen ez ta Arre-
zalen’e ez, baiño ikusita dauket bateko-
a’re, ikusita dauket batekoa’re” (JBA,
2002-08-25)

Uztei, uzteie: (ik. Uztai)
› UZTAOA. Uztao landarea. (AA, 2008-03-01)

› UZTARRIE. Uztarri parea. (AA, 2004-06-05)

› USTELA. Sagar ustelak zuhaitzean. (AA, 2008-06-21)
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VILLARREAL

Villarreál: Topo. Urretxu herriaren izen er-
dalduna./ Villarrealen. Urretxun. (JUA,
2002-06-01)

v
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XABIERTXO

Xabiertxo: Xabiertxo liburua irakurri egi-
ten zuten Jeronimo Sarriegirekin. (JUA,
2003-05-17)/ JBA ikasle zela, Sebastiana
maistrarekin Xabiertxo ere irakurtzen
zuten eskolan: Asten beiñ-o leittu in
bear izaten gendun, eskola garaian. (JBA,
2005-08-18)/ (�)

Xágu, xagúe: iz. Zool. Sagua, ugaztun
mota./ Xague. Sagua. (JBA, 2000-09-16)/
Xague, arratoia. Sagua, arratoia. (JUA,
2002-08-31)

� Etnog. Txakurra: Txakurrek saguak harra-
patzerako orduan, era berezi batetan jo-
katzen dute, izan ere bizkaezurra puska-
tu egiten diete. (JBA, 2000-09-16)

� Etnog. Saguen arrastoa: Zikirio sailean, tar-
te batean labore buru asko pilatuak zeu-
den. Hau saguek egindakoa da. Gari
sailean ere hala egiten zuten. (JBA, 2008-
07-26)

� Etnog. Katua: Gaur bertan gertatutako pasartea
aipatuko du: Katu beltzak sagua harrapatu
du, eta agon xágu ori zuela, miauka eto-
rri da sukaldera. Bertan katakumea zen,
eta bere umea ez izanda ere, sagua bera-
ri eman dio. (JBA, 2008-10-08)

Xagúkuma, xagúkumea: iz. Zool. Sa-
gukumea./ Xagukuma. Sagukume. (JBA,
2000-09-16)

Xagúxar, xagúxarra: iz. Zool. Saguzarra,
ugaztun mota./ Xaguxarra. Saguzarra.
(JBA, 2004-10-19)

Xálka, xalkéa: (ik. Zalka)

Xamár, xamárra: 1. adb. Samarra./ On
xamarrak. On samarrak. (JBA, 1998-12-23)/
Bea ondo xamar eongo zan. Bera ondo
samar egongo zen. (JBA, 2000-12-24)/
Ixil xamarrik eon da. Isil samarrik egon
da. (JBA, 2003-11-25)/ 2. (ik. Samar)

Xamártu: ad. Samartu./ Bete xamartuta.
Bete samartuta. (Ondo janda) (JBA, 2005-
08-14)/ Ein xamartuta. Egin samartuta.
(JBA, 2006-11-04)

Xamúr, xamúrre: (ik. Samur)

Xamúrtasun, xamúrtasune: iz. Sa-
murtasuna, erraztasuna./ Xamurtasune.
Samurtasuna. (JUA, 2002-01-12)

Xamúrtu: iz. Samurtu, bigundu./ Xamur-
tzen. Samurtzen. (JBA, 2004-05-29)

Xápatx, xapátxa: izond. Sapatsa, pertso-
nekin erabiltzen den hitza; argala, zaha-
rra... adierazi nahi du./ Xapatxa. Sapatsa.
(Mariaje UB-k entzuna aurretik) (JUA eta
JBA, 1999-09-18)

Xápi!: interj. Zool. Xapi. Katua bidaltzeko esa-
ten den formula./ Katue! Xápi! Katua!
Xapi! (JBA, 1999-11-06)

Xar, xárra: (ik. Zaar)

Xátar, xatárra: 1. izond. Zatarra, pertso-
naren izaeraren gainean./ Xatarra izatea
personea. Zatarra izatea pertsona. (Gaiz-
to antzekoa) (JBA, 2000-10-14)/ 2. izond. Za-
tarra, eskasa, balio gutxikoa./ Xatar ba-
tzuk. Zatar batzuk. (Eskuara eskas batzuen
gainean) (JBA, 2005-06-25)/ Berdel xatar
batzuk. Berdel zatar batzuk. (JBA, 2006-
08-12)/ Xatarrak. Zatarrak. (JUA, 1998-10-

31)/ Xatarrak ez batu, onanak eta kito. Za-
tarrak ez bildu, onenak eta kito. (Sagarren
gainean) (JBA, 1998-11-07)/ (sinonimoak Tta-
ttar; Txatar)

Xatárki: (ik. Zatarki)

Xatártu: ad. Zatartu, eskastu, balioa galdu./
Xatartu igual ingo a ori. Zatartu igual
egingo da hori. (Edari bat pasa egingo
dela) (JBA, 2005-08-12)

Xaunka: (ik. Zaunka)

Xáxau: ad. Xaxatu, zirikatu./ Xaxau. Xaxa-
tu. (JBA, 1999-01-30)

Xe, xéa: izond. Xehea./ Xea. Xehea. (JBA,
1998-05-09)/ Zea. Xehea. (Gatzaren gai-
nean) (JBA, 1998-02-11)/ (aldaera Ze)

XE IN: ad. Xehe egin./ Xee-xee inda. Xehe
xehe eginda. (Janari baten gainean) (JBA,
1999-11-28)/ Xe-xe einda epini olaxe.
Xehe-xehe eginda ipini horrelaxe. (JBA,

x

› XAGUE. Zikirio buruak, ebakita eta bilduta. Hau saguen lana omen da. Gari artean ere antzekoak egiten zi-
tuzten. (AA, 2008-07-26)
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XITAL

2003-10-11)/ Au da xee-xe inda. Hau da
xehe-xehe eginda. (JBA, 2004-05-15)/ (si-
nonimoa Xeetu)

Xeétu: ad. Xehatu./ Seetu. Xehatu. (JBA, 1998-
07-08)/ Xeetuta. Xehatuta. (JBA, 2002-06-
08)/ Seatu. Xehetu. (JBA, 2004-12-03)/ (al-
daerak Seatu; Seetu) (sinonimoa Xe sarrera,
xe in atala)

Xímaur, ximaurre: iz. Nekaz. Simaurra./
Ximaurre. Simaurra. (JBA, 2007-09-22)/ (si-
nonimoa Sitx)

� Etnog. Simaurra: Simaurrak osaketa proze-
su bat dauka, harik eta erabat osatu arte.
Behin simaurra ondo osatzen denean, ahal
bada busti gabe gorde behar da, horrela
bere ezaugarriak hobe mantentzen di-
tuelako. (Horregatik estaltzen da batzu-
tan plastiko batekin)/ Otea botatzea-eta
(kortaloia egiteko), hasieran egin beha-
rreko lanak dira, ez simaurra eratzen de-
nean. Orduan, baratza edota soroetan za-
baltzea falta da. (JBA, 2003-09-20)/ Gariari
ez zitzaion simaurrik botatzen. (JBA,
2007-09-22)/ (�)

Ximaurtei, ximaurteie: iz. Simaurtegia./
Ximaurteie. Simaurtegia. (JUA, 2000-03-
04)

� Etnog. Olazar baserrikoa: Olazar baserrian,
bada atal bat honela deitua. Berau, Etxo-
kane eta lorategiaren artean da, behe so-
lairuan. Olazarren bizitza ezberdinak zi-
renean, etxokanekoek simaurtegi bezala
erabiltzen zuten. (JUA, 2000-03-04)

Xímel, ximéla: 1. izond. Zimela./ Gaztai-
ñak ximelegi. Gaztainak zimelegi. (JBA,
2001-11-17)/ Aragi zimel batzuk. Haragi zi-
mel batzuk. (JBA, 1998-12-19)/ Zimela. Xi-
mela. (Lastoarekin egindako sokaz) (JBA,
2008-03-01)/ (aldaera Zimel)/ 2. izond. Zimela,

argala, gogortua./ Aittona ximel-ximela.
Aitona zimel-zimela. (Aitona zahar bati
buruz) (Jon AU-k entzuna: JUA, 2002-02-14)

Ximéldu: ad. Zimeldu./ Ximeltzen. Zimel-
tzen. (Gaztaina batzuen gainean) (JBA,
2002-12-27)

Ximúr, ximúrre: izond. Zimurra./ Zimur
xamarra. Zimur samarra. (Arropa baten
gainean) (JBA, 2000-07-15)/ Zimurragok.
Zimurragoak. (Kiwiaren azalaren gaine-
an) (JBA, 2004-01-01)/ Zimur ok. Zimur
hauek. Oihalean sortutako zimurren gai-
nean. (JBA, 2006-02-11)/ (aldaera Zimur)

Ximúr, ximúrre: iz. Zimurra, zimur da-
goena./ Ximur-ximur batzuk. Zimur-zimur

batzuk. (Emakume batzuk deskribatuz)
(MUA, 2002-04-11)/ Zimurrunak. Zimu-
rruneak. (Alanbre sareak dituen zimurrak,
hau da, zuzenak ez diren tarteak) (JBA,
2001-04-14)/ (aldaera Zimur)

Ximúrtu: ad. Zimurtu./ Ximurtuta. Zimur-
tuta. (Patata batzuen gainean) (JBA, 1999-
06-19)/ Ximurtuta. Zimurtuta. (Tolestatu
behar diren izaren gainean) (JBA, 2000-08-
29)/ Zimurtzen. Zimurtzen. (JBA, 2003-12-
26)/ Zimurtu. Zimurtu. (JBA, 2003-12-
31)/ (aldaera Zimurtu) 

Xínko, xínkoa: izond. Harroa./ Xinko... xin-
koa. Harro... harroa. (Pertsona baten
gainean) (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JBA, 2007-06-02)/ (sinonimoa Arro)

Xinkókeri, xinkókerie: iz. Harrokeria./
Xinkokerik. Harrokeriak. (Mariaje UB-k en-
tzuna aurretik) (JBA, 2007-06-02)/ (sinonimoa
Arro, bigarren adiera)

Xínple, xínplea: izond. Sinplea, balio gu-
txikoa./ Gauza xinple bat. Gauza sinple
bat. (JBA, 1999-08-08)

Xinplétu: ad. Sinpletu./ Xinpletu. Sinpletu.
(Pilaren barruko kupre xaflak nola gas-
tatzen eta sinpletzen diren adieraziz)
(JBA, 2007-04-11)

Xiór, xiórra: (ik. Zior)

Xiprístiñ, xiprístiñe: (ik. Zipiztin)

Xipúla, xipúlea: iz. Oilaurra./ Xipula. Oi-
laurra. (Espainierazko postilla) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2001-09-11)/ (ik. Ixipu-
la)

Xírku, xírkue: iz. Itxura./ Betiko xirkukin.
Betiko itxurarekin. (Mariaje UB-k entzuna:
JBA, 2008-05-17)/ (sinonimoa Itxura, lehen
adiera)

Xírku in: ad. Xirku egin, bat-batean alde
egin./ Xirku in. Xirku egin. (JBA, 2006-10-
14)/ Beittu ta izkutau... Ikusi nai ez bada.
(JBA, 2009-01-21)

Xitál, xitála: izond. Zitala./ Xitala. Zitala.
(JBA, 2001-04-21)/ Xitala. Zitala. (Katua-
ren gainean esana) (JBA, 2003-10-18)

› XAGUE. Hildako sagua Kortaburu aldean. (AA, 2008-04-30)

› XIMAURRE. Simaur pila. (AA, 2005-04-30)
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Xiúrtu: ad. Uzkurtu, lehortu./ Xixak xiurtu
itte ttuk. Zuzak uzkurtu egiten dituk. (Ma-
riaje UB-k entzuna aurretik) (JBA, 2008-05-17)/
Xixak xiurtu eitte ittuk. Zizak uzkurtu egi-
ten dituk. (Lehortu direlako) (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2008-03-01)/ (sinonimoa
Uskurtu)

Xix, xítxe: (ik. Sitx, bi adierak)

Xorrótu: ad. Zorrotu, txartu./ Xorrotuta ar-
tok. Zorrotuta artoak. (Artoak bero han-
ditan edukitzean, hauek izaten duten
egoera txarra aipatuz) (Maite UB-ek entzuna
aurretik) (JBA, 2006-08-17)

Xúlau: iz. Zulatu./ Xulau. Zulatu. (JBA,
1999-05-08)

Xur, xúrre: izond. Xuhurra./ Xurre. Xuhu-
rra. (JBA, 2001-03-24)

Xúti: (ik. Zutika)
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ZABALETATA-
RRAK

Záaleta: (ik. Zabaleta)

Zaár, zaárra: iz./izond. Zaharra./ Zaarrak.
Zaharrak. (JUA, 1999-03-13)/ Andra-gizon
zaarrak. Andre-gizon zaharrak. (JBA,
2001-11-02)/ Eskopeta xarrak. Eskopeta
xaharrak. (JUA, 1999-02-12)/ Zarrana.
Zaharrena. (JBA, 1999-08-08)/ Zarranda-
ko. Zaharrentzako. (JBA, 1999-01-30)/
Zarxioa. Zaharxeagoa. (JBA, 1999-07-
26)/ Ni baiño bi urte t’erdi zarragoa. Ni
baino bi urte eta erdi zaharragoa. (Bera
eta bere arreba Mariaren arteko adina al-
dea azalduz) (JUA, 2004-04-10)/ Zubi xa-
rra. Zubi zaharra. (JBA, 2006-04-08)/ (al-
daera Xar)

� Etnog. Zaharrak: JUA-eta umeak zirenean, 60
urteko pertsonak zaharrak bezala hartzen
zituzten, adin horretara jende asko iristen
ez zelako. (JUA, 2000-10-14)

Zaártu: ad. Zahartu./ Zaartuta. Zahartuta.
(JBA, 1999-05-15)/ Zaartzen. Zahartzen.
(JUA, 2000-08-29)/ Ni zaartu nauk. Ni za-
hartu nauk. (JUA, 2004-06-19)/ Zaartuta

daukeu. Zahartuta daukagu. (JBA, 2005-
08-18)/ (aldaera Zartu, lehen adiera)

� Etnog. Ez zahartzea: Ez die zaartu mutil orik.
Ez dira zahartu mutil horiek. (Nahiko gaz-
te hil diren bi anaiaren gainean) (JUA,
2001-11-02)

� Etnog. Bizitzeak zahartzea zor: Oi’re zaartuko
ek bizitzen badek. Hori ere zahartuko duk
bizitzen baduk. (JUA, 2003-03-01)/ Hau dio
JBA-k: beiñ jaio ezkeo danak zartzen.
(JBA, 2002-10-19)

Zaáta, zaátea: iz. Zarata./ Otsa ta zaatea
ebali due. Hotsa eta zarata erabili dute.
(JBA, 1998-08-01)/ Zarata. Zarata. (JBA,
2002-08-24)/ (aldaera Zarata)

Zábal: adb. Zabal./ Zábal eoten die. Zabal
egoten dira. (Bi puntako iltzeen gainean.
Batzuetan bi punten arteko distantzia han-
diegia da eta ez da horrela erraza iltze
hauek sartzea) (JBA, 2008-01-18)/ Dana
aproetxatzeko zábal jarri bear dek. Dena
aprobetxatzeko zabal jarri behar duk.
(JBA, 2006-05-20)

Zábal, zabála: izond. Zabala./ Zábal bat iza-
ten den. Zabal bat izaten dun. (Arrain
mota baten gainean) (JBA, 2005-11-27)

Zabáldu: 1. ad. Zabaldu./ Kontrakon jo, ta
kao, ez zabaltzen. Kontrakoan jo, eta kla-
ro, ez zabaltzen. (Behar ez zen atea jo zu-
tela adieraziz) (JBA, 2006-04-15)/ Zabal-
du in bearko ttut, sekatzen dien. Zabal-
du egin beharko ditut, lehortzen diren.
(Satorzuloetako lurra zabaldu egiten be-
har izaten da inguruan, lehor dadin)
(JBA, 2008-01-18)/ 2. ad. Nekaz. Zabaldu, be-
larra zabaldu. (JUA, 1999-01-09)

� Etnog. Belarra zabaldu: Belar mozketarako
euria egingo ez duten egunak aukeratu be-
har izaten dira. Hala, egun batean bela-
rra moztu eta lehortzen uzten da. Hu-
rrengo egunean, goiz aldera-edo, belarrari
buelta ematen zaio, ondo lehortu ez di-
ren zatiak lehor daitezen. Horretarako,
egokia da belarra zabaltzea, hau da, ahal
duen hedadura gehiena betetzen duen eran
jartzea. Honetarako erabiltzen diren tres-
nak urkuillue eta eskuarea dira. Bigarren
egunean, arratsaldez, belarra gurdira jaso
egiten da (eskuara eta sarda bidez) eta
ganbaran gorde. Batzutan gertatu izan da,
belarrak zelaitik ekarri eta Etxaburu ber-

tan, ganbara ondoan, jartzea lehortzen.
Bestalde, euria egin eta belarra bustitzen
bada, belarra galdu egiten da eta erre egin
behar izaten da. Belar mozketa hauek,
Etxeauzbaztarre, Kamiñgaiñe eta Kami-
ñazpi aldean ezagutu ditut nik batez ere,
baina garai batean, askoz ere zelai gehia-
gotako belarra mozten zuten Olazar ba-
serrikoek (gaur batzuk baso bihurtuak)

Zabálera, zabálerea: iz. Zabalera./ Za-
balerea. Zabalera. (JBA, 2005-03-26)

Zábaleta: Zabaleta, Telleriarteko base-
rria./ Zabaleta. Zabaleta. (JUA, 2000-08-
08)/ Zaaleta. Zabaleta. (JUA, 2002-08-
03)/ Zábaletako ori. Zabaletako hori.
(JBA, 2003-11-25)/ Zábaletan, garai bate-
an ardazketa egiten zen. (MUA, 2005-02-
04)/ (aldaera Zaaleta)

Zabáletatarrak: Olazargo bizitza bate-
an izan ziren Zabaleta sendikoak./ (�)

� Etnog. Luis Zabaleta: Zabaleta Urretxuko apai-
za-edo omen zen. Behin, Luziano eta
Brinkolako batzuk Santa Lutzi azokan zi-
ren behorrak saltzen. Hala, handik ate-
ratako dirua, hurrengo egunean base-
rriaren errenta ordaintzeko erabiliko zu-
ten. Luis Zabaletak bazkaltzera gonbidatu
egin zituen Luziano, Barrendiolako bizitza
bateko Joxe Andres eta Barrendiolako
beste bizitzako Ximon. Eguzkitza eta
Muntegikoak ez omen zituen gonbidatu
hauek auzo ez omen zuten egiten-eta./
Luis Zabaleta honek, bazkarietan eta
eiñ on esaten omen zuen. (JUA, 2003-12-
31)

➤ Grab. Olazargo Zabaleta sendia: Olazarren
hiru sendi ziren: Zabaleta, Iñurritegi eta
Ugalde. Baserritik lehenak joaten Zaba-
leta sendikoak izan ziren. Haiek Olaza-
rren bizitzen ezagutu zituen galdetu diot:
“Ez. Beno, nik ez nian ezautu baiño bai,
“bastante” lentxeo, emen, or beste alden,
bat bizi men tzian da emen alde ontan, or
ezaun die paetak, “zierre”-kok, arakok eta
gero onaakok, bi. Da angoa, aittek, sol-
dautza jun bear tzonen, urdun iru urte sol-
dautzea-o, nik ez takit zenbait izaten tzan
da pau in bear. Paatzen balin bazon, ba
ala, libre. Aberatsandako ondo zeoan, bai-
ño pobrek, iru urte pasatzea... Aittek bi
seme men tzatuan-da, semei zarrenak pau
soldautzea men tzaoan aittek. Ua etxea-

› ZABALDU. Belar zabaldua. (AA, 2003-07-05)

z



432 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

ZABALIK

ko-eo, beti idiikin da ola ibiltzen men
tzian. Etxeako semea bear,  da etzekiat ba
otalau urte o zenbaitt eukiko zittula. Ta
anragaie Montteiñ men tzeukian, seme
orrek. Enda, bestea gaztegoa, ura Oi-
ñatiko Olabarrietan or men tzabillean, or
arotz ikasita men tzeon, da arek or Oiñatin
Olabarrietan anragaie men tzeukian.
Da ari paatu etzionen aittek, ari soldau-
tzea paatu etzionen, seme bati pau ta bes-
tei ez, enda bee buru ill, ortxe aldaparo
puntan. Aldaparo oi dana beteta, oiñ utsik
daok or aldaparo ori. Bete-bete-bete
men tzeoan da punta-punta jun, ra!,
pistolea euki orreatio’re, ordun’e, garai
artan. Da ra!, bee burui tiroa eman
men tzaoan. Da urdun ba, beste anaie, oe-
talau urte-da, apaiz ikastea jun, apaiz es-
tudiora. Eta ba apaiz estudion, nee
amandrek esaten zian, urte asko’re etzo-
la pasau, etzittula pasau. Zortzin bat urte
o olako estudiok in zittula arek. Oiñ igual
agurogo eingo ttuk. Ordun’e oin bezela-
ko adelantu aundigoik igual etzien euki-
ko estudioko’re. Da laister in tzala ura
apaiz. Da Muntteikoa, anragaie, monja
jun men tzian. Bat apaiz estudiora eta bes-
tea monja. Da geo’re apaiz estudiota eto-
rri zanen, ori “Villarreal”-en, “Villarreal
de Urretxu”-n jarri men tzian. Urretxun,
nik ezautu nian apaiz ori, aittonatxoa.
Ezautu nian nik, Zumarrako eskolan
neillela. Nik ezautu nian aittonatxoa, apai-
ze. “Villarreal”-en eon tzian, aik eta jun,
estudiau zonen ara juun, eta aik eta ill arte
“Villareal”-en eon men tzian. Ta gure ai-
tte-ta, ola leenao auzokok-eta, beti San-
ta Lutzi eunen konbidau itten zatuan. Bai,
gure aitte ta emen bestekoa-ta, bazkaltzea
konbidatzen men zatuan. Bai. Da urdun,
apaize in tzan garaien, danak alde in men
tzien, ama-eta, apaiz orrena, “Villarre-
al”-ea jun men zittuan. Ta geo ordun ain-
du men tzien nausiik, bat ara pasatzeko,
emen bi eon baik, bi zean eon baik, ad-
ministradorek, administradorek aindu
men tzian bat ara pasatzeko. Emengo bi-
takon-ta eta gu pasau men giñean. Da nik
ez nian ezautu ara pasau giñena. Ni
jaio’re an ingo nitzean, an. Oiñ gean le-
kun. An jaioko nitzean-da, (...) ura apaiz
ara juteako, nik ez dakit pa, laroetamar
bat urte igual”. Honen izena Luis zen:
“Luis. Luis zian izena. Don Luis” (JUA,
2002-06-01)

Zabálik: adb. Zabalik./ Beti zabalik. Beti za-
balik. (JBA, 1999-06-05)/ Atea zabalik. Atea
zabalik. (JUA, 1999-12-24)

Zabáluna, zabálunea: iz. Zabalgunea./
Zabalunea. Zabalgunea. (Trenbidea egi-
teko berdindu zuten malda zabalgune
bihurtu zutela esanez) (JUA, 2002-01-12)/
Zabaluna aundin bat ein bear. Zabalgu-
ne handiren bat egin behar. (JBA, 2002-04-
13)/ Zabalunak. Zabaluneak. (Errioxa
aldeko lautada zabalak adierazteko) (JBA,
2005-03-26)/ Zabalune. Zabaluna. (JUA,
2002-01-12)/ (aldaera Zabalune)

Zabálune, zabálunea: (ik. Zabaluna)

Zabár, zabárra: izond. Zabarra./ Zabarra.
Zabarra. (JBA, 2002-03-09)/ Utzie eta al-
perra denari esaten zaio. (Pertsonekin era-
biltzen da) (JBA, 2003-12-14)

Zági, zágie: iz. Tre. Zahagia./ Zagik. Zaha-
giak. (JBA, 2000-12-02)/ Zagie. Zahagia.
(JBA, 2001-11-17)

� Etnog. Zahagiak baserrietan: Lehenago ardoa
zahagika erosten omen zen. Brinkolako
baserri batzuetan hala izaten zen, Agi-
rrezabalgo ondoko bizitzan bezalaxe.
(JBA, 2000-12-02)/ Zahagia Agirrezabalen
ez zuten hartzen JBA-k-eta, etxokanekoek
berriz hartzen zuten. (JBA, 2001-11-17)

Zágu, zágue: iz. Zagua, bolumena./ Zágue.
Zagua. (Zamatutako belarrekin-eta esa-
ten da) (JBA, 2004-01-10)/ Zágu... zágue.
Zagua. (Gurdiak) (JBA, 2007-10-27)/ Zagu
handiarekin itxultzeko arriskua izaten
zen. (JBA, 2009-01-21)

Zai, zaie: 1. iz. Zahia./ Zaie. Zahia. (JBA)/
Gari zaie. Gari zahia. (JBA, 2001-04-21)/
Behin gariaren zahia eta irina baian be-
reizi eta gero zahiarekin zer egiten zen
adierazten du. Abereentzako erabiltzen
zen. Zaie ematen tzikon udekin txerriri eta
ganadui, hau da behiei, baba txikituare-
kin nahastuta ematen zitzaien. (JBA,
2003-06-14)/ Zahia bi eratakoa bereizten
du: Zai zabala eta zai fiñe. (JBA, 2004-03-

21)/ Zaie beiendako izaten tzian... Ka-
mela... bi eskukara zaie./ Zaie ta iriñe.
(JUA, 2004-08-10)/ Zahia ganaduak gustura
jaten zuen, baba txikitukin naastuta.
(JBA, 2005-04-02)/ Artoa zai ta guzi. Ar-
toa zahi eta guzti. (Bahean pasa gabeko
artoaz ari da) (JBA, 2005-04-02)/ 2. iz. Zahia,
buruko zolda./ Kaspa izaten da zaie.
“Kaspa” izaten da zahia. (JBA, 2002-11-16)/
(ik. Kutxa)

Zai eon: ad. Zain egon./ Zai eon. Zain egon.
(JBA, 2000-01-23)/ Zai eoten da ori. Zain
egoten da hori. (JBA, 2001-11-17)

Zaildu: ad. Zaildu, zailago bihurtu./ Zaildu.
Zaildu. (JBA, 1999-05-15)

Zaill, zaille: izond. Zaila./ Zaillanok. Zai-
lenak./ Zaille eon. Zaila egon. (Egurra
ebakitzeko zaila izatea) (JUA, 1999-09-11)/
Zaillagok al daek? Zailagoak al zaudek?
(Ebakitako egurraren gainean) (JBA,
1999-09-11)/ Intxaur kaxkar ok zaillek
daek. Intxaur kaskar hauek zailak zaudek.
(Irekitzeko zailak direla adieraziz) (JUA,
1999-03-13)/ Zaille. Zaila. (JUA, 1999-07-
10)/ Zailxeo. Zailxeago. (JBA, 2005-04-16)/
Ez die zaillek izaten eozein muz’e. Ez dira
zailak izaten edozein moduz ere. (JBA,
2007-12-15)

Zain, zaiñe: iz. Zaina./ Lepoko zaiñe. Le-
poko zaina. (JBA, 2000-07-07)/ Zain bat.
Zain bat. (JUA, 2000-12-31)/ Zaiñek. Zai-
nak. (JBA, 2003-11-15)/ Zaiñe, bat etenda.
Zaina, bat etenda. (JBA, 2005-07-09)/ Zai-
ñek lertuta. Zainak lehertuta. (JBA, 2007-
05-19)/ (aldaera Zaiñ)

Zaintzaille, zaintzaillea: iz. Zaintzailea./
Zaintzaillek. Zaintzaileak. (JBA, 2001-
08-04)

Zaiñ, zaiñe: (ik. Zain)

Zaittu: ad. Zaindu./ Ondo zaittu orik! Ondo

› ZABALETA. Telleriarteko Zabaleta baserria. (AA, 2008-03-02)

› ZABALETATARRAK. Olazar baserrian bizi izan zen
Zabaleta sendia. (AA, 2008-08-31)
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zaindu horiek! (Txakurrari bere umeak
ondo zaintzeko aginduz) (JBA, 2000-12-
23)/ Zaittuta. Zainduta. (JBA, 1999-01-23)

Zákar, zakárra: izond. Zakarra./ Katu
zakarra. Katu zakarra. (JUA, 1999-10-23)/
Zakarrana. Zakarrena. (JBA, 2000-08-
05)/ Ua zakarra da. Hura zakarra da. (JBA,
2003-08-02)/ Zakárregi. Zakarregi. (JBA,
1999-07-26)/ Ikaragarri zakarra. Ikaragarri
zakarra. (Haizearen gainean) (JBA, 2005-
04-02)

Zakarkéri, zakarkérie: 1. iz. Zakarra,
zaborra./ Bazeon ba zakarkerie. Bazegoen
ba zakarkeria. (Lurrera botatako zakarren
gainean) (JBA, 2004-07-31)/ 2. iz. Zakar-
keria, gauza edo ekintza zakarra./ Za-
karkérik. Zakarkeriak. (JBA, 1999-11-28)

Zákatz, zakátza: 1. izond. Zakatza, jate-
ko gogorra edo zaila./ Aragie zakatz an-
tzekoa dau. Haragia zakatz antzekoa
dago. (Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2005-11-
24)/ Oso ona ez dana... Goorra o zaille-
o. Oso ona ez dena... Gogorra edo zaila-
edo. (JBA, 2009-01-31)/ 2. izond. Helduga-
bea, oraindik erabat egin gabea. Fruituekin
darabil hitz hau./ Oso bérdek eta zaká-
tzak... Eldu baekoa-o. Oso berdeak eta za-
katzak... Heldu gabekoa-edo. (Bi arizti sa-
gar ditu, bata horiztua eta bestea berdea,
biak garai berean jasoak. Horia eguteran
den zuhaitz batekoa da eta berdea, zaka-
tza dena, laiotzeko sagarrondo batekoa)
(JBA, 2008-10-08)

Záku, zákue: iz. Zakua./ Ikaz zakuk. Ikatz
zakuak. (JBA, 2002-01-20)/ Lau zaku ikatz
mando bakoitzei. Lau zaku ikatz mando
bakoitzari. (JUA, 2004-09-18)

� Etnog. Katua: Katuak bere umeak habia an-
tzeko batean egiten dituzte, baina ba-
tzuetan suertatu da ganbaran zaku utsen
ere egitea. Horretarako, txakurra eta bes-
te abere batzuk iritsiko ez diren tokiak au-
keratzen dituzte. (JBA, 2004-03-07)/ (ik.
Katu)

� Etnog. Giza estalgarria: Garai batean, zakuk
erabiltzen ziren hotza eta euriaz babesteko
ere. JBA berak ezagutu du erabilera hau.
(JBA, 2006-01-14)

Zakúka, zakukádea: (ik. Zakukara)

Zakukára, zakukárea: iz. Zakukada./
Zakukarak. Zakukadak. (JUA, 2002-05-11)/
Zakuka garie zeon. Zakukada garia ze-
goen. (JBA, 2003-05-03)/ Zakukatxo bat.
Zakukadatxo bat. (JBA, 2005-01-14)/ (al-
daera Zakuka)

Zakúki, zakúkie: iz. Zakukia./ Zakukie.
Zakukia. (Iragazteko erabilia) (JBA, 2002-
08-25)

Zalákau: ad. Zalakau eitten die. (Mariaje UB-
k entzuna: JBA, 2003-08-22)/ Aditz honekin
sakabanatu, puskatu, endredatu... adierazi
nahi gauza. Elementu askorekin erabil li-
teke: Eozeiñ gauza... egurrek, artook, in-
duabak. (JBA, 2003-08-31)

Zaláparta, zalápartea: iz. Zalaparta./ Za-
lapartea. Zalaparta. (JUA, 2004-07-17)/

Eunduko zalapartak botatzen ttu. Egun-
doko zalapartak botatzen ditu. (Txakur
bustiak astintzean ateratzen diren zipriz-
tinak) (JBA, 2004-12-11)

Zalápartaka: adb. Zalapartaka./ Zalapar-
taka. Zalapartaka. (JBA, 2002-12-14)/
Amen zalapartaka zan. Hemen zalapar-
taka zen. (JBA, 2003-12-13)

Záldi, zaldíe: iz. Zool. Zaldia./ Zaldi garaien.
Zaldi garaian. (JUA, 1999-05-29)/ Zaldiri.
Zaldiei. (Zaldiri pentsua eman behar
omen zaie) (JUA, 2000-01-23)/ Zaldi ba-
tekin tirauta. Zaldi batekin tiratuta. (JUA,
2004-08-10)/ (sinonimoa Kaballo)

� Etnog. Zaldi zurie: Zaldi zuria./ Bukatu
gabe, lan bat egiteari utzitakoan, adibidez
atsedena hartzeko, honelako zerbait esa-
ten da: Zaldi zurie etorri zatzu, ala? edo
Zaldi zurik arrapau zaittu, o zer! (JBA,
1998-07-06)

➤ Grab. Zaldi zuria: “Ori lanen logurea da-
onen etzan esaten? Logurea daonen.
Ola maian jarri ta igual konbersazion da
zean, da lok, logurea.“ Zaldi zurie eto-
rri zatzu”. Lenauko kostunbre, esaten zan
zee bat” (JBA, 1999-08-08)

Zaldíbi: Topo. Zaldibia, Gipuzkoako herria./
Záldibikoa. Zaldibiakoa164. (JBA, 2003-08-
16)

Zaldíbitar, zaldíbitarra: iz. Zaldibia-
rra, Zaldibia herrikoa./ Zaldibitarra. Zal-
dibiarra. (JBA, 2003-08-16)

Zaldíttu: ad. Zalditu, behorra ernari geratu
zaldiarekin ibili eta gero./ Zaldittu. Zal-
ditu. (JBA, 2004-05-12)

Zaldízko, zaldíkoa: iz. Meteorol. Zaldizkoa./
Haizearen eraginez, euria zeharka dato-
rrenean, horrela datorrela esaten zioten
JUA-ri./ Zaldizkok. Zaldizkoak. (Mariaje
UB-k entzuna aurretik) (JUA, 1999-02-27)

Zále, zálea: iz. Zalea./ Mondeju zopen za-
lea ez giñen. Mondeju zopen zaleak ez gi-
nen.165 (JBA, 1999-08-19)/ Enaiz oso zalea.
Ez naiz oso zalea. (JBA, 2004-08-13)

Zálka, zalkéa: iz. Bot. Zalgea, landare
mota./ Belar latxa hau, gari jorran lan ga-
lanta ematen tzikuna zen. Gariaren kon-
tra hazten zen eta zoruti eta bear izaten
zen. Lorearen ondoan hazi pila galanta
dauka, azi ura bel-beltxa itten da./ Zal-
kéa. Zalgea. (JBA, 2004-03-27)/ Salkaik ez
takiala amen eongo an. Zalgerik ez da-
kidala hemen egongo den. (JBA, 2004-05-
29)/ Xálkea. Zalgea. (Hemen bi mota izan-
go ez ote diren zalantza egiten du, eta
mota bat osto belarragokoa izango li-
tzateke) (JBA, 2005-05-29)/ (aldaerak Salka;
Xalka) (sinonimoa Bedar-latz)

➤ Grab. Zalkea: “Zalkéa da, lenau garie ei-
tte gendunen, ura ikaragarri izaten tzan.
Landara txiki bat, ta goora galburu, go-
ora irtetzen tzon. Eta gero ba, azi asko eu-
kitzen tzon orrek. Ola, idarrak bezela, le-
kéa. Eta, idarrak bezela lekea ta azi asko.
Da aik’e, jalki baik batu bear izaten tzuen,
bestela urrengo zea, (...) danak, ze itten
tzien, urrengo gari itteakon. Gari zeonen,
ba jalki o jalkitzen mali mazan, ba garie
zeonen berriz’e irten itten tzuen aik. Da
berriz’e ba lan berdiñe. Da al dala ibil-
tze giñen ba berdez, berde zerela, lekea
berdea zeola, batzen. Ta oixe, zalkéa, sal-
kéa ari esaten tzikon” (JBA, 2004-05-29)

164 Gauza kuriosoa dugu hemen. Goierriko zenbat herrietan Záldibi esaten da, Zaldibia bertan bezelaxe. Baina Legazpiko hizkeran Zaldíbi da. Horregatik, oso
kurisoa da záldibikoa entzutea, Legazpiko hizkeraren ereduan zaldíbikoa delako. Kanpo eragin jakinen bat akaso? 
165 Nahiz eta Zale hitz horrek pertsona bat baino gehiago adierazi, singularrean ezartzen du, pluralean beharrean. Jarrera hau behin baino gehiagotan darabil
Zale hitzarekin.

› ZAKUE. Patataz betetako zakuak soroan. (AA, 2007-07-28)
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Zaltzá-maltzá: iz. Zaltza-maltza, nahas-
keta./ Zaltza-maltzaik ezazu bota. Zaltza-
maltzarik etzazu bota. (JBA, 2008-09-26)

Záma, zámea: iz. Zama, eskuetan bildu-
ta eramateko piloa, eskutan eramateko
sorta multzoa, batez ere belar eta antze-
rakoekin erabilia./ Batzeko, ola, artu, za-
mak eitten tzien, zamak, eta garo garbi-
garbie gaiñen. Batzeko, horrela, hartu, za-
mak egiten ziren, zamak, eta garo garbi-
garbia gainean. (Gure kasuan garo eba-
kiaren gainean esana) (JBA, 2002-03-21)

Zamórano, zamóranoa: iz./adj. Zamo-
rarra./ Zamoranoa. Zamorarra. (JUA,
2002-03-23)

Zanaoria, zanaoria: iz. Bot. Azenarioa,
landare mota./ Zanaoria. Azenarioa.
(JBA, 1998-11-14)

Zánbro, zanbróa: 1. iz. Bot. Zanbroa, ar-
biaren gaitza. Zuztarrean koskorrak irte-
ten zaizkio arbiari eta barruan arrak egi-
ten dira./ Zanbroa. Zanbroa. (JBA, 2003-
02-15)/ 2. iz. Zool. Zarboa, arrain mota./ Zan-
broa. Zarboa. (Anjel BA, 1999-10-08)/
Zanbroa ez da ezkalua, beste arrai mota
bat da. Lehenago erreketan, ezkaluekin
batera, zanbrok eoten tzien. Gainera, ez-
kaluaz bereizten dituzten ezaugarriak
ere azaltzen ditu, beltzagok eta bigotek
zeuzkaten. Handiagoak ere baziren zan-
broak. (JBA, 2004-01-10)/ Zarboa arrain bi-
gotedune da. (JBA, 2003-02-15)

➤ Grab. Zanbroa: “Zanbroa, ba zanbroa
esan oi diu guk, arbiri irtetzen dio ola,
zuztarren koskor batzuk, zuztarretan kos-
kor batzuk. Eta zenbait aundigo ta aik
aundittu itten die, zuztarrak eta zee
orik’e bai, zanbro orik’e bai. Ta barrun
beittu, puskau ta beittu ta ola arrak eu-
kitze ttue. Gaitze da, arbik, oiñ ez daitt eu-
kitze ttuen, baiño zanbroa ori da...”
(JBA, 2003-02-15)

Zánga!: onom. Zanga! Onomatopeia honek
bat bateko ekintza adierazten du./ Zanga!
Geitxo in nielako. Zanga, gehitxo egin nie-

lako. (JBA, 2006-08-19)

Zánga, zángea: 1. iz. Zanga, lurrean
egindako zanga. / Zangea. Zanga. (Lur
bide bat kaltetu dezaken ura nola kendu
adieraziz) (JBA, 2000-07-30)/ Zanga. Zan-
ga. (JBA, 2002-02-23)/ Zanja batzuk. Zan-
ga batzuk. (Bidearen gainean esanda)
(JBA, 2004-08-29)/ (aldaera Zanja)/ 2. iz. Zan-
ga, orbana./ Zanga bat. Zanga bat. (Han-
kako orban handi baten gainean esana)
(JBA, 1999-12-05)

Zánja, zánjea: (ik. Zanga, lehen adiera)

Zankáda, zankádea: iz. Zankada, pau-
soa./ Eunduko zankadak emanez. Egun-
doko zankadak emanez. (JBA, 2001-11-02)

Zankálatran: adb. Zankalatraban./ Zan-
kalatran ibiltzea, oztopoka ibiltzea da.
(Mariaje UB-k entzuna: JUA, 2001-01-02)

Zánko, zánkoa: iz. Zangoa./ Zankora. Zan-
gora. (Txerriaren zangoaz) (JUA, 2003-01-
11)/ Zankoko miñe. Zangoko mina. (Per-
tsonaren zangoaz) (JUA, 2003-06-07)/
Zankon. Zangoan. (JBA, 2004-08-10)/ Ia
zankoa ebai. Ia zangoa ebaki. (JUA,
2004-08-12)

Zapáburu, zapáburue: iz. Zool. Zapa-
burua./ Zapaburue. Zapaburua. (JBA,
2003-12-31)/ (ik. Zapokuma)

Zápal: adb. Zapal./ Zapal-zapal-zapal eiñ. Za-
pal-zapal-zapal egin. (Erabat zapalduta
utzi. Zarean biltzen zen orbelaren gainean
esana) (JBA, 2002-06-08)

Zapáldu: ad. Zapaldu. / Zapaldu. Zapaldu.
(Txakurraren hanka zapaltzearen gaine-

an) (JBA, 2001-11-10)/ Zapaltzea. Zapal-
tzea. (JBA, 2006-11-04)/ Ein dio atzapar-
ka katuk ta nik zapaldu ein det berriz. Egin
dio hatzaparkada katuak ta nik zapaldu
egin dut berriz. (Txakurrari gertatu zaio-
na) (JBA, 2007-12-09)

Zaparráa, zaparrárea: (ik. Zaparara)

Zaparrára, zaparrárea: iz. Zaparrada./
Naiz euri zaparrarea ein. Nahiz euri za-
parrada egin. (JBA, 1999-04-24)/ Zapa-
rrarea. Zaparrada. (JBA, 1999-09-25)/ Za-
parrárea. Zaparrada. (JBA, 2005-08-17)/
Zaparráa ikaragarri bat. Zaparrada ika-
ragarri bat. (JBA, 2008-10-31)/ (aldaera Za-
parraa)

Zapárrote, zapárrotea: izond. Zapa-
rrotea, gizena./ Iisko zaparrotea. Idisko
zaparrotea. (JUA, 2002-07-27)

Zapáta, zapátea: 1. iz. Zapata./ Zapata.
Zapata. (JUA, 2002-05-18)/ Zapatea ta

› ZAPABURUE. Zapaburuak Urbiako errekan. (AA,
2005-07-31)

› ZALDIE. Zaldia Zumarragako azokan. (AA, 2008-12-13)

› ZALKEA. Zalge landarea. (AA, 2005-05-28)

ZALTZA-
MALTZA
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zea. Zapata eta zera. (JBA, 2007-05-19)/ 2.
iz. Zapata, eraikuntza baten zurajearen za-
tia.166/ Zapata. Zapata. (JBA, 2007-07-28)

Zapatéri, zapatérie: iz. Zapateria./ Za-
patérin. Zapaterian. (JBA, 1999-08-07)

Zapatéro, zapatéroa: 1. iz. Zool. Zapa-
taria, intsektu mota./ Zapatérok. Zapata-
riak. (Ur gainean ibiltzen diren abereak
dira) (JBA, 2005-02-26)/ 2. iz. Zapataria, za-
patekin lan egiten duena./ Zapatérok. Za-
patariak. (Zapata saltzaileak adieraziz)
(JBA, 2006-04-22)

Zápatu, zápatue: iz. Zapatua, larunbata./
Jaien o zapatun. Jaian edo zapatuan. (He-
men aipatutako jaie hitzak, igandea adie-
razten du) (JUA, 1999-05-29)/ Lengo za-
patun.  Lehengo zapatuan. (JUA, 1999-07-
26)/ Zapatu atsaldea izanatio’re. Zapatu
arratsaldea izanagatik ere. (JBA, 2004-02-
21)/ Datorren zapatun. Datorren zapatuan.
(JBA, 2004-07-10)

Zapédar, zapédarra: iz. Bot. Sapelarra,
baratzako belar txarra./ Zapedarra. Sa-
pelarra. (JBA, 1998-09-19)/ (aldaera Sapedar)

➤ Grab. Sapedarra: “Sapedarra da aiena be-
zela, “o sea”, dana berde-berde-berde
gelditzen da baiño, orrek’e ez dauke ze-
aik, bate... Ez do bate ofenditzen zea, la-
borea ta ola. Irtetzen do ze bat eta ola-
xe daana zabaltzen da, dana zea botatze
ttu, ostok eta aienak-eta, da tira iozu ze
artati, zuztar artati, ta oso-oson irtengo
izu. Ta ez da bate zea, sapedarra, ori ez
da bate, bueno, beste muittak-eta, askik-
eta, beste barrabas-bedar au-ta, zeagok
tie, ok txarragok tie” (JBA, 2002-08-25)

Zapéro, zapéroa: iz. Zaperoa, arto txiki-
tuaz-eta egiten den abere jana./ Zaperoa.
Zaperoa. (JBA, 2002-06-15)

� Etnog. Txitei: Txitai zaperoa ematen zitzaien,
zaperokiñ asten tzien jaten. Hau ehotako

artoa izaten zen, baina baheaz pasa gabea;
hortaz, irina eta zaia bereizi gabeak zi-
tuena. (JBA, 2005-04-02)

Zaplára, zaplárea: iz. Zaplada./ Ega za-
plarak. Hego zapladak. (Hegazti batek he-
goekin ateratako zapladen gainean) (JBA,
2000-09-16)

Zaplázo, zaplázoa: iz. Azal tarte batzu-
tan pikorrak izatea. Gizakiari gertatu
ohi zaio eta txerriari ere bai. (Mariaje UB-
k entzuna aurretik) (JUA eta JBA, 1999-03-20)

➤ Grab. Zaplazoa: “Zaplazoa ba, “postilla”
bat-o, ez takit pa, ze esango izut pa. “Gra-
no” mordo bat-o zaplazoa. Olako gau-
za bat zaplazoa”. Abereek ere izaten dute:
“Bueno, zaplazok dauzke, lenau txe-
rrik’e izaten tzittun zaplazok. Eta izaten
tzan ba, nik beste iñoi ez diot zea iñ bai-
ño “txerriik, zaplazok dauzke, odolana
dauke”. “Odolana arrapau do”. Ta or-
dun, ez zon ez jan da ezer itten eun ba-
tzutan, oso makal eoten tzan. Eta zapla-
zo oitan binagrekin eitten aitze giñen. Go-
rritasun olako, zee aundi batzuk. “Gra-
no” mordo aundi bat balitz bezala. “O
sea” aundie, tapa baten moukoa-o, ta an-
txe, baten besten, batzuk txikigok, besta
batzuk aundigok, ola” (JBA, 2002-08-25)

Zápo, zapóa: iz. Zool. Zapoa, anfibio mota./
Zapok. Zapoak. (JBA, 2000-01-22)

Zapókuma, zapókumea: iz. Zool. Za-
pokumea./ Zapokumak. Zapokumeak.
(JBA, 2003-04-26)/ (ik. Zapaburu)

Zapúztu: ad. Zapuztu./ Zapuztuta dao. Za-
puztuta dago. (Behin eta berriro ebaki-
tzearen poderioz, sastraka bat bilakatu den
pago baten gainean) (JBA, 2000-01-22)/ Za-
puztu in te ik? Zapuztu egin ote dik? (Bere
buruarekin hizketan ari zela. Kasu honetan

mutilekiko hitanoa darabil. Zozo baten
gainean) (ik. Zozo) (JBA, 2004-07-17)/ Za-
puztu bezela. Zapuztu bezala. (Txaku-
rraren ilea adierazteko, ile zaharrak eta be-
rria batera dituela adieraziz) (JBA, 2004-
12-04)

� Etnog. Habia zapuztu: Zapuztuta eongo da-
nik. Zapuztuta egongo denik. (Aurkitu
duen zozo habia batean arrautzak dira, eta
zapuztu ezean, arrautzak bertan jarraitu-
ko dutela dio. Zapuzteak, adiera honetan,
zozoak bere arrautzak gizakiaren eragi-
nez baztertzea-edo izango litzateke. He-
gaztiek ez dute nahi izaten gizakiak esku
sartzerik euren habietan) (JBA, 2004-05-20)

➤ Grab. Zapuztu: “Zapuztu da, da ba, “por
ejenplo” txori api bat. “O sea”, beittu o
ikutu iñ ezkeo beintzet, arrautzakin dao-
la o ola, ba zapuztu eitten due. Da guk or
len ikusi genduna, ondio or eoten da. Len-
go baten beittu nion da an tzeon. Ez da-
kit, onezkeo umek eta bear zittun arek. Za-
puztu ezkeo ez die kasoik eitten. Ordun ba,
jenealen arrautzak zapuztuko ittue. Umek
iñ ezkeo-ta, ez dittue zapuztuko. Oixe da
zapuztu”. Ea arrautzekin bakarrik era-
biltzen den hitz hau: “Ez, ez, zapuztu, ez
dakit. Zea, beste modu batea o beste, “por
ejenplo” ardiri, ardik, ardiña esan oi da
gaitxitxi. Da arkumatxoa in do, eta ez do
(...), ez dio kasoik itten. Ez dio kasoik itten
da esneik eman ez da ola, ura gaitxitxi.
Antzeko gauza die” (JBA, 2004-05-29)

Zar, zárra: izond. Tzarra, handia./ Saar zar
bat dauku bitzeko. Sagarrondo tzar bat
daukagu biltzeko. (JBA, 1998-11-07)/ (si-
nonimoa Tzar)

Zárabaiñ: Topo. Zabarain, Brinkolako pa-
rajea./ Zárabaiñ. Zabarain. (JBA, 2003-10-
10)/ Zárabaiñen txabolea bauke ba. Za-

166 Lehenagokoek etxeko zurajearen zatiak aipatzen zituzten, baina berak ez zituen gogoan hartu.

› ZAPOA. Zapoa ezkutatuta Urieta aldean. (AA, 2006-10-06)

› ZAPATEROA. Zapatariak ur gainean. (AA, 2004-04-
14)
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barainen txabola badauka ba. (JBA, 2002-
08-03)

Zaráta, zarátea: (ik. Zaata)

Zarauz: Topo. Zarautz, Gipuzkoako herria./
Zarauza. Zarautzera. (JUA, 2000-12-16)

Zárba, zarbéa: iz. Bot. Zarba. Moztutako
adarren punta meheak dira zarbak: Egu-
rren puntakok, zarbak. (JBA, 1998-12-19)/
Zarbak gaiñea botata. Zarbak gainera bo-
tata. (Erratz landare batzuei buruz) (JBA,
1998-12-19)/ Zuhaitz eta sastrakekin ez
ezik, zenbait landareren atalei ere zarba
esaten zaie. Zarbak. Zarbak. (Hortentsia
lorearen atal batzuen gainean) (JBA,
2000-02-26)/ Zarba mee xamar batekin.
Zarba mehe samar batekin. (Txakurra sa-
pindu edo zigortzeko era baten gainean)
(JBA, 2001-12-29)/ Zarbák. Zarbak. (Ele-
na UB, 2002-02-23)/ Zarbáak. Zarbak.
(JBA, 2004-04-17)/ Zarbák erretzen... zar-
bák bitzen. Zarbak erretzen... zarbak bil-
tzen. (JBA, 2005-01-08)/ Olako zarba pi-
llak. Horrelako zarba piloak. (JBA, 2005-
06-25)/ Arba, lakatzak. Zarba, lakatzak.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 1998-02-14)/
Zarbáak. Zarbak. (JBA, 2004-04-17)/ Zar-
bák jarri. Zarbak jarri. (Baratzan zarbak
jartzen katuek lurra ez aztartzeko) (JBA,
2007-01-05)/ (aldaera Arba)

➤ Grab. Zarba (1): “Zarbea, egurren punta-
ko azkenengo, ostok-eta eukitzen ttun egu-
rre, zarbea. Ostok juten tzakonen, zarba
gelditzen da ura”. Adarra ebakitzen de-
nean, ganaduak zarba ere jaten ote duen:
“Bai, zarbea’re piskat bai punttak bai, pix-
kat bai. Gustatzen zate, ta bason berde da-
ela’e bai, jaten due, ola puntea, puntea.
Aitzena’re igual, jan izan due. Ta beorrak

eta ola’re bai, negun’e beste ezer ez dau-
kienen-eta bueno, eta ardik eta danak”
(JBA, 2002-08-24)

➤ Grab. Zarba (2): “Zarbéa, zarbea da ba, egur
bat botatzen danen, apartatzen tzako
lodie ta puntan gelditzen dan zarbea, zar-
bea. Batzuk geiau eukitzen due, besta
atzuk gutxigo. Pago zarbea, esan oi

dana, aitzen zarbea, sue pizteko. Eta bes-
te gauza askona’re bai. Altzana-ta, urri-
tzena-ta, “o sea” puntako zotza, dana,
zarbea o arbea o dana dala, esaten
dana” (JBA, 2004-01-04)

Zarbáska, zarbáskea: iz. Bot. Zarbasta,
zarba txikia./ Zarbaska. Zarbasta. (JBA,
2004-04-17)/ (aldaera Sarbasta)

Zarboi, zarboia: izond. Zarboia, besteak
menpean izan nahi dituena./ Zarboia. Zar-
boia. (Mariaje UB-k entzuna: JUA eta JBA,
2001-02-28)

➤ Grab. Zarboia: “Zarboia da ba, zarboia bue-
no, iz bat esaten dana ba, mendeatze ttu-
na, o katuk o eozein gauza. Gue txakur
au jartzen da igual, orren gaiñen167, oi
mendeatzen, bestek utzi itten dio, mano-
kada bat emango balio atzeatuko luke bai-
ño, olaxe gaiñen... Olako itz bat, esaten
dan, itz bat” (JBA, 2003-02-15)

Zaré, zaréa: iz. Tre. Zarea, saskia./ Zarea.
Zarea. (JBA)/ Zare pare bat bedar. Zare
pare bat belar. (JBA, 2004-05-22)/ Zarek iza-
ten zien ba ola lenau, kirtena ola erdin da
geo ola bi tapa zittuenak. Zareak izaten
ziren ba horrela lehenago, kirtena horre-
la erdian eta gero horrela bi estalki zi-
tuztenak. (Gaina ixten zitzaien zare mota
deskribatuz. Ormaiztegiko zapatariak
erabiltzen zuena bezala) (MUA, 2002-04-
11)/ Minbrezko zarea, zumekiñ eindakoa.
Zumezko zarea, zumearekin egindakoa.
(JBA, 2005-08-16)/ Umek utzi zarepen da
juten men tzala. Umeak utzi saskipean eta
joaten omen zela. (Emakume alargun bat
baserriko lanak egitera joatean umeak non
uzten zituen) (JBA, 2008-08-31)/ (�)  (ik.
Erdi-zare) (ik. Peazare) (ik. Zare-aundi)
(sinonimoa Sesto)

167 Txakurrak katua nola menderatzen duen adieraziz.

› ZARBEA. Zarba pilatuak. (AA, 2006-01-21)

› ZAREA. Intxaurrez betetako zarea. (AA, 2008-11-08)
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➤ Grab. Zarea ta peazarea: Hauen arteko al-
deak: “Bi diferentek. Zea da, “o sea”, ber-
din dare inda, berdin dare inda. Bat ma-
terial geiaokiñ da bestea gutxigokiñ.
Baiño berdin-berdin bestela, arok-eta, eta
kruzek-eta, zumitzek-eta... Bestela, ber-
din-berdin inda, nolaz’e ba batek zúmitz
luzegok eta bestek motzagok, eta
aroa’re zabalagoa o buelta aundigokoa-
ta”. Motak eta tamainak: “Izaten tzien zare
aundie, erdi-zarea ta peazarea, izaten
tzien lenau. “O sea” iru...”. Bakoitzaren
lanak: “Danakiñ lan berdiñek. Oiñ’e ba
zare aundie, “por ejenplo”, ganau-janak-
o ekarri bear balin mazenduzten, zare
aundi baten ba “pues” karga aundie, da
erdi-zare baten “pues” óbeto. Peazarea
txikígie”. Lurketa lanerako: “Peazarea,
pezarea” (JBA, 2004-05-29)

Zaré-aundí, zaré-aundie: iz. Tre. Zare
handia, saski handia./ Zare-aundie. Zare
handia. (JBA, 2004-05-29)/ Onek zare-aun-
die beteko ik. Honek zare handia beteko
dik. (Sagarrondoan zenbat sagar den adie-
raziz) (JUA, 2004-06-26)

Zarékara, zarékarea: iz. Zarekada./ Za-
rekara. Zarekada. (JBA, 1998-10-31)/ Za-
rekara. Zarekada. (JUA, 1999-06-26)

Zarpázo, zarpázoa: iz. Hatzaparkada./
Zarpazo bat bota zian! Hatzaparkada bat
bota zidan! (Katuak) (JBA, 2005-06-18)/ (si-
nonimoa Atzaparkada)

Zárra-párra: Onom. Urratzen denean ate-
ratzen den hotsa adierazteko./ Zárra-pá-
rra. Zarra parra. (Txakurrarak hatzaparrez
zakua nola urratu duen) (JBA, 2008-11-15)

Zárra-zárra: Onom. Urraketa adierazten
duen onomatopeia./ Leku batean den la-
har piloaz, hanketan urratuak zarra-zarra
egiten direla adieraziz. (Jon AU-k entzuna:
JBA, 2004-06-12)

Zarrámarra, zarrámarrea: 1. iz. Za-
rramarra, izpia./ Zarramarra. Zarramarra.
(Begian sartutako zera bati buruz) (JBA,
1998-11-07)/ 2. iz. Zarramarra, zikinkeria,
sasitza./ Zarramarra aundie. Zarramarra
handia. (Baso zikin bat adieraziz) (JUA,

2000-01-06)/ Zarramarra. Zarramarra.
(Basoa zikintzen duen sasiaren gainean)
(JUA, 2000-01-29)/ Otea asko ta zarrama-
rra asko. Otea asko eta zarramarra asko.
(Hau ere, basoa zikintzen duen sasiaren
gainean) (JUA, 2002-12-25)/ 3. izond. Za-
rramarra, halamoduzkoa./ Jente zarra-
marrea. Jende zarramarra. (Hala moduz-
ko jendearen gainean) (JUA, 2003-12-13)

Zarrápara, zarráparea: iz. Zarraparra,
hotsa./ Arek eta zon zarráparea! Hark ate-
ra zuen zarraparra! (JBA, 2001-05-08)

Zarráparra, zarráparrea: iz. Zarrapa-
rra, denbora epe oso motza./ Zarraparra
baten ez due ingo! Zarraparra batean ez
dute egingo! (JBA, 2001-07-14)

Zarrára, zarrárea: iz. Zirrara, beldur
ikara./ Zarrarea, bildurre. Zirrara, beldu-
rra. (JUA, 2001-12-15)/ (ik. Suga)

Zart!: Onom. Zart!, kolpea adierazten duen
onomatopeia./ Zart. Zart. (JBA, 2000-07-07)/
Erretzekon zart itte ori. Erretzerakoan zart
egite hori. (Zartaginean erretzean gauzek
egiten duten hotsaz) (JBA, 2001-12-22)

Zartáa, zartádea: (ik. Zartara, bi adierak)

Zartáda, zartádea: (ik. Zartara, bi adierak)

Zartára, zartárea: 1. iz. Zartada./ Kirte-
nak, zartara otsa. Kirtenak, zartada hotsa.
(Pikatxoi kirtenak zartatuaren hotsa ate-
ra izanaren gainean) (JBA, 2000-05-20)/ Zar-
tara gorrak. Zartada gogorrak. (Min zar-
taden gainean esana) (JBA, 2000-07-22)/
Zartarea. Zartada. (Zuhaitz handi batzuk
botatzerakoan ateratzen duten zartadaren
gainean) (JUA, 2000-07-30)/ Zartada earra.
Zartada ederra. (JUA, 2004-03-13)/ (aldae-
rak Zartaa; Zartada)/ 2. iz. Zartada, aldiko
ematen den kopurua./ Diru zartaa bat epi-
ni preparauta. Diru zartada bat ipini
prestatuta. (JUA, 2002-06-15)/ (aldaerak Zar-
taa; Zartada)

Zártau: ad. Zartatu./ Zartau itten da. Zarta-
tu egiten da. (Mizpiraren gainean) (JBA,
2003-03-21)/ Zartau ein da. Zartatu egin da.
(Kalabazaren gainean) (JBA, 2006-09-23)

Zártu: 1. (ik. Zaartu)/ 2. ad. Nekaz. Zahartu.
Landu behar den soro edo baratzean, lu-
rra biguna izatea komeni da. Eta hori lor-
tzea, biguntzea, lurra zahartzea esaten da.
Otsailean, goiz samar baldin bada ere
oraindik, aurten goldea pasatu da izotza
bota ondoko goiz batetan. Izotza oso ba-
liagarria omen da lurra zahartzeko, izan
ere, lurra harrotu egiten omen da eta gol-
dea gainetik pasaz lurra oso samurra ge-
ratzen da. Aldiz, euriteak txarrak omen
dira, lurra zapaldu eta gogortu egiten du-
telako./ Lurre zartu. Lurra zahartu. (JBA,
1998-02-13)/ (ik. Lur)/ 3. ad. Zahartu, jakia
garaiz pasa./ Iriñe zartu itten dala ta ez do
balio izaten gaiñea. Irina zahartu egiten
dela eta ez du balio izaten gainera. (Irin za-
harregiak ez du balio izaten jakiak pres-
tatzeko, esate baterako, opilak egiteko)
(JBA, 2009-01-31)

Zatár, zatárra: 1. iz./izond. Zatarra, eskasa./
Egur zatar oik. Egur zatar horiek. (JBA,
1998-09-05)/ Zatarran batzuk apartatzen.
Zatarren batzuk apartatzen. (Hesola one-

nak eta txarrenak bereizten leku batean edo
bestean ezartzeko) (JBA, 2001-04-07)/ Za-
tarranak. Zatarrenak. (JBA, 2006-02-25)/
Leku zatarra dao. Leku zatarra dago. (Au-
toz ibiltzeko toki desegokia) (JBA, 2008-02-
23)/ 2. iz. Bot. Sasia./ Zatarrak ebaitzea go-
atz. Zatarrak ebakitzera goaz. (JBA, 1998-
08-13)/ 3. iz. Zatarra, hondakina, zakarra./
Zatarra hitzak, zaborra esan nahi du: bai
hondakinaren adieran, eta baita sasi mul-
tzoaren adieran ere. (JBA, 1998-12-22)/
Olio zatarrez. Olio zatarrez. (Olio hon-
dakinen gainean) (JBA, 2005-03-27)

Zatárkeri, zatárkerie: iz. Zatarkeria,
zakarra./ Eongo a an, zatarkerie pranko.
Egongo da han, zatarkeria franko. (JBA,
2008-09-26)

Zatárki: adb. Zatarki./ Alanbre pillak zatar-
ki lotuta. Alanbre pilak zatarki lotuta. (JBA,
2004-08-09)/ Zatarki emango o. Zatarki
emango du. (Joxemari UB, 2006-06-03)/
Xatarki ematen due. Zatarki ematen dute.
(Gauza baten itxura txarraz) (JBA, 2006-08-
12)/ (aldaera Xatarki)

Zatártegi, zatártegie: iz. Zatartegia,
zakartegia./ Zatartegia. Zatartegira. (Za-
kartegira)/ Baratzako izkina batean jan eta
baratzako hondakinak botatzen ditu, gero
hemendik ongarri erakoa egiteko. (JBA,
2005-03-27)

Zatártu: 1. ad. Zatartu, itsusi bihurtu./
Oain zatartu in die. Orain zatartu egin
dira. (Lore batzuen gainean) (JBA, 2007-
06-09)/ 2. ad. Zatartu, berezko zaporea gal-
du./ Zatartu zu dana saldea. Zatartu
duzu dena salda. (Saldari beste zerbait
bota diolako) (JBA, 2004-02-29)/ Gustoa
zatartu eitten tzate. Gustua zatartu egiten
zaie. (JBA, 2003-03-21)/ Zatartu ingo a. Za-
tartu egingo da. (Ogiak bere zaporea gal-
tzeaz) (JBA, 2008-01-01)

Zatíttu: ad. Zatitu./ Zatittuta. Zatituta. (JBA,
2003-09-27)

Záto, zátoa: iz. Tre. Zahatoa./ Iraun’e ein
bear zon zatok. Iraun ere egin behar zuen
zahatoak. (JUA, 2001-11-17)/ (sinonimoa Bo-
taardo)

Zatúi: Zatui, Legazpiko baserria./ Zatui. Za-
tui. (JUA, 2000-11-01)/ Zatui bide alden.
Zatui bide aldean. (JUA, 2003-04-26)/ Za-
turruka, Zaturruka baserrie.168 (JUA,
2003-03-01)› ZAREA. Zarea. (AA, 2004-06-05)

› ZATARTEGIE. Zatartegi modernoa, ondoan oilan-
dak dituela. (AA, 2008-10-12)

168 Era honetantxe jasotako material hau ez dakigu nola azaldu. Beharbada Zatuierreka esan nahi ote zuen? Behintzat Zatui baserriaz mintzo zen hau esatean.
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ZATUIMENDI

Zatuiméndi: Topo. Zatuimendi, Legazpiko
mendia./ Zatuimendi. Zatuimendi. (JUA,
2000-11-01)

Zaunka, zaunkea: iz. Zool. Zaunka./
Zaunka luzek. Zaunka luzeak. (JBA, 1998-
07-14)/ Orri xaunkaka. Horri zaunkaka.
(Txakurraren gainean) (JBA, 2004-08-09)/
Saunka itten do. Zaunka egiten du. (JBA,
2004-10-15)/ Saunka ein bear. Zaunka egin
behar. (JBA, 2007-12-21)/ Saunkatan.
Zaunketan. (Txakurra nola dagoen) (JBA,
2008-08-13)/ (aldaerak Saunka; Xaunka)

Zaunkálari, zaunkálarie: izond. Zaun-
kalaria./ Zaunkalarie. Zaunkalaria. (Zaun-
kalaria, txakur zaunkalaria) (JBA, 2001-08-
26)/ (ik. Perro)

Zauri, zauríe: iz. Zauria./ Zauri. Zauri.
(JBA, 1999-04-06)/ Lenao zauri aundie zon
arek. Lehenago zauri handia zuen hark.
(JBA, 1999-11-06)/ Zauri aundi bat. Zau-
ri handi bat. (Txakurraren zauriaz) (JBA,
2000-01-22)/ Eunduko zaurik itten daon.
Egundoko zauriak egiten zizkion. (Hita-
noan. Katu batek beste bati) (JBA, 2005-
03-12)

Zauríttu: ad. Zauritu./ Zaurittuta. Zauritu-
ta. (JBA, 2008-03-15)/ Zaurittuta. Zaurituta.
(Katarraren gainean) (JBA, 2008-08-02)

Zazarrápe: Sesarripa, Mutiloako baserria./
Zazarrape. Sesarripa. (JUA, 2003-06-28)

Zázpi: zenbtz. Zazpi./ Zazpíin. Zazpian. (Hi-
leko zazpigarren egunean) (JBA, 1999-07-
26)

Zázpi-urte: Erl. Zazpi urte./ Munduaren
akaberako baldintza bat zera da, txikinak
euki bear dittula zazpi urte. Txikienak
eduki behar dituela zazpi urte. (JBA-k ere
entzuna omen zuen hau) (JUA, 1998-12-12)/
(�) (ik. Dos Mil) (ik. Mundu) 

Zazpíreun: zenbtz. Zazpiehun./ Zazpireun
metro. Zazpiehun metro. (JBA, 2004-03-21)

Zaztál, zaztála: (ik. Sastal)

Zaztár, zaztárra: 1. izond. Zaztarra, za-
karra. Eguraldi txarrarekin erabili ohi da./
Zaztarra egualdie. Zaztarra eguraldia.
(Eguraldi txarreko egun batean esana)
(JBA, 1999-11-06)/ (sinonimoa Sastal)/ 2.
izond. Zaztarra, eskasa./ Etxeko sagar zaz-
tarrakin inda. Etxeko sagar zaztarrekin
eginda. (Menbriloaren gainean, horreta-
rako erabiltzen dira bestela balio ez du-
ten sagar kaskarrak) (JBA, 2002-10-05)/ (si-
nonimoa Sastar)

Ze, zéa: iz. Zera./ Aien zea sartzeko men dao.
Haien zera sartzeko omen dago. (JUA,
1998-08-04)/ Oso zea inda. Oso zera
eginda. (JBA, 1998-11-07)/ Olako zea aun-
diik. Horrelako zera handirik. (JUA, 2003-
08-09)/ Pauko izut zee ori. Pagatuko di-
zut zera hori. (JBA, 1998-07-10)/ Zeerai-
ño. Zeraraino. (JUA, 1998-08-01)/ Geure ze-
erako. Geure zerarako. (JUA, 1998-07-14)/
Zeeti. Zeratik. (JBA, 1998-08-04)/ Zeez itz
eiñ gauza askokiñ. Zeraz hitz egin gau-
za askorekin. (Pertsona jakin batekin
gauza askotaz hitz egin daitekeela adie-
raziz) (JBA, 2004-05-08)/ Bai, zea’re! Bai,
zera ere! (Ezezko argia emanez) (JBA,
2004-12-11)/ Remolkedun zea. Erremol-
kedun zera. (Egurra ateratzeko kamioi ba-
tzuen gainean) (JBA, 2006-03-04)

ZE ITTEKO: Zer egiteko, zertarako./ Ze
itteko dauzken auntzek. Zer egiteko dauz-
kan ahuntzak. (JUA, 1998-11-07)/ Ze itte-
ko da ba liburu au? Zer egiteko da ba li-
buru hau? (JUA, 2003-03-15)

Ze, zéa: (ik. Xe)

Zeama: Topo. Zegama, Gipuzkoako herria./
Zeamarrak... Zeama... Zeamati. Zega-
marrak... Zegama... Zegamatik. (JUA,
1999-02-12)/ JUA-k, JBA-k bezala, ze-

gamarrek festarako duten joera adieraz-
ten du: Zeamarrak dantzarik die. (JUA,
2000-08-27)/ Zeama zulo zulon. Zegama
zulo zuloan. (Herriaren kokapenaren
gainean, JUA-ren esanetan Zegamatik ia
edonora joateko gorantz egin beharra
dago) (JUA, 2001-11-17)/ Zeamako pape-
lerea. Zegamako paper fabrika. (JBA,
2005-04-02)

Zeamar, zeamarra: iz./adj. Zegamarra,

› ZAURIE. Kataar zauritua, arren arteko borroketan. (AA, 2008-04-30)

› ZEAMA. Zegama Aratz aldetik. (AA, 2007-12-27)
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ZELAIAUNDI

Zegama herrikoa./ Aita juten men da ze-
amár ori... Zeamár ori’re bai.169 Haieta-
ra joaten omen da zegamar hori... Zega-
mar hori ere bai. (JBA, 2004-02-15)/ Zea-
marra belea dek. Zegamarra belea duk.
(JUA, 2004-08-13)/ (�)

ZEAMARRA ETORRI: ad. Zegamarra etorri./
Lehengo sukaldeetan, supazterra izaten
zenetan, laratzaren itzala nabari zen hor-
metan batetik bestera mugituz. Orduan
JUA eta bere anaia-arrebei  zera esaten
zien amandreak: Zeamarra etorri dek ta
oira juteko! (JUA, 1998-02-12)/ Agirreza-
bal baserrian ere Zeamarra etorri esaten
zen, haurrak ohera bidaltzerakoan, eta ar-
gia joaten zenean. (JBA, 2003-10-18)

➤ Grab. Zeamarra etorri (1): “Bai, zeamarra,
ba logurea, zeamarra. Igual, jarrita
zare-ta, lo, “a!, zeamarra etorri da-ta, ala,
oira!””170 (JBA, 2002-08-25)

➤ Grab. Zeamarra etorri (2): “Zeamarra eto-
rri... Ez, umei esaten zaen aek. Ume kox-
korrak zeela, emen’e, eok, ok zerela’re
bai, zuen ama-ta, ok zerela, arek’e... Or
gelaatza eoten tzan, gelaatza ba al da-
kik zer dan? Txintxilixka goitti beera,
txintxilixka, ta geo ola, ola jun da gero
ola ta an gelaatza zeon, an kaldaran
bat-eo epini da bean sue eiñ, da kaldara
ura beotzen ta ola. Da ura, urdun argie
eoten tzian petrolioa, au izan baiño le-
nau, linea, linea baiño lenau petrolioa
ba al dakik, petrolioa (...) nola izaten
tzan? Ura pizten tzian da gelaatzak keiz-
pea ematen zian zeai-ta, bestaldeko pa-
etan. Da umei esaten zaen: “A! Zea-
marra etorri a! Zeamarra etorri a!”. Ta
umek engaiñatzen, zean, ta lo ittea ju-
teko. “Zeamarra etorri a ta umek ia lo
ittea juteko” ta, olakotxe kontuk, ume
kontuk” (JUA, 2003-03-01)

Zeamarran bidéa: Topo. Zegamarren
bidea. Oazurtzatik Biozkorna gainera
doan bidea./ Zeamarran bidea. Zega-
marren bidea. (JBA, 2002-03-21)

Zéar, zeárra: 1. iz. Zeharra, zeharkakoa./
Zearrekoa. Zeharrekoa. (Lur sailen for-
maz ari da) (JBA, 2001-01-13)/ 2. iz. Pi-
lotalekuko eskuin aldea, arrastotik ger-
tukoa./ Orrek zearrea botatzen ttu. Ho-
rrek zeharrera botatzen ditu. (Pilotari ba-

ten pilota nora botatzen duen) (JBA,
2004-02-21)/ Jo zon zearrea. Jo zuen ze-
harrera. (Pilota jokoaren gainean) (JBA,
2004-12-11)

Zeárka: adb. Zeharka./ Zearka. Zeharka./ Al-
dapa zeharka jaitsi liteke, zuzenean be-
hera jaitsi beharrean. (JBA, 1999-08-03)/ Ze-
arkago. Zeharkago. (Mendia igotzeko bi
bidez ari da, bata zuzenagoa, bestea ze-
harkago) (JBA, 2005-05-07)/ Zearka artze
men do. Zeharka hartzen omen du. (JBA,
2007-07-14)

Zeárkau: ad. Zeharkatu./ Zearkauta dana.
Zeharkatuta dena. (JBA, 2008-05-17)

Zeártu: ad. Zehartu, zeharka ezarri./ Zear-
tuta utzi ttula piñuk. Zehartuta utzi di-
tuztela pinuak. (Haizeak eta elurrak pi-
nuak okertuta utzi dituztela adierazteko)
(JBA, 2003-02-22)

Zeatio: Zergatik, hitz hau bai galderetako bai
erantzunetarako elementu bezala erabil-
tzen da./ Zeatio. Zergatik. (JBA, 1998-09-
19)/ Zeatio. Zergatik. (JBA, 1999-04-10)

Zein: Zein, nor./ Zein te an oi. Zein ote den
hori. (JBA, 1999-07-10)/ Nundi etortzen
da? Zeiñ aldetati? Nondik etortzen
da? Zein aldetatik? (JBA, 1999-08-08)/
Zeiñendako. Zeinentzako. (JBA, 2003-12-
31)/ Bi kontratista, zeiñek baiño zeiñek
merkego. Bi kontratista zeinek baino zei-
nek merkeago. (JUA, 2001-01-20)/ Oik
zeiñendako die. Horiek zeinentzako
dira. (JBA, 2004-02-29)/ Zeiñendako.
Zeinentzako. (JUA, 2004-06-12)/ Au zei-
ñendako da? Hau zeinentzako da?
(JBA, 2005-12-25)/ (aldaera Zeiñ)

Zeintzuk: Zeintzuk./ Zeintzuk. Zeintzuk.
(JUA, 1999-03-13)/ Zeintzuk jun ziñeten

ba? Zeintzuk joan zineten ba? (JUA,
2000-10-28)

Zeiñ: (ik. Zein)

Zélai, zelaie: iz. Bot. Zelaia./ Zélai aik. Ze-
lai haiek. (JBA, 2004-01-03)/ Zelai dauz-
kie. Zelai dauzkate. (JBA, 2004-02-15)/ Ze-
laira. Zelaira. (JBA, 1999-08-12)/ (sinoni-
moa Larre)

ZELAI IN: ad. Zelai egin, zelai bilakatu./ Ze-
laie in. Zelaia egin. (Zepadiko sail bat
zelai bihurtzeko asmoa zuen Anjelek eta
JBA-ren aita zenak) (Anjel BA, 2002-01-
06)

ZELAI JARRI: ad. Zelai jarri, zelai bilakatu,
batez ere basoa-edo zelai bihurtzea./ Ze-
lai jarri bear duela. Zelai jarri behar du-
tela. (Zelai bilakatu behar duten baso sail
baten gainean) (JBA, 2000-02-26)

ZELAI UTZI: ad. Zelai utzi, zelai bilakatu, ba-
tez ere baratza edo soroa zelai bihurtzea./
Zélai utzi. Zelai utzi. (Lehen soro zena ze-
lai bezala uztea) (JBA, 2002-06-15)

� Etnog. Harriak botaz: JUA-ren amak, soro-
an artoa eta indiaba sartu aurretik izaten
den lur xehetzean, soroan ziren harriak so-
rotik kanpora bota nahi izaten zituen. Bai-
na soro ertzera bota beharrean zelaira bota
ohi zituen. JBA-k dionez, etxeko gizonak
haserretu egiten omen ziren, soro ondo-
ko zelaian sega pasatzerakoan harriekin
topo egiten zutelako. (JUA eta JBA, 2000-
05-06)

Zelaiaundi: Topo. Zelaiaundi, Agirrezabal
inguruko parajea./ Zelaiaundi. Zelaiaundi.
(JBA, 1999-09-02)/ Zelaiaundin bazeon,
Arrezalen. Zelaiaundin bazegoen, Agi-
rrezabalen. (Elurraren gainean ari da)

› ZEAMARRAN BIDEA. Zegamarren erromes bideko
parajea. (AA, 2006-07-22)

169 Ukitu adierazgarria emateko-edo, azentuera aldatu egin du kasu honetan.
170 Agirrezabalen behintzat ez zela erabiltzen dio JBA-k.

› ZELAIAUNDI. Agirrezabal inguruko Zelaiaundi saila. (AA, 2009-01-31)
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(JBA, 2001-11-17)/ Zelaiaundi parajea ba-
serri gainean hasten da eta oso gora egi-
ten du. Hau beti zelai bezala erabili da.
(JBA, 2009-01-31)

Zelaiaundiko txabólea: Zelaiaundi-
ko txabola./ Eraikuntza txiki hau ater-
pe moduan erabiltzen zuten, batez ere
Zelaiaundi aldean belarretan zebiltza-
nean eta euria-edo hasten bazuen, edo
atsedena hartzerakoan. Garai batean
teillatue zoiekin eginda zeukan. (JBA,
2009-01-31)

Zelánda: Zelanda, Telleriarteko bi baserri./
Zelanda. Zelanda. (JUA, 2002-01-19)/ Ze-
landako Isidororen gainean zera dio:
erdi bertsolaria zela. Beste batek esan-
dakoei hitz errimatuekin erantzuteko
erraztasuna omen zuen:

-Ixidoro Zelanda
-Onenak emanda

-Ixidoro Zelanda
-Aquí anda

Gizon hau erdi bertsolaria omen zen./ Ho-
rretaz gainera. Lantegira zortzietan sar-
tu aurretik bere artaldea nola zegoen ikus-
tera joaten zen Arriurdinera. (JUA, 2003-
05-10)/ (�)

Zelaundi: Topo. Zelaundi, Olazar inguruko
parajea./ Zelaundi. Zelaundi. (JBA, 1998-
07-08)

� Etnog. Errenta saila: Zelai hau trenbidearen
azpian eta Errementari baserriaren pare-
an dago. Berez, etxokaneko baserri zatiari
zegokion lurra zen eta lehenago garia lan-
tzen zen bertan. Baina Ugaldetarrek ba-
serri guztia erostean ez zuten sekula
landatu izan, zelai modura alokatu baizik.
Zelaundi eta Kanterazpiko soroa Urola
errekak banatzen ditu. Bazen erreka ber-
tatik pasatzen zen bidea, eta hau zen etxo-
kanekoek gurdiaz igarotzeko erabiltzen
zutena. (JBA, 2003-04-12)

Zelébre, zelébrea: izond. Xelebrea./ Katu
zelébrea. Katu xelebrea. (JBA, 2004-02-29)/
Zelebre antzekoa da. Xelebre antzekoa da.
(Pertsona baten gainean) (JBA, 2004-10-02)

Zelébrekeri, zelébrekerie: iz. Xele-
brekeria./ Zelebrekerik. Xelebrekeriak.
(JBA, 2003-11-25)

Zélo, zéloa: iz. Umeskea./ Zelo garaie.
Umeske garaia. (Orkatzaren gainean)

(JBA, 2007-09-29)

Zémait: (ik. Zenbaitt, bi adierak)

Zémat: (ik. Zenbaitt, bi adierak)

Zémuz: Zer moduz./ Zemuzkok dare. Zer
moduzkoak daude. (JBA, 2004-01-01)

Zénbait: (ik. Zenbaitt, bi adierak)

Zénbaitt: 1. Zenbat./ Oiñ zenbaitt urte?
Orain zenbait urte? (JUA, 2003-08-31)/ Zen-
bait bide. Zenbait bide. (Hau da, ze dis-
tantzia egin behar den pentsatutako tokira
heltzeko) (JBA, 1999-08-03)/ Zenbait bide
dao? Zenbait bide dago? (Distantziaren
gaineko galdera) (JBA, 2000-02-26)/ Zen-
baiteaiño gizendu bear dezu? Zenbate-
raino gizendu behar duzu? (JUA)/ Zemat.
Zenbat. (Joxemari UB, 2004-08-12)/ Zemat.
Zenbat. (JBA, 2004-08-13)/ Zenbaitt. Zen-
bat. (JUA, 2004-09-04)/ (aldaerak Zemait; Ze-
mat; Zenbait; Zenbat)/ 2. zenbtz. Zenbait./
Zenbaittek. Zenbaitek. (Jendeaz mintza-
tzeko) (JUA, 2000-10-14)/ (aldaerak Ze-
mait; Zemat; Zenbait; Zenbat)

ZENBAIT ETA: Zenbait eta./ Zenbait eta za-
rrago, txurigo ta polittagok. Zenbait eta
zaharrago, zuriago eta politagoak. (Hu-
rritz makilen gainean) (JBA, 2003-02-15)/
Zenbaitt eta lan geiao... Zenbait eta lan
gehiago... (Hemen elementu hau bi gai-
ren arteko lotura bezala agertzen da) (JUA,
2004-04-10)/ Zenbat eta geiao, naiao.
Zenbat eta gehiago, nahiago. (JUA, 2004-
08-10)

Zénbat: (ik. Zenbaitt, bi adierak)

Zenizéro, zenizéroa: iz. Tre. Hautsontzia./
Zenizérok. Hautsontziak. (Mandiolak
egiten zituenak) (JBA, 2007-10-13)

Zeoze: (ik. Zeozer)

Zéozer: izord. Zer edo zer./ Nai zu zeozer
ittea? Nahi duzu zer edo zer egitea? (JBA,

1998-07-12)/ Zeozer izango a. Zer edo zer
izango da. (Etorkizunean zer gertatu
daiteken susmatzerik ez dagoenean esa-
ten du JBA-k) (JBA, 2003-07-12)/ (aldaera
Zeoze) (sinonimoa Zerbaitt)

Zépa, zépea: iz. Zepa./ Zepea. Zepa./ Ola-
zar inguruetan zepa aurki liteke, batez ere,
Etxaburu aldean. (JBA)

Zepái: Topo. Zepadi, Brinkolako parajea. Leku
hori Agirrezabal baserritik gorantz dago,
Otañu aldera./ Zepari… Zepai. Zepadi…
Zepadi. (JBA, 1998-12-12)/ (aldaera Zepa-
ri)

� Etnog. Zepa arrastoak: Leku honetan zepa pi-

ZELAIAUNDIKO
TXABOLEA

› ZELAIAUNDIKO TXABOLEA. Zelaiaundiko txabola, estalpe moduan erabilia. (AA, 2009-01-04)

› ZELAUNDI. Zelaundi saila. (AA, 2008-12-07) › ZEPEA. Zepadi aldeko zepak. (AA, 2005-05-02)
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lla bat dare eta hori dela-eta noizbait bur-
nie ingo zuen. (JBA, 2001-12-29)

� Etnog. Esparrua: Zeparin esparrue zen garai
batean, gaur ez bada ere. Bertan bildotsak-
eta sartzen ziren, umea egin behar zuten
beste ardietaz bereiztearren. Izan ere, bes-
tela bildotsek-eta, behar gehiago zuten
beste ardientzako jarritako pentsuak-eta
jango zituzten, bereiztuta jarri ezean.
(JBA, 2003-01-11)

� Etnog. Belarretara: Garai batean bertan belarra
mozten zen Zepadin. Anjel BA-k gogo-
an duenez, Santa Marina egun batean,
bere osaba Gregorio eta biak goizez be-
lar saio bat egin zuten. Arratsaldez bes-
te saio bat ere bai, eta gauez Aztiria aldera
joan ziren. (Anjel BA, 2005-09-09)

Zepaiko guútzea: Zepadiko gurutzea, Ze-
padi den lekuan den gurutzea./ Zepaiko
guutzea. Zepadiko gurutzea. (Anjel BA,
2002-01-06)/ (�)

Zepári: (ik. Zepai)

Zepáriko íllorrak: Zepadiko egilehorrak./
Zepariko illorrak. Zepadiko egilehorrak.
(JBA, 2002-01-06)/ Berez egilehor bakarra
bada ere, bi zati oso bereiztu dituelako plu-
ralean esan ohi da. Zepadiko egilehorra-
ren zati bat, bi pisuko eraikuntza duena,
Tiburtzio Beain eta bere alaba Joxepak
egin zuten. Goian belarra sartzea zen as-
moa eta behean ardiak. (JBA, 2004-01-01)

➤ Grab. Zepariko illorra: “Ura ardik eukitze-
ko, negun’e bai. An’e, zelaie’re bazan,
enda bedarra ondu itten tzan, eta ango ai-
ttonak ba zeuken ganbara bat einda eta
ará sartzen tzon bedarra. Enda negun, ba
edurre, oin baiño geiao eitten tzon, da an-
txe eoten tzien. Eamaten tziten igual ba
bizkarren artu zakun da arbie. Arbie txi-
kitu, eta bedarra jarri artxaratan, ar-
txaratan, da bedarran gaiñen, arbie.
Txikitutako arbi ori, ola, dana zabaltzen
tziten, enda geo pixkat kanpoa’re etatzen
tzien ardi orik, ba egarrie’re eukitzen
tzuen, nola barrun oten tzien da edur pix-
kat-o. O bistan balin mazeon lárre mat-

eo, ola pixkat jan’e eitten tzuen, o erre-
katxon mat balin mazeon ingurun ba, ala
zan gaiñea, ta an ur pixkat eran nai ba-
zuen, da geo barrua berriz’e. Edurretan
ezin zeikelako ibili, ola”. Zenbat ardi sar-
tzen ziren egilehorrean: “Ba bérrogei mat-
o. Bai, berrogei mat bai, berrogei mat iza-
ten tzien”. Egilehorrak bi zati ditu: “Bi pus-
keta, bat txikie da baiño bestea, bestea ba
luzékea da. Da gero, ba sitxe eitten
tzuen, ta sitx ura’re artu gurdiñ-da, ea-
maten tzan, sorora-o. Ortako izaten tzien
illor orik”. Egilehor hau konpontzea ere
suertatu zen: “Ba bai. Aitte ibiltzen tzan,
teillatuk zea in da konpondu pixkat eta ola.
Eta gaiñea, ondoko ura, nere akuerdun in-
dakoa da, txiki ura. Bai, bai, nere akuer-
dun indakoa da. Bai, bai. Ni ez dait ibi-
li nitzen, baiño gure aizpa-ta ibili zien an,
aittei launtzen, o arrik ingurau, o arrik
eman-o (...), ta berak in tzon ura, ondo-
ko txiki ura”. Harriak nondik ekarri: “An
bertan’e árri asko da ze artan, erreka alde
artan. “O sea”, errekea badao ba, alderdi
artan. Erreka, ola zeak, arri, arri gaiñea
arri zeak, kuadroko arri, “bastante”
onak izaten tzien an, erreka alde aitan. Ai-
ttek ingurau olaxe, (...) ein tzon”. Har-
gintzan abila zen Tiburtzio: “Bai. Oso ar-
tetsue zan gure aitte. Bai, gauza askotan.
Ikasi ez tait, ikusi ingo zon igual baiño ika-
si ez taitt. Esaten tzon morroi eon tzala Er-
naniñ. Geo lanen aittu zala, Naparroko
Plazaola tren ortan’e ibili zala. Ikasi ez
tait eingo zon, ikusita idea artu-o. Baiño,
bai, bai, eitten tzittun gauzak, olako gau-
zak. Ta gero, etxen obrak’e ideatzeko-ta
oso zea zan. Bai, bai, bai, bai, bazan”
(JBA, 2004-05-29)

Zepáriko ittúrrie: Topo. Zepadiko iturria,
Brinkolako iturria./ Zepadiko iturriaren
azpian den istingan Tiburzio Beainek bi
aingera harrapatu omen zituen: bi aingera
arrapauta./ Zepariko itturrie. Zepadiko
iturria. (Anjel BA, 2002-01-06)

Zepíllu, zepíllue: 1. iz. Tre. Arrabota,
arotzak egurra lantzeko erabiltzen duten
tresna. Egurra lisatzeko balio du, horre-
tarako txirbilak kentzen zaizkiolarik./
Zepillue. Arrabota. (JBA, 2000-08-08)/ 2.
iz. Tre. Isipua./ Zepilluk. Isipuak. (Masa za-
baltzeko isipuaz) (JBA, 2005-08-12)

Zépo, zépoa: iz. Tre. Zepoa./ Zepok epinita-
ta, txoriri. Zepoak ipinita-eta, txoriei. (Pi-
kondoetan zepoak jartzen zitzaizkien piku
bila zetozen txoriei) (JUA, 2002-05-11)/ Sa-
tor zepoa. Sator zepoa. (JBA, 2005-04-30)

Zer: 1. iz. Zer, gauza./ Badin naikoa zer. Ba-
din nahikoa zer. (Arazoak dituen pertso-
na baten gainean) (JBA, 2004-07-10)/ Zen-
bat zer eman don orrek. Zenbat zer eman
duen horrek. (Soro baten emankortasu-
naren gainean) (JBA, 2006-10-21)/ 2. Zer
elementua./ Utzita-o zer dau oiñ. Utzita-
edo zer dago orain. (JBA, 2005-02-04)

ZER DIAU!: interj. Zer diagu!, ikusterakoan
egiten den agurra/ Honela agurtzen nau
JUA-ak ikustean. Zer diau! Zer diagu!
(JUA)

ZER MOUZ: interj. Zer moduz, ikusterakoan
egiten den agurra./ Zer mouz. Zer moduz.
(JUA-k agurtzeko) (JUA, 1999-01-30)

ZER ZAN UA: interj. Zer zen hura! Harridu-
ra adierazteko esaldia./ Zer zan ua! Zer
zen hura! (JUA, 2002-09-14)/ Zer zan ura!
Zer zen hura! (JBA, 2004-01-04)

Zerain: Topo. Zerain, Gipuzkoako herria./ Ze-
raingoa. Zeraingoa. (JBA, 2004-07-31)

Zerain-bidea: (ik. Zeraindarran bidea)

Zeraindarran bidéa: Topo. Zeraindarren
bidea, Zerain eta Brinkola lotzen dituen
bidea./ Zeraindarran bidea. Zeraindarren
bidea. (Hemendik igarotzen zen Urrus-
tiko Tomas bere artaldearekin) (JBA,
2001-12-15)/ Zerain bidea delakoak Ze-

› ZEPAIKO GUUTZEA. Harrizko gurutze ederra. (AA,
2005-05-02)

› ZEPARIKO ILLORRAK. Bi atal ditu egilehor honek. (AA, 2005-05-02)
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padi, Larrasorain eta Aizpea lotzen zituen.
Bide hau erabiltzen zuten zeraindarrek
Brinkolako geltokira etortzeko edo ber-
tatik etxeratzeko, edo Kataberako me-
hatzetan zebiltzan zeraindarren joan-
etorrietarako. (JBA, 2001-12-29)/ Zerain bi-
dea. Zerain bidea. (Anjel BA, 2005-09-09)/
(aldaera Zerain-bidea)

Zérbaitt: izord. Zerbait./ Zerbaitt. Zerbait.
(JBA, 1998-08-11)/ Zerbaittetan ai ziñela.
Zerbaitetan ari zinela. (JUA, 2004-01-04)/
(sinonimoa Zeozer)

Zerbitzári, zerbitzárie: iz. Zerbitzaria./
Zerbitzárik. Zerbitzariak. (JBA, 2006-05-27)

Zérra, zérrea: iz. Tre. Zerra./ Zerra. Zerra.
(JBA, 1998-12-05)/ Zerra lana. Zerra lana.
(Motozerraz egin beharreko lana) (JUA,
2000-03-25)/ Zerrekin ebai ta botata. Ze-
rrarekin ebaki eta botata. (JBA, 2004-01-
10)/ Zerra otsak. Zerra hotsak. (JBA,
2006-10-06)

Zerrádu, zerrádue: iz. Itxia, itxitura./Ze-
rradun. Itxian. (Eremu itxian, itxituran)
(JBA, 2003-12-28)

Zerráldau: ad. Bot. Zeharraldatu, ereinda-
ko landarea beste toki batetara alda-
tzea./ Zerraldau. Zeharraldatu. (Mariaje
UB-k entzuna: JBA, 2000-03-20)/ Aditz hau
barazki nahiz zuhaitzekin erabiltzen da.
(JBA, 2000-03-25)/ Zerraldatzen dienak.
Zeharraldatzen direnak. (JBA, 2003-04-04)

➤ Grab. Zerraldau: “Zerraldau ba, leku ba-
teti ipiñi, “por ejenplo”, piñu orik’e171...
Piñu orik’e zerraldauta eongo zien len.
Erein, ezta, o eozein gauza, landarak’e
igual-da, ta piñuk’e igual. Erein eta kla-
ro, an eziñ, pilla-pillan eoten die, da aik’e
pixkat irazteko jarri bear due zerraldauta.
“O sea”, bakanxeo jarrita irazteko. Eta
beste gauza, landara guzik die ala, ze-

rraldau, o naiz azak, naiz... porruk eran
lekutan jarriko die baiño gauza, gauza
asko, tomatek erak’e bai, zea itten dienak,
zerraldatzen dienak” (JBA, 2003-04-04)

Zerrári, zerrárie: iz. Zerrategia./ Zerra-
rrie. Zerrategia. (JBA, 2002-11-02)

Zerrauts, zerrautse: iz. Zerrautsa./ Ze-
rrautse. Zerrautsa. (Oiloen habiak ze-
rrautsez ere egiten dira) (JBA, 2002-09-14)

Zerrépel, zerrépela: izond. Zerrepela, pix-
ka bat epela, zertxobait epela./ Zerrepe-
la. Zerrepela. (Kafesne baten gainean esa-
na) (JBA, 2001-10-27)/ Zerrepelik. Zerre-
pelik. (Kafesnearen gainean) (JBA, 2004-
10-15)/ Zerrepela zeon. Zerrepela zegoen.
(Mariaje UB-k entzuna: JBA, 2007-10-07)

Zérri, zerríe: (ik. Txerri)

Zerríkeri, zerríkerie: iz. Txerrikeria, zi-
kinkeria./ Ainbeste zer, zerrikeri. Hain-
beste zer, txerrikeri. (Laharrez estalitako
sail baten gainean) (JBA, 2004-06-12)/ (si-
nonimoa Zikinkeri)

Zertáko: Zertarako./ Zertako. Zertarako.
(JBA, 1999-04-17)/ Au zertako daukezu ba?
Hau zertarako dauzkazu ba? (JBA, 2004-
03-27)

Zértan: Zertan, nolatan./ Zertan ez dezu ba
artu? Zertan ez duzu ba hartu? (JBA, 2000-
12-31)/ Zertan in diozu ori? Zertan egin
diozu hori? (JBA, 2003-07-12)/ Zertan
zare jan baik. Zertan zaude jan barik.
(JBA, 2004-06-05)

Zéru, zérue: 1. iz. Zerua./ Zérue. Zerua.
(JUA, 2004-08-09)/ Zeruti buelta ibiliko zan.
Zerutik buelta ibiliko zen. (JUA, 2004-08-
29)/ 2. iz. Erl. Zerua./ Il kontue ta zerue. Hil
kontua eta zerua. (JBA, 2004-08-11)

Zerzéta, zerzétea: izond. Berritsua./ Zer-
zéta… zerzétea. Berritsu… berritsua.
(Asko itz eiñ ohi duena, isiltzen ez dena)
(JBA, 2006-12-23)/ Oso zertzétea. Oso
berritsua. (Olazargo amandrearen gainean)
(JBA, 2007-02-23)

Zestéri, zestérie: iz. Zesteria, saskigintza
lanak egiten diren lantegia./ Zesteri bat.
Zesteria bat. (JBA, 2003-10-10)

Zeu: izord. Zeu./ Zeurea. Zeurea. (JBA, 1998-
07-13)/ Artu izu trapue zeureana. Hartu
ezazu trapua zeuregana. (JBA, 2003-04-23)

Zeuek: izord. Zeuek./ Ebai zeuek. Ebaki
zeuek. (Urdaiazpikoaren gainean) (JBA,
2000-12-16)/ Zeuenea. Zeuenera. (JBA,
1998-08-06)/ Zeuenak ittea jun zanen.
Zeuenak egitera joan zenean. (JBA, 2001-
10-27)

Zézen, zezéna: iz. Zool. Zezena./ Zezena. Ze-
zena. (JBA, 2004-02-01)

Zézpal, zezpála: iz. Ezpala./ Zezpalak. Ez-
palak. (JBA, 1998-07-07)/ Ezpala. Ezpala.
(Txertaketa egitean, irekigunea osatzeko
erabiltzen den egur zatitxo gehigarria)
(JBA, 2003-03-30)/ Ezpalen ebaitze ittue.

171 Sail batean sartu ditugun pinu landare txikiez ari da.

› ZERAIN. Zeraingo elizaren atala. (AA, 2006-06-18)

› ZERREA. Zerra zaharra. (AA, 2008-02-16)

› ZEZENA. Zezena, Beunde aldean. (AA, 2008-08-20)
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Ezpalean ebakitzen dituzte. (JBA, 2005-05-
29)/ (aldaera Ezpal)

➤ Grab. Zezpala: “Zezpala da, aizkorekiñ egu-
rrei etatzen tzakon pusketea. Zezpala, aun-
dixeo o txikixeo. Zezpala orri esaten tza-
ko. Aizkolárik etatze ittuen zeak’e bai, zez-
palak, zezpal aundie o txikie-eo, oixe zez-
pala” (JBA, 2004-05-29)

Ziandor, ziandorra: iz. Bot. Zuhandorra,
sastraka mota./ Ziandorra. Zuhandorra.
(JBA)/ Ziandorra... ziandurre. Zuhandorra...
zuhandorra. (JBA, 2003-04-04)/ Ziandu-
rre... makillatako oso politte izaten da.
Zuhandorra... Makiletarako oso polita
izaten da. (JBA, 2005-05-29)/ Alternantzia
bat burutzen du ziandorra eta ziandurre ar-
tean. (JBA, 2005-08-15)/ Ziandurre. Zuhan-
dorra. (JBA, 2006-05-27)/ (aldaera Ziandur)

➤ Grab. Zuhandorra: “Ziandorra, zee bat, ar-
bola zea bat, ezta?, oso fuertea da. Lan-
dara bat, o tortoa itten dona-o... Olako
gauza bat izaten da, lixo-lixoa, “o sea”,
zea balin badao, sastraka o zea ez palin
bada, bestela zuzen bali madijo gora, asko
irazten dona eta xuxen-xuxena izaten da,
ziandurre” (JBA, 2003-04-04)

Ziandur, ziandurre: (ik. Ziandor)

Zidár, zidárra: iz. Zilarra./ Zidarra. Zilarra.
(Zilarrezko txanponen gainean) (JUA,
1999-01-01)/ Zidarrezkoa. Zilarrezkoa.
(Eraztunaren gainean) (JBA, 2000-07-15)/ Zi-
darrak. Zilarrak. (Zilarrezko lepoko eta bes-
te zenbait pitxiez ari da) (JBA, 2000-10-28)/
Zidarrezko. Zilarrezko. (JBA, 2000-04-06)/

� Etnog. Zilarrezko txanponak: Olazarren zi-
larrezko txanponak oraindik ere badira.
Hauek, duela ehun urte edota zaharragoak
izan daitezke. JUA oroitzen da, gudu ga-
raian, nola eragotzia izan zen zilarrezko
txanpon handi hauen erabilera, eta orduan
Luzianok (bere aitak) bakar batzuk gor-
de egin zituela. (JUA, 1999-01-01)/ Zida-
rra. Zilarra. (Garai bateko txanponen gai-
nean. Legazpiko ezkontza baterako, di-

rurik ez zuen neska ezkongaiak, batean
eta bestean eskatuz lortu zituen zila-
rrezko txanponak, hamahiru-edo) (MUA,
2005-02-04)

Ziento, zientoa: iz. Ziento, ehuneko ko-
purua./ Iru ziento. Hiru ziento. (Hirurehun
pinu landareren gainean esana. Orain arte,
hitz hau aditu dudan kasu guztietan
zuhaitz landare kopuruaz aritzeko zen)
(JBA, 2000-03-03)/ Bi ziento. Bi ziento.
(Sartutako porru kopuruaren gainean)
(JBA, 2004-08-09)

Zientzi aundie: Zientzi aundikoa. Zien-
tzia handikoa./ Eskola eta jakinduria
handia duten jendearen gainean esaten da.
Bahr ingeniariaren gainean esana. (JUA,
2002-01-19)

Zigórtu: ad. Zigortu./ Zigortu. Zigortu.
(Txakurra zigortzearen gainean) (JBA,
2000-08-10)/ (ik. Zior)

Ziíñ, ziíñe: (ik. Ziriñ)

Zíkau: (ik. Zirikau)

Zikíndu: ad. Zikindu./ Zikindu. Zikindu.
(JBA, 1999-04-17)/ Zikinduta. Zikinduta.
(JBA, 2002-01-26)/ Zikindu itte atunat
asko. Zikindu egiten ditinat asko. (JBA,
2005-03-26)

Zikinkéri, zikinkérie: iz. Zikinkeria./ Zi-
kinkeri orik. Zikinkeria horiek. (JBA,
2002-12-24)/ (sinonimoa Zerrikeri)

Zíkiñ: adb. Zikin. Zuhaitz landaketetan,
zuhaitzen hazkuntza mugatzen duten sa-
siak, oteak edo sastrakak ugariak direnean,
zikina dagoela esaten da./ Zikiñ. Zikin.
(JBA, 2000-01-04)

Zíkiñ, zikíñe: 1. izond. Zikina./ Zikiñe. Zi-
kina. (JBA, 1999-06-05)/ Ur zíkiñe. Ur zi-
kina. (JUA, 1999-12-24)/ Esnea, gutxi ta
zikiñe. Esnea, gutxi eta zikina. (Ardiei es-

nea jezterakoan kontuz ibili behar da, ar-
tean zikinik erori ez dadin esnetara.
Izan ere, batzutan zikinak ordura arte je-
tzitako esne guztia honda dezake) (JUA
eta JBA, 2000-06-17; hitza JUA-ri hartu diot
eta azalpenak JBA-renak dira, biak data be-
rekoak)/ Sikiñ-sikiñ-sikiñe. Zikin-zikin-
zikina. (Txakurraren gainean esana)
(JBA, 2002-02-22)/ Zikiñek alakok! Ziki-
nak halakoak! (Txakurren gainean esa-
na) (JBA, 2002-05-13)/ Zikiñ-zikiñe dau-
ta. Zikin-zikina dago-eta. (Txakurraren
gainean) (JBA, 2004-05-08)/ Zikiñe dau
gaiñea. Zikina dago gainera. (Txaku-
rraren gainean) (JBA, 2005-01-29)/ (alda-
era Sikiñ)/ 2. iz. Zikina, zikinkeria./ Zikiñ
ok danak. Zikin hauek denak. (Sega-
tzaileak dituen belar izpi piloen gainean)
(JBA, 2002-09-14)/ Plastikoa ta zikiñe.
Plastikoa eta zikina. (JBA, 2004-01-10)

Zikíñestali, zikíñestalie: izond. Ziki-
nestalia./ Zikiñestalie. Zikinestalia. (Gau-
za bat zikina egonda ere, nabaritzen ez de-
nean erabiltzen da. Batez ere, zikina es-
taltzen duten koloreak. Autoetan, arro-
petan eta beste zenbait gauzekin erabili
ohi da) (Mariaje UB-k entzuna aurretik)
(JBA, 2008-05-17)

Zikírio, zikírioa: iz. Bot. Zikirioa, zekalea,
landare mota./ Zikirioa. Zikirioa. (JBA, 2003-
07-26)/ JBA-k zikirioa lantzen ez du eza-
gutu. Landare honen gaineko berriak bere
aurrekoei entzunda dakizki. Gariaren an-
tzekoa zela eta ogia egiteko balio zuela dio.
(JBA, 2003-11-15)/ Zikirioa, otasa... Gustoa,
otasa, beltza zian baiño gustoa jate nian,
oso gustoa’re, otasa. Nik bezela besta ba-
tzuk’e bai. Ua geo laben pixkat erre itten
tzan, bai. (JUA, 2004-03-13)/ Zikirioa, Aier-
diñ itten tzan, bertako Mendisoro izeneko
parajean. Zikirioa landarearen gaineko
berriak bere amandreak emanak zirela
dio. Zikirioak iriñe beltzagoa izaten zuen,› ZIANDORRA. Zuhandor pipitak. (AA, 2005-08-18)

› ZEZPALA. Egur ezpalak Urbian. (AA, 2008-07-31)
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eta alea motzagoa, gariaren ondoan. (MUA,
2005-02-04)/ (�) (ik. Mendisoro)

Zilbór, zilbórra: iz. Zilborra./ Zilborren.
Zilborrean. (Zilborrean eraztun antzeko
bat zuen pertsona baten gainean) (JBA,
2000-08-27)/ Zilborreko. Zilborreko. (JBA,
2003-08-25)

Zíldrin, zildríñe: (ik. Zildriñ)

Zíldriñ, zildríñe: iz. Hondakina, sobera-
kina./ Azeri batek harrapatu zuen oilo ba-
ten hondakinak adierazteko darabil hitz
hau. Antxerdirako bidean zildriñe zego-
en, eta JBA arrastoa segiz Antxerdiraino
heldu zen bakarrik. (JBA, 1998-07-06)/
JBA-ren esanetan, hitz honek desperdi-
zioa esan nahi du. Haragiaren hondaki-
nari definitzeko balio du. Baita ere oiha-
larentzako: ertzeetan sobratu ohi diren
oihal zatiak dira tela zildriñe deitutako-
ak. Hauek erabili ohi dira tomatea lotze-
ko. (JBA, 1998-10-31)/ Ille zildriñ aikiñ. Ile
zildrin haiekin. (JBA, 1999-05-15)/ Zildriñ
aik ebai. Zildrin haiek ebaki. (Belar eta
sasi batzuen gainean esana)  (JBA, 2000-
08-22)/ Zildrin guztik kentzen. Zildrin guz-
tiak kentzen. (Txipiroien gainean ari da;
abere hauek jateko prestatzerakoan, ba-
rrutik kentzen diren zatiak ere zildrinak
dira) (JBA, 2001-08-26)/ (aldaera Zildrin)

Zíldu: ad. Bot. Zildu./ Barazki bat ziltzea, ti-
pula esaterako, zera da: landareari erna-
muinak ateratzea eta ernamuin horiek bar-
nea jatea, hau da, barnea ere ernamuin an-
tzeko egituraz betetzea./ Zildu… Erna-
muiñek atea ta barrue gastau. Zildu… Er-
namuinak atera eta barrua gastatu. (JBA,
2001-12-29)/ Oi danak zilduta dae. Horiek
denak zilduta daude. (Porruen gainean
esanda) (Jon AU-k entzuna: JBA, 2003-05-02)

Zilímalo-zilímalo: Onom. Garbi ez ibiltzea,
zilimalo-zilimalo... garbi ez ebaltzea,
nola o ala kuanto... Nola ala ibilita. (Su-
kaldean behar den garbitasunik gabe) (Ma-
riaje UB-k entzuna aurretik) (JBA, 2007-11-17)

Zíll, zílle: iz. Zool. Zila./ Ugaztunek zilaren
bidez elikatzen dituzte euren umeak er-
nari diren artean. Zille, jaio eta gero, eten
egiten zaie. Jaioberriek oraindik ere ha-
lako arrastoren bat badute zintzilik, bai-
na hau denbora gutxian sekau eta desa-
gertu egiten da. (JBA, 2000-04-01)/ Per-
sonai ebai itten tzate, da geo lotuta ge-
atzen zate eta ganadui erai etetzen zate.
Pertsonei ebaki egiten zaie, eta gero lo-

tuta geratzen zaie eta, ganaduari eurei ete-
ten zaie. (JBA, 2003-08-25)

➤ Grab. Zille: “Zille? Ba... ba zille da “ali-
mentatzeko” gauza bat, “o sea”, umea
barrun daonen, andi “alimentatzen”
da, aman bidez, naiz personak, naiz ani-
malik. Danak izaten duena”. Abereek ere
bai: “Baai, oixe izaten duela, animalik bai
oixe. Personai ebai itten tzate, da  geo lo-
tuta geatzen zate eta ganadui erai etetzen
zate. Txal ba etatzen danen’e, ta golpea
in bear izaten do ta zea-ta, igual alde ba-
teti eusten diozu eta besteti lurrea eroi-
ko zatzu, eta ordun tak!, puskau itten da,
bea puskatzen da. Nunbait dauke toki zee
bat, austen dan toki bat, andixe ausi bear,
geo txintxiliska gelditzen da pusketa bat,
amar zentimetro, amabost o ola, anima-
liri oi pasatzen zate. Personai, ba ebai ta
lotu-ta, ein bear izaten tzate zea...”. Be-
rau zaindu egin behar izaten da, bertatik
gaitzik ez sartzeko: “Ba beti, beti. Gar-
bi ebali bear-o, animalitan ez da, etzako,
ein izan diu, “agua oxigenada”-kiñ da ola
eiñ izan diu, geo ba bea juten tzate, per-
tsonai’re bai, bea juten da, sekatzen da-
nen, eta geo gelditzen da zilborreko zea
ori, zulotxo ori. Ura, amandi umea ali-
mentatzeko bear-bearrekoa, ta danak,
personak-eta, animaliik eta danak euki-
tzen duen, bear duen gauzea” (JBA,
2002-08-25)

Zímel, ziméla: (ik. Ximel, lehen adiera)

Zímur: adb. Zimur./ Zimur-zimur. Zimur-zi-
mur. (Arropen gainean esana) (JBA, 1999-
12-11)

Zímur, zimúrre: (ik. Ximur, bi adierak)

Zimúrtu: (ik. Ximurtu)

Zinbréau: ad. Zool. Zinbeldu, sugearen mu-
gimendua adieraziz./ Zinbreau. Zinbeldu.

(Sugearen inguruan) (JUA, 1998-03-21)

Zink, zínke: iz. Zinka, material mota./ Zin-
kezkoa. Zinkezkoa. (Zuganaren gainean)
(JBA, 2000-08-09)

Zintá-bedar, zintá-bedarra: iz. Zin-
ta-belarra, belar mota.

➤ Grab. Zinta bedarra: “Oso politte, txurie, txu-
rie ta berdea izaten da. Ta ola, tortoa iza-
ten da, tortoa. Ta dana, ola gora, garie
bezela, garie o oloa irtetzen do or, ortxe
Romátalden badao eunduko torto bat. Ori
zea izango a igual baiño, oloa igual izan-
go a baiño, torto bat ederragoa dao, ola-
kotxe tortok irtetzen due, ta izaten die ber-
dea ta txurie, ostoa ta dana, dana izaten
da. Guk ez dauku, baiño oso poliki ema-
ten do orrek zean, erramilleten’e, be-
deinkatzeko erramilleten’e. Tarten iru bat-
o jarri oitako, eakutsiko izut olako baten,
baten bati eskau, Zubiaurren emen eukiko
due igual” (JBA, 2004-05-29)

Zintz ein: ad. Zintz egin, mukiak ateratze-
ko arnasari eragitea./ Zintz ein. Zintz egin.
(JBA, 2003-07-12)/ Zintz eiñ ondo mokok.
Zintz egin ondo mukiak. (JBA, 2004-08-10)

Zíntzur, zintzúrre: iz. Zintzurra, eztarria./
Hitz hau JBA-ak erabiltzen ez badu ere,
garai batean entzuna zuela aitortzen du./
Zintzurre majo bustita zeuken. Zintzurra
majo bustita zeukan. (Edaten ibili zela)
(JBA, 1998-07-11)/ (ik. Eztarri)

Zinzél, zinzéla: iz. Tre. Zizela. Harria lan-
tzeko erabiltzen den tresna./ Zinzela. Zi-
zela. (JBA, 1998-03-19)

Ziór, ziórra: iz. Zigorra, jotzeko makila./
Zior bat artuta. Zigor bat hartuta./ Jotzeko
zigorrak zarbaz egin litezke, besteak
beste. (ik. Zigortu) (JUA, 1999-11-28)/ Xio-
rra, ziorra. Zigorra, zigorra. (Katuen
gainean) (JUA, 2000-12-02)/ Zior bat artu.

ZILBOR

› ZIKIRIOA. Zikirio haziak. (AA, 2007-09-22)

› ZILDU. Tipula zilduak. (AA, 2008-07-05)
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Zigor bat hartu. (Txakurrak eskuan zigorra
ikusten badu esana egiten duela) (JBA,
2001-10-27)/ (aldaera Xior)

Ziórdi: Xierdi, Aizpeako baserria; bertan bizi
izan zen Argindei artzaina./ Ziordi. Xier-
di. (JBA, 2003-07-26)

Zipístiñ, zipístiñe: (ik. Zipiztin)

Zipíztin, zipíztiñe: iz. Zipriztina./ Euri zi-
piztin batzuk. Euri zipriztin batzuk. (JUA,
1999-08-23)/ Zipistiñek. Zipriztinak. (ik.
Kandela) (JUA, 2000-02-16)/ Zipiztiñek. Zi-
priztinak. (Harrobiko lanetan, harria kol-
patzean edo eztanda bat gauzatzean ha-
rri zipriztinak izaten dira) (JUA, 2002-07-
26)/ Zipriztiñ oik etortzen die. Zipriztin ho-
riek etortzen dira. (JBA, 2006-04-29)/ Xi-
pristiñek. Zipriztinak. (Txakurrak lehor-
tzeko botatakoak) (JBA, 2007-03-03)/ (al-
daerak Xipristiñ; Zipistiñ; Zipriztiñ)

Zipríztindu: ad. Zipriztindu./ Musue’re zi-
kiñe daukezu, zipriztinduta. Musua ere zi-
kina daukazu, zipriztinduta. (JBA, 2000-
02-24)

Zipríztiñ, zipríztiñe: (ik. Zipiztin)

Ziraun, ziraune: iz. Zool. Zirauna, narrasti
mota.

➤ Grab. Ziraune (1): “Guk bedarra ebaitzen
eta ola ai giñela, segekiñ ebaitzen gen-
duztean. Bedar arten eoten zittuan orik,
ziraunek. Etzeukien orik, ozka itteko’re
etzeukien olako zee aundik, oik motela-
gok zittuan”, sugearen ondoan noski.
(JUA, 2002-02-23)

➤ Grab. Ziraune (2): “Ziraune, ez dait nik
orik’e ozka itten duen o ze itten duen. Asko
eoten da zelaien-da. Lo oten die askotan,
da mantso-mantsok izaten die. Ez tait nik
ezen zeaik daukien, askotan segekiñ
ebaita-ta, ikusi izan die. Ies eitten due orik
zea ikusi ezkeo. Beintzet, tarraka ebiltzen
dan ze bat, sugea bezelako ze bat, baiño
ezen “daiñuik” apenas dauken orrek. Ez
tait nik, nik ez dait eldu o itten don, o se-
kula ez det aittu, ziraune. Asko oten die
orik, árri azpitan’e bai, zea itte zu ta emen-
txe arri azpiñ, enda...” (JBA, 2004-05-29)

Zíri, ziríe: iz. Tre. Ziria. Barrikak eta antze-
rakoak ixteko egurrezko tresna./ Zirie. Zi-
ria. (JBA, 1999-05-08)/ Txirie. Ziria./ Guar-
dafreno batek fudrean egindako zulotxoa
estaltzeko haritzezko ziri mehe eta sen-
do bat sartzen zuen zuloan. (JUA, 1999-08-
25)/ (aldaera Txiri)172

ZIRIE SARTU: ad. Ziria sartu, engainatu./ Sar-
tu dio zirie. Sartu dio ziria. (JUA, 2002-01-
26)/ Sartuko ziriik. Sartuko ziririk. (JUA,
2004-01-03)/ Oaintxe sartu diazu ederra.
Oraintxe sartu didazu ederra. (Ederra sar-
tzea norbaiti, adarra jotzea da) (JUA,
2003-03-08)

Ziríkai, ziríkaie: iz. Zirikada./ Zirikai bat
iñ ezkeo. Zirikada bat egin ezkero. (He-
rrialde tropikaletako suge tzarrek lepora
eraso egin ezkero, labanaz aurka egin eta
atzera egiten omen dute) (JUA, 2000-08-
27)

Ziríkau: ad. Zirikatu./ Akuillukiñ zíkau.
Akuiluarekin zirikatu. (Uztarriari lotuta-
ko behiak zirikatu lana egin zezaten) (JUA,
2004-06-26)/ Zirikatzeko. Zirikatzeko.
(Akuiluaz behia zirikatu) (JBA, 2003-02-
15) (aldaera Zikau)

Ziríñ, ziríñe: iz. Zool. Zirina./ Ziriñe. Ziri-
na. (Oilo zirina) (ik. Errota) (JBA, 2000-04-
25)/ Oillo ziiñe. Oilo zirina./ Sagarrondoei
oilo zirina bota lekieke, ardiak saga-
rrondoak honda ez ditzaten. (JBA, 1999-
10-23) (aldaera Ziiñ)

Zirrindára, zirrindárea: iz. Zirrinda-
ra, oihal edo lur zati luzexka./  Zirrindá-
rea. Zirrindara. (Lur zati baten gainean)
(JBA, 1999-08-14)/ Tela zirrindára bat. Ho-
nela esaten zaio baita ere zelaien puske-
ta bati, luzeka bat denean. (JBA, 1999-08-
19)/ Txirrindárea. Zirrindara. (Baso zati
baten gainean) (Joxemari UB, 2000-02-
27)/ Txirrindárak, zirrindárak... beeti
gora. Zirrindarak, zirrindarak... behetik
gora. (Olabasoko baso sailen gainean)
(JBA, 2001-01-13)/ (aldaera Txirrindara)

➤ Grab. Zirrindarea: “Zirrindarea da ba... Kao,
zirrindarea esango diozu, naiz... zelaien
pusketa bati igual, pusketa bati zirrin-
darea, pusketa? Bai, pusketa bati zi-
rrindarea. Eta ebali daikezu baita “tela”
baten’e bai. “Tela”, “tela” zirrindara
bat” (JBA, 1999-08-19)

Zirrízto, zirríztoa: iz. Zirriztua./ Zirriz-
tok. Zirriztuak. (JBA, 1998-06-20)/ Zirriz-
toti. Zirriztutik. (JBA, 2000-06-17)/ Arri-zi-
rrizton. Harri zirriztuan. (JBA, 2004-05-29)/
Mai-zirrizton. Mahai zirriztuan. (JBA,
2008-12-26)

Zistérna, zistérnea: iz. Zisterna./ Zis-

ternakara. Zisternakada. (JBA, 2001-12-15)

Zíza, zizéa: (ik. Zuza)

Zizá-ori, zizá-orie: iz. Bot. Ziza horia, pe-
rretxiko mota./ Ziza orik. Ziza horiak./
Ziza horien barnean bi mota dira: batzuk
fiñek eta besteak bastok. (JBA, 1999-08-03)/
Ziza orie. Ziza horia.  (JUA, 1999-08-08)

Zizíña, zizíñea: (ik. Sesiña)

Ziztór, ziztórra: iz. Zool. Liztorra, intsek-
tu mota./ Ziztorran apie. Liztorren habia.
(Liztor talde bat bizi den tokiaren gaine-
an. Lurrean bertan egin dute habia eta ta-
maina ezberdineko liztorrak nabaritzen
dira bertan) (JBA, 2003-08-02)

Zíztra, zíztrea: iz. Emate ttuen aragi ziz-
trak173. (JBA, 2001-11-10)

Ziztríñ, ziztríñe: iz. Ziztrina, hondakina,
batez ere sagarrez mintzatzean./ Saar ziz-
triñe. Sagar ziztrina. (JBA, 1998-10-31)

Zoi, zoie: iz. Nekaz. Zohia, aitzurraz atera ohi
den belar gabeko lur puska mardula./ Zoie.
Zohia. (JBA)/ Zoie. Zohia. (JUA, 1999-06-
26)/ Besteak beste, zoie arbolak goortzeko
ere erabiltzen da, batez ere, pinu txikiak
zuzentzeko-eta. (JBA, 2005-08-14)/ Zoi
arte artan. Zoi arte hartan. (JBA, 2007-05-
12)/ (�)

Zoilo-etxe: Zoiloetxe, Brinkolako etxea./
Zoilo-etxen eoten da ontz bat. Zoiloetxen
egoten da hontz bat. (JBA, 2005-08-15)

Zópa, zópea: 1. iz. Zopa./ Eman ba zópea,
ta ez batak ta ez bestek, jan ez. Eman ba
zopa, eta ez batak eta ez besteak, jan ez.
(JBA, 2000-04-06)/ Esne zopak. Esne zo-
pak. (Katuei jarriak) (JBA, 1998-12-22)/ Oi-

172 Basoko lanetan erabili ohi den burdinazko elementua ikusteko: (ik. Burni-ziri)
173 Hitz hau JBA berak asmatua izan liteke. Izan ere, aragi ziztriñek esatera zihoala pentsatzen dut baina esaldia hor utzi du eta aragi ziztrak esan du azke-
nean./ Ez du ezagutzen hitz hau. (JBA, 2006-12-16)

› ZIRAUNE. Zirauna. (AA, 2005-04-30)
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llo zopea. Oilo zopa. (JUA, 2000-03-03)/
Zopatxo. Zopatxo. (JBA, 2004-03-21)/
Olio-zopea. Olio zopa. (JBA, 2004-09-18)/
Ogi zopa batzuk. Ogi zopa batzuk. (Abe-
reei ematen zaizkie) (JBA, 2005-08-15)/ Oi-
llo zopea eman zion. Oilo zopa eman zion.
(Agirrezabalgo Manuela Barrena aman-
dreak Karmeni) (JBA, 2005-08-18)/ 2. iz.

Zopa, pozoin likidoa./ Zopa. Zopa. (Sa-
guak hiltzeko jarritako zopaz) (JBA, 2007-
07-28)

ZOPA INDA: ad. Zopa eginda, blai eginda. Per-
tsona eta abereekin erabili ohi da./ Zopa
inda. Zopa eginda. (JBA, 1999-02-09)

Zopáko, zopákoa: iz. Zopakoa, jaki
mota./ Guk ez diñau zopakoik ebaltzen.
Guk ez dinagu zopakorik erabiltzen.
(JBA, 2006-10-21)

Zopízartu: (ik. Zupizartu)

Zor: ad. Zor./ Zuei zor gaiñea. Zuei zor gai-
nera. (JBA, 2000-04-28)/ Amar oillasko zor
diu. Hamar oilasko zor digu. (JUA, 2000-
06-17)/ Nik besteik ez diñat zorko? Nik
besterik ez dinat zorko? (JBA, 2002-02-09)

Zor, zórra: iz. Zorra./ Zorrak utzita. Zorrak
utzita. (Norbaitekin zorretan geratuta)
(JUA, 2001-12-31)

Zórau: ad. Zoratu./ Zorauta geatu. Zoratu-
ta geratu. (Kasu honetan berri oso poz-
garria hartu eta geroko alaitasun handia
azaltzeko) (JUA, 2003-06-07)

Zorion, zoriona: iz. Zoriona./ Zoriona...
betiko zoriona. Zoriona... betiko zoriona.
(Apaizak esana) (JBA, 2004-08-12)

Zórna, zornéa: iz. Zornea./ Zornéa asi zi-
kon. Zornea hasi zitzaion. (Txakurrari bere
zaurian) (JBA, 2005-01-23)

Zorná-bedar, zorná-bedarra: iz. Bot.

Zorna-belarra, landare mota./ Zorna-be-
darra. Zorna-belarra. (JBA, 2004-05-29)/ (si-
nonimoa Pasmo-bedar)

Zóro, zoróa: iz./izond. Zoroa./ Zoroa mun.
Zoroa moduan. (JUA, 2002-02-10)

Zórri, zorríe: iz. Zool. Zorria, intsektu
mota./ Zorrik. Zorriak. (JUA, 2000-08-09)/
Zorrikin... zórri bérdea. Zorriekin... zo-
rri berdea. (Landareak dituzten mozorro
txiki batzuen gainean) (JBA, 2004-06-12)/
Pepittak ein tzikon ta geo zorri beltzak in
zikon. Pipitak egin zitzaizkion eta gero zo-
rri beltzak egin zitzaizkion. (Landare ba-
ten gainean) (JBA, 2004-06-26)

� Etnog. Zorriak umeetan: Lehenago, zorriak
urteko bolara guztietan izaten ziren.
JBA-k gogoan duenez, bera umea zela
amandrearekin lo egiten zuen. Buruari
hazka egiten ziola eta begiratu egin zio-
ten eta dena zorriz beteta zuen./ Garai ba-
tean, zorriak ilea garbiena zuenarengana
joaten zirela esan ohi zen./ Batzuk ilea la-
bur moztu eta dena partzaz beteta izaten
zuten. (JBA, 2004-10-15)

Zórro, zórroa: 1. iz. Zool. Ugaztunek er-
ditzerakoan ateratzen den poltsa./ Zorroa.
Zorroa. (JBA)/ (sinonimoak Polsa, lehen
adiera; Sare, bigarren adiera)/ 2. iz. Zorroa,
poltsa./ Zorro baten. Zorro batean. (Gau-
za bat zorro batean eramatearen gainean)
(JBA, 1999-10-09)/ Txakur zorro bat. Txa-
kur zorro bat. (Txakurraren jana izaten den
zorro bat) (JBA, 2000-11-04)/ Zorro plas-
tikozkoa. Zorro plastikozkoa. (Plastikoz-
ko zorroa) (JBA, 2005-02-04)/ Zorro bat in-
gurau. Zorro bat inguratu. (Gauzak era-
mateko poltsa bat) (JBA, 2006-10-21)/ Zo-
rroa or eongo da. Zorroa hor egongo da.
(JBA, 2006-08-12)/ Zorro txikitan jarrita.
Zorro txikietan jarrita. (JBA, 2007-04-08)/
(sinonimoa Polsa, bigarren adiera)/ 3. iz. Bot.

Landare batzuen aleen zorroa./ Gari zo-
rroa. Gari zorroa. (JBA, 2005-04-02)

ZORROTIK EBAI: ad. Belarra behe-behetik
ebakitzea segaz./ Zorrotik ebai. Zorrotik
ebaki. (JUA, 2003-08-29)

Zórro, zórroa: izond. Maltzurra, azeria./ Sue
zorroa dala oso. Sua maltzurra dela oso.
(Inoiz suertatu izan da suak ekonomika-
tik ezkutuan alde egitea ere. Halako ego-
era baten gainean esana) (JBA, 2006-01-14)

Zorrókara, zorrókarea: iz. Zorrokada./
Zorrokárea. Zorrokada. (Zorro batean sar-
tzen den edukia) (JBA, 2003-01-11)/ Ala-
kotxe zorrokarana bat. Halakoxe zorro-
kadana bat. (JBA, 2004-02-07)

Zórrotz, zorrótza: 1. izond. Zorrotza./ Zo-
rrotzxio. Zorrozxeago. (JBA, 1998-07-08)/
2. izond. Zorrotza, pertsonaren izaera
adierazteko./ Zorrotza. Zorrotza. (JUA,
2001-12-01)

Zorróztu: ad. Zorroztu./ Zorroztu. Zorroz-
tu. (Segaren gainean) (JBA, 1998-07-08)/
Zorroztu. Zorroztu. (Aizkoraren gainean)
(JUA, 1999-06-26)

Zórtzi: zenbtz. Zortzi./ Zortzi beteta da ura.
Zortzi beteta da hura. (JBA, 2004-04-10)/
Oiñ zortzi mat eun. Orain zortzi bat
egun. (JBA, 2004-08-23)/ Zortzi ardi. Zor-
tzi ardi. (JBA, 2005-02-19)

Zortzíreun: zenbtz. Zortziehun./ Zortzireun
milla pezta. Zortziehun mila pezeta.
(JUA, 1999-07-10)

Zóru, zórue: 1. iz. Zorua./ Zoru ori gar-
bie dao? Zoru hori garbia dago? (Ma-
hairen gainean ari da) (JBA, 2001-12-15)/
Zorun. Zoruan. (JUA, 2000-01-23)/ Zoru sa-
marreti ebai. Zoru samarretik ebaki.
(Sastrakak nondik ebaki behar diren esa-
nez. Bestala, trabatuta erortzeko arriskua
dago eta azkarrago hazi litezke) (JBA,
2002-05-13)/ Zorutan. Zoruetan. (JBA,
2003-02-15)/ Zorue. Zorua. (JBA, 2002-08-
24)/ (sinonimoa Suelo)/ 2. iz. Zorua, behe al-

› ZOIE. Baratzan ateratako zohia. (AA, 2008-04-04)

› ZORNA-BEDARRA. Zorne belarra, Lizartzan. (AA,
2009-02-15)
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dea./ Sapastak ebaitzeko, zoruti ebai
bear. Sapaztoak ebakitzeko, zorutik eba-
ki behar. (Txakurrari ilea nola moztu; oso
motzean) (JBA, 2007-12-15)

Zotz, zótza: iz. Zotza./ Zotza. Zotza. (JUA,
1998-03-15)/ Sotza. Zotza. (Katua uxatzeko
egur zatia) (JUA, 2000-12-02)/ Behorrek zo-
tza ere gustura jaten omen duten elur ar-
tean bilatzen badute. (JUA, 2003-01-11)/ Zo-
tzen-o zea sartuko ittula. Zotzean-edo zera
sartuko dituela. (JBA, 2005-10-29) Zotzak
batzen dau ein bearra. Zotzak biltzen
dago egin beharra. (Baso bota berri ba-
tean jaso beharreko adar eta adaska mul-
tzoaz) (JBA, 2008-02-23)/ (aldaera Sotz)

Zozkétau: ad. Zozketatu./ Zozketatze ittue.
Zozketatzen dituzte. (JBA, 2007-12-15)

Zózo, zozóa: iz. Zool. Zozoa, hegazti mota./
Zozoa. Zozoa. (JBA, 1998-09-12)/ Amar
zozo. Hamar zozo. (JUA, 1999-12-11)/
JUA-k badaki zozoa eta belearen esaera:
Zozoak beleari: ipurbeltz i!174 (JUA, 2002-
03-16)/ (ik. Birigarro)

� Etnog. Txoriak jaten: Garai batean, zozoa asko
ikusten zen, JUA-eta gazteak zirenean,

baina orain ez. Garai batean, zozokuma-
ak ere jaten ziren eta estimazio aundie iza-
ten zuten. Habia aurkitu eta asko zaittu
egiten zen, kumeak jateko noiz ziren ja-
kin arte. Orduan harrapatu eta etxen ja-
ten ziren. Baina kontuz ibili behar zen, zo-
zoa, zapuzteko txori klasek horietakoa zen-
eta. Aldiz, txantxangorrie oso umille
zian, aek nekez zapuztuko zuen. Bestetik,
biriarroa’re asko jaten tzian eta hau, zo-
zoa baiño oandi gozogoa izaten zen. Eta
eskiñasoa izue izaten tzian. (JUA, 2004-07-
17)/ Agirrezabal aldean ere, zozokume-
ak jaten zituzten. Beiñ amak mikén
apie’re billau zon, aantza arbola baten.
Halakoak aurkitu ohi ziren ardi bila jo-
aterakoan-eta; da aik’e jan ein genduzten.
(JBA, 2004-07-17)/ Zozoaren gaineko esa-
era bat daki:

Zozoa,
Erre ta gozoa,
Eosi ta miñe,
Zozo ipurzikiñe

(JBA, 2005-08-14)

Zozókuma, zozókumea: iz. Zool. Zo-
zokumea./ Zozokumaak. Zozokumeak.
(JUA, 2004-07-17)

Zu: izord. Zu./ Oi zuetako lan txarra dala.
Hori zuretzako lan txarra dela. (JBA,
1998-08-05)/ Zutako. Zuretzako. (JUA,
2000-08-09)

Zuán, zuána: iz. Tre. Zugana, arropak gar-
bitzeko ontzi handia./ Lixibea itteko zua-
na. Lixiba egiteko zugana. (JBA, 1999-09-
08)/ Prozesu hau soilik arropa zuriekin egi-
ten zen. (JBA, 2000-08-08)

� Etnog. Lixiba egiten: Zugana arropa zurien
garbiketan erabilitako ontzi handi bat da.
Ontzi hau arropaz bete eta ur beroa bo-
tatzen zen. Prozesu hau bost sei aldiz erre-
pikatzen zen. (JBA, 2000-08-09)/ Zugana
delakoan lixiba egiten zen. Tarteka erra-
mue ere botatzen zitzaion, arropak usain
ona izan zezan. Ur beroa ere botatzen zen
eta ura berotzeko laratza erabiltzen zen.
(JBA, 2003-11-25)

➤ Grab. Zuana: “Zuana zan ontzi bat, zenbait
eukiko ttu arek, metro ta erdi bat ola al-
turan, zinkezkoa izaten tzan. Eta bean bo-
robille eta goien’e borobille. Beeko bo-
robille txikigoa izaten tzan, “o sea” is-
ten, itxitzen tzona bea. Da goie zabalik.
Da goie’re borobille, ta geo bea, ba eu-
kitzen tzon zulo bat ude juteko, beko bo-
robill orrek. Eta ori jartzen tzan etxeik
geianetan eongo zan, arrizko sukaldek-
eta nola zien, ba toki bat fregaderen moun,
zulotxo batekin zuan ori gaiñen jartzeko
eta ude fregadera arta, o zulo arta jun
tzeiñ ipintzen tzan zuan ori or. Eta gero,
epintzen tzien erropak. Erropak jabon-
dutzen tzien lenengo, oi erropak… erro-
pa zurik: oi erropak, eta kamixak, eta kan-
tzontzillo-eta… erropa zurik. Da jabon-
duta epintzen tzien or eta geo gaiñen, gai-
ñea, ipintzen tzan trapu zabal bat zuan
dana artzen tzona. Ara botatzen tzan su-
tako autse eta erramu pusketak’e bai.
Enda ari gero, ure bero-beroa botatzen
tzikon, kaldarakara bat o bi, botatzen tzi-

kon. Eta gero ura goiti bera pasatzen tzan,
fregadera o zee arta, leku arta, eta andi
berriz’e bete itten tzan kaldarea ta ura be-
rotu berriz’e. Eta ala ba, eunik geiena-
o, ba nik ez takit, bos sei aldiz-o, ola itten
tzan: andi ure kendu, beotu ta berriz’e
bota, auts orren gaiñea-ta, erramu oiñ
gaiñea-ta, bota. Eta ala ba, ori eiñ ezkeo
dda egosita eoten tzan lixibea. Da geo
urrengo eunen ba aklarau ein bear iza-
ten tzon. Lenengo kentzen tzikon auts ura,
baatza o bota noabaitt, garbittu pixkat.
Da gero ba zea jotzen tzan, lixibea akla-
ratzen tzan, ola jo itten tzan lenao igual,
labaderotan-da, errekan’e lekuk eoten
tzien jarrita, arri xabal batekin da ola. Da
jo itten tzien da aklarau, da oso usai go-
zoa etatzen tzon. Ordun arek ematen zion
oso usai gozoa”. Ura nola berotzen zen:
“Beko sun da kaldaran. Da gero an, fre-
gadera o zulo artati, arrizko fregadera ar-
tati artzen tzan, tokie eukitzen tzon, on-
tzi bat sartu ta kaldarea betetzeko” (JBA,
2000-08-09)

Zuátz, zuátza: iz. Zuhatza./ Zuatz. Zuhatz.
(Kortaloia egiteko prozesua azaltzean da-
rabil) (JBA, 2006-01-07)/ Garo zuatzak.
Garo zuhatzak. (JBA, 2008-08-23)/ (ik. Meta)

Zúbi, zubíe: iz. Zubia./ Zubie. Zubia. (Ba-
rrendiola erreka presa eta gero igarotzen
duen zubiaz. Zubi honetatik behera Lu-
ziano erori zen. Erabat busti bazen ere, ez
zuen hezurrik hautsi) (ik. Urzako)175 (JBA,
2000-11-01)/ Kontuz zubiñ. Kontuz zubian.
(JUA, 1998-10-31)/ Arrizko zubie. Harriz-
ko zubia. (Pastaingo zubiaren gainean.

ZUBI

174 Arraroa badirudi ere, euskara batuan dioela ematen du.

› ZUBIE. Erreka pasatzeko egurrezko zubia. (AA,
2004-01-04)

› ZUBI-AUNDIE. Brinkolako zubi handia. (AA, 2007-
12-26)

› ZOZOA. Zozoaren habia. (AA, 2006-04-08)

› ZUANA. Hontziaren marrazkia. (Maria Jesus
Ugalde)
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ZUBI-AUNDIE

Gurdia igarotzen ozta-ozta uzten zuen: Bai
estue izan!) (JUA, 2001-12-15)/ Zubi mu-
tur ortan bizi die. Zubi mutur horretan bizi
dira. (Zubi handiaren alboko etxe baten
gainean) (JBA, 2004-01-04)/ Zubi muturre.
Zubi muturra. (Zubiaren ertz bat) (JBA,
2006-09-23)

Zubí-Aundie: Zubi handia, Brinkolako
zubi handia./ Zubi-aundie. Zubi handia.
(JUA, 1999-02-06)/ Zúbi-aundie. Zubi
handia. (Brinkolako zubiaz, bertarako ha-
rria Arripillaeta eta inguruetatik eraman
omen zen) (JBA)

Zubí-Txikie: Zubi txikia, Brinkolako
zubi txikia./ Zubi-txikie. Zubi txikia.
(JUA, 1999-12-24)

Zubíaur: Zubiaur, Brinkolako baserria./ Zu-
biaurgok. Zubiaurgoak. (JBA, 1999-08-14)

Zubípe, zubípea: iz. Zubipea./ Olaondo-
ren ertzean den zubi erako eraikina za-
hartua dago. Bere azpian dagoen belarra
zubipen dagoela dio JBA-k. (JBA, 1999-
07-10)

Zubitxóta: Zubitxota, Brinkolako baserria,
gaur Barrendiolako urtegiko lurretan ko-
katzen zena./ Zubitxota. Zubitxota. (JUA,
1999-05-15)/ Zuitxota. Zubitxota. (JUA,
2002-07-21)/ (�)  (aldaera Zuitxota)

Zuittu: 1. ad. Zuritu, zuri kolorea hartu./ Zui-
ttu. Zuritu. (Elurrak lurra zuritu) (JUA,
1999-02-09)/ Zuittuko. Zurituko. (Soroko
lurra xehatu eta gero, eguraldia beroa-edo
bada, zuritzen uzten da. Hau da, bere he-
zetasuna galdu egiten du eta zuri kolorea
hartzen du) (JUA, 2000-05-06)/ Oso zuri-
ttu. Oso zuritu. (Elurraren gainean) (JBA,
2004-04-10)/ (aldaera Zurittu)/ 2. ad. Zuri-
tu, zenbait barazki eta fruituetan, janga-
rria eta gainerakoa bereiztea./ Zuittu.
Zuritu. (Artoak)/Artoak zuritzea, gaine-
an dituzten malutak kendu eta artaburuak
biltzea da. (JBA, 1998-12-12)/ Zuittuta. Zu-
rituta. (Artoaren gainean esana) (JBA,
1999-10-16)/ Gaztainak ere zuritu egiten
dira, aek zuittu itten zittun. (JUA, 2001-11-
17)/ Zuittu. Zuritu. (Lekadunak) (JBA,
1998-10-17)/ (aldaera Zurittu)/ 3. ad. Zuri-
tu, azala kendu. Zuhaitz baten adarrari

azala kentzeko zentzuan ere erabil dai-
teke./ Zuittu. Zuritu. (Egurrezko tresnak
batzuk egiterakoan, egurrari azala kentzen
zaio) (ik. Malatx) (JBA, 1998-12-28)/ (alda-
era Zurittu)

� Etnog. Artoa zuritu: Zuitzen. Zuritzen. (Ar-
toaren gainean esana)./ Artoa biltzen
zen garaian, gauetan bertan zuritzen zen.
Bildutako artoa asko zenean, ondorengo
gauetan ere egiten zen lan hau. Zuritu egin
behar izaten zen, bestela saguek-eta hoz-
ka egin eta jalkitzeko arriskua egoten zen.
Talde lana izaten zen; batzutan Agirre-
zabalen ondoko bizilagunei laguntzera jo-
aten zitzaizkien Beain sendikoak. Hauek
ordea, bestekoen laguntzarik ez zuten be-
har izaten lan honetan. (JBA, 2003-10-10)

Zuitxóta: (ik. Zubitxota)

Zúku, zúkue: iz. Zukua./ Zukue. Zukua.
(Kalabaza zukuaren gainean) (JBA, 1999-
11-06)/ (sinonimoa Zumo)

Zukútu: ad. Zukutu, zuku bihurtu./ Zukutu.
Zukutu. (Sagarren gainean esana) (JBA)/
Zukutu izu. Zukutu ezazu. (Mariaje UB-k
entzuna: JBA, 2002-11-27)

Zulátza: Zulatza, Oñatiko baserria./ Zula-
tza. Zulatza. (JBA, 2004-01-03)

Zulátzeko, zulátzekoa: iz. Zulatzekoa./
Zulatzekoik. Zulatzekorik. (Zuloak egi-
teko balio duen tresna batez) (JBA, 2004-
05-08)

Zuldár, zuldárra: iz. Zool. Lehenagoko
behiei, larruazalean koskor borobilak
sortzen zitzaizkien, eta hauek ziren zul-
darrak. Koskor hauen barnean harrak era-
tzen ziren. Behin harra heltzen zenean, ha-
siera batean gogorra zen koskorra bigundu
egiten zen eta, behatzarekin leher zitekeen;
harra atera egiten zen./ Zuldarra. Zulda-
rra. (JBA, 1999-01-30)

➤ Grab. Zuldarra: “Zuldarra da, ba “grano”
bat esan leike, zuldarra eta eta in bear iza-
ten dona, gozauko bada. Bestela, zuzta-
rrak an geldittu ezkeo, berriz’e peligroa
zea itteko, zuldarra”. Ez dute pertsonek
bakarrik izaten: “Ba ez, animalik’e bai.
Eta animalik gaiñea, gauza zea da, e!, ku-
riosoa, irtetzen zien, oin nik ez dakit ze ir-
tetzen dien, baiño bizkar gaiñen, ola, kox-
kortxo batzuk. Intxaur aleen mouko kox-
kortxo batzuk. “O sea”, azalan barruti,
azala bakarrik. Da koxkortxo, o altu una
ortan, zulo bat, eta ari estutu eta rast!,
arra irtetzen tzon barruti. Zuk ba al da-
kizu ori?, ez, ez dezu zea iñ. Arra, ta nik
ez dakit zer zan ori, oiñ ez dakit eukitzen
dittuen o zea eukitzen, lenau asko euki-
tzen tzittuen beiek. Eta gaiñea iru-lau bat
igual, aldiko. Ola, urten beiñ-o izango zi-
ttuen igual. Eta ar ori etatzeko, eldu in

› ZUBI-TXIKIE. Brinkolako zubi txikia. (AA, 2008-03-26)

› ZULATZA. Oñatiko Zulatza baserriak. (AA, 2008-12-21)
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ZURDA

bear izaten tzon, “o sea”, osau arra,
osauta, bestela arra osau baik zea iñ ez-
keo, puskau itten tzan. Estutu, estutu in
bear zon fuerte, ze ori, koskor ori. Estu-
tu ta estutu, ta an, zulotxo artati, irtetzen
tzon. Da osau baik balin bazeon ba zea
itten tzan, lertu barrun. Bestela oso-
osoik irtetzen tzon”.Abereetan behiek ba-
karrik izaten al zuten: “Ez tait, beiek uste
et. Beiek baiño baiño asko izaten tzien.
Nik ez dakit, ori segurana’re izango zan
ba, zeozek arrautzea jarrita, segurana
izango zan ori. Zea bezela, “maripo-
sak”’e, sagarrai’re arrautzea jartzen
men dio ta geo arra andi sortzen men da
ta oitan’e ez dakit nik nola, baiño segu-
rana olakon bat izango zan” (JBA, 2002-
08-24)

Zúlo, zulóa: iz. Zuloa./ Ipurdin zuloa zeu-
kien. Ipurdian zuloa zeukaten. (JUA,
2004-03-13)/ Zulo antxa. Zulo antza.
(Gaztaren gainean) (JBA, 2004-03-27)

Zúma, zuméa: iz. Bot. Zumea, landare
mota./ Zumak ebaitzeko. Zumeak ebaki-
tzeko. (Igitaiaren gainean esana) (JUA,
1999-11-28)/ Zuméa. Zumea. (JBA, 2004-
04-03)/ (�)

➤ Grab. Zumea: Zumea egin izan zen Olaza-
rren: “Zumea, Olazarren’e bai. Olaza-
rren’e bai. Zumea ebaitzen ibilita nao, bai.
Kaleti junda. Kaleti junda, ia (...). Zumea
an, estazio alderako, oiñ ez dare an, “ro-
ble amerikanok” o zer dare an sartuta?,
karrill ondon an, errekatik, antxe zumea
itten tzan. Bai, eta ni ebaitzen ibillita nao.
Ta Zumarran, Urretxun-edo zeon or zes-
terí bat, zumak artzen zittuna. Zeak,
“este” silloiak eta baketak-eta itteko-ta,
itten tzittuena. Ara eramate zuen zumea,
ori bai akordatzen naiz. Ori bai. Ta
gero, ia orrek’e faillau zon, ia kito. Zu-
makiñ etzon iñok, fabrikea itxi o ez tait nik

ze pasa zan, edo modea jun tzan zume-
na edo zer. Gero ia eta in bear izan tzuen
dana zuztarreti, zuma dana, (...). Gero da-
nak etatzen” (JBA, 2003-10-10)

Zúmar, zumárra: iz. Bot. Zumarra, zuhaitz
mota./ Garai batean baserriko etxaburuan
baziren zumarrak, baina lehortu eta gal-
du egin ziren. Geroztik, zuhaitz haien le-
kuan tortok irtenda ere izan ziren./ Zu-
márra. Zumarra. (JBA, 2005-08-15)/ (�)

Zumárra: Topo. Zumarraga, Gipuzkoako he-
rria./ Zumarra jun. Zumarragara joan.
(JBA, 2004-12-03)

Zúmitz, zumítze: 1. iz. Tre. Zimitza, gaz-
ta egiterakoan erabiltzen den ontzi erakoa./
Zumitze. Zimitza. (JBA, 1999-01-01)/ 2. iz.

Zumitza, egur xafla meheak./ Lehenago
eskuren bat hausten, sendatzeko zumi-
tzekin eta beste osagai batzuez eginiko ba-
besgarria jartzen zen eskuan. (JUA, 1999-
08-19)/ Saskigintzarako laiotzeko zuhai-
tzen zumitzak hobeak omen dira: laiotzen
zerenak, aik mardulagok ta samurragok,
printzatzen da zumitze etatzen. (JUA,
2002-01-19)

➤ Grab. Bi adierak: “Zumitze?, ba zumitze da,
zareek, sestok-eta eitteko tira batzuk.
Etatzen die ba gaztaiñekin-da, aitze-
kiñ’e bai. Kao, lenengo landu in bear iza-
ten due aik ondo, etatzeko. Oin makina-
tan-da etako ttue, oiñ gutxi eiñ, bueno eiñ,
bueno, sestok ikusten die zean, plazatan.
Makinekin-o etako ttue, ta geo biundu,
biundu ondo ba kutxillokiñ-da, konpun-
duz, ba geo sestok-ta eitteko. Zumitze oixe
da zumitze”. Beste adiera: “Bai, ari’re esa-
ten, zumitze. Zumitze, gaiztaia ittekoa, le-
enau izango zien zumitzezkok. Zumi-
tzezkok leenau, zumitzekok leenau. Geo
malatxa o zea’re bai, ori’re zumitzen mou-
koa izaten tzan gaztaia zea itteko, mamie
zea indakon ura naasteko. Ura’re...”

(JBA, 2002-08-24)

Zúmo, zúmoa: iz. Zukua./ Zumue... zumoa.
Zukua... zukua. (JBA, 2005-08-12) (aldae-
ra Zumu) (sinonimoa Zuku)

Zúmu, zúmue: (ik. Zumo)

Zupízartu: ad. Nekaz. Zopizartu./ Zupizar-
tu. Zopizartu. (JBA-k baratzeko belarren
gainean esana) (Jon AU-k entzuna: JBA,
2000-06-24)/ Belarra aitzurraz azpi-azpi-
tik kendu, beheko lurra agerian utziz.
(JBA, 2000-07-01)/ Zopizarren einda...
zopizarren aittu nitzen-da. (JBA, 2004-10-
02)/ (aldaera Zopizartu)

➤ Grab. Zopizartu: “Zopizartu da, soro ba-
ten o batza baten-o, bedarra irtetzen do,
eta ura, barruti ein baik, gaindi fin-fin
zea in da, bedarra kendu, gero ura igar-
tu itten da, ta geo gelditzen da ba o pa-
látzeko, o atxurtzeko-o, barrun beste lu-
rre garbi-garbie, ura kendu ezkeo”
(JBA, 2002-08-24)

Zur, zúre: iz. Zura./ Zure. Zura. (Zur taila-
ketaren gainean) (JBA, 2008-10-08)

Zúrda, zurdéa: 1. iz. Zool. Zurda, txerria-
ren azal latza./ Zurdea. Zurda. (Txerria-
ren zurdaz) (JBA, 2000-08-09)/ Ille zurdak.
Ile zurdak. (Basurde ilearen gainean esa-
na) (Jon AU-k entzuna: JBA, 2004-09-26)/ 2.
iz. Zool. Zurda, behorraren buru eta lepo-
ko ilea./ Behorraren ileari hala esaten zaio,
eta basa txerrikatio’re zurdea esan oi da,
basurdeaz alegia. (JBA, 2005-08-12)

➤ Grab. Zurdea: “Zurdea ba esaten tzako ille
fuertei, ille fuertei ta txerriña bakarrik ez
da izango, beorranak’e zurdea esaten tza-
te, beorranai’re. “O sea”, ille fuertea le-
pon da buztanen-da eukitzen duen, oiei.
Gue aitte zanak sokak eitten tzittun oikiñ”.
Txerriarenaz?: “Ez, txerriñakin ez, beo-
rranakiñ. Luzeek bear zuen, luze xama-
rrak klaro buztanen da lepon’e bai, luze
xamarrak. Enda, eitten tzon, arie beze-
la eitten tzon zean, eta gero zea iñ, kiri-
bildu o zea iñ, da sokak eitten zittun gue
aitte zanak, beltzak, soka beltzak. Beien

› ZUMEA.. Zume landarea. (AA, 2007-10-20)

› ZUMEA. Zumeaz egindako lanak, Ataungo erakus-
ketan. (AA, 2005-11-06)
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burutako narrue lotzeko ta ala iñ oi zittun,
baiño zeanakiñ, beorranakiñ. Txerriñak
etzon ezertako balio izaten, erre azkenen”.
Behorra hil beharrik ez zen zurda lortzeko:
“Eez, bestela’re bai, bestela ebai, bai, ze-
ati luzau itten tzate oiei’re ta tarraka-ta,
ta moztu ta geo zea in, illea bezela dana
banau ta gero arie eiñ eta geo sokea, ba
ez dait sekula ikusi zun, ola bueltaka buel-
taka bi aldetan ibilita sokea biurrittu ei-
tten da, biurrittu, ta biurrittuta ba, soka
eitten da. Biurrittu bai alde bateti ta bai
besteti, ta biurrittu, eta arie bezela. Ari-
kiñ’e traillak eitten tzittun, aitte zanak-
eta, abarkak lotzeko traillak o sokak, ta
ola. Soka lodigoa, beorran zurda oikin”
(JBA, 2003-04-04)

Zurézko, zurézkoa: izlag. Zurezkoa./
Zurezkok. Zurezkoak. (Gurdi gurpilen
gainean) (JBA, 2003-08-24)

Zúri: adb. Zuri./ Gaur goizen zuri zeon-da.
Gaur goizean zuri zegoen-eta. (Elurraren
zuritasunaren gainean) (JBA, 2004-02-21)/
Zuri zeon. Zuri zagon. (Izotzaren gaine-
an) (JBA, 2005-03-12)

Zúri, zuríe: iz./izond. Zuria./ Zurianak...
zuri xamarrok. Zurienak... zuri samarrok.
(Indiaba aleen gainean) (JBA, 2000-11-04)/
Katu zurik ez daok emen. Katu zuririk ez
zagok hemen. (JUA, 2004-06-12)/ Ogi zu-
rie. Ogi zuria. (JUA, 2004-08-10)/ Zuri-zu-
rie. Zuri-zuria. (JUA, 2004-08-10)/ Katu zu-
rie. Katu zuria. (JBA, 2004-10-02)/ Zuri-zu-
rik. Zuri-zuriak. (JBA, 2007-05-01)/ Zu-
rienak utziko atunat. Zurienak utziko di-
tinat. (Arrautzen gainean) (JBA, 2008-05-
17)/ Zurie gelditzen den burue. Zuria
gelditzen dun burua. (Lore baten gaine-
an) (JBA, 2005-10-29)/ Kolore txuri batzuk
eukitze ittu. Kolore zuri batzuk edukitzen
ditu.176 (JBA, 2002-03-02)/ (aldaera Txuri, bi-
garren adiera)

Zuríngo, zuríngoa: iz. Zuringoa, arrau-
tza frijituaren zatia./ Zuringok. Zuringo-
ak. (JBA, 2006-05-05)

Zurítasun, zurítasune: iz. Zuritasuna./
Zuritasunik aundiena. Zuritasunik han-
diena. (Zuritasuna, izotzak zelai, baratze
eta inguruan sortzen duen zuritasuna) (JBA,
2001-12-22)/ Zuritasune. Zuritasuna. (JBA,
2004-08-14)

Zuríttu: (ik. Zuittu, hiru adierak)

Zuriuna, zuriunea: iz. Zurigunea./ Zu-
riuna. Zurigune. (Urruneko mendi bate-
an ikus litekeen zuriguna baten gainean)
(JBA, 1999-07-10)/ Burun txuriunea. Buruan
zurigunea. (Behor baten gainean esana)
(JUA, 2002-10-26)/ (aldaera Txuriuna)

Zuríxka, zuríxkea: (ik. Zurizka)

Zurízka, zurízkea: iz./izond. Zurizka./ Zu-
rizkea. Zurizkea. (Behor koloreaz) (JBA,
2007-05-01)/ Zurixkea. Zuriska. (JBA, 2003-
03-21)/ (aldaera Zurixka)

Zúrra, zúrrea: (ik. Izurra)

Zurríñ, zurríñe: iz. Zurruna, ganbaretan
egoten diren zoru maila jakinak, bertako
lekua hobe baliatzeko./ Zurriñe. Zurruna.
(JBA, 2002-01-20)/ Egilehorren ganbarak ez
dira berez ohiko ganbarak, baizik eta mai-
la handi samarrean jarritako apal luze eta
zabalak. Hori da hitz honen esanahia. Ba-
serrietako ganbaretan ere badira maila bat
gorago egoten diren halako zati han-
diak, eta horrela ganbaran leku gehiago
izaten da, beharrezkoak diren gauzak
gordetzeko. (JBA, 2002-01-26)/ Zurriñeta-
tik. Zurrunetatik. (Katu bat etxera nondik
sartzen den adieraziz./ Adiera honetan
behintzat hitz honek teilatu eta horma ar-
teko zirriztuak adierazten ditu, maila
hauetatik etxera sartuaz) (JBA, 2005-03-12)/
Osto sortak zurrinetan gordetzen ziren, li-
zarrarenak-eta. Neguko gau luzeetan, ar-
diei botatzen ziten ori beste janaz gaiñea.
(JBA, 2007-10-26)/ (�)

➤ Grab. Zurriñe: “Zurriñe da, ganbarako zea,
ezta? Ganbaran,  zurriñen, zurriñen ja-
sota. Zurriñe jasota, ola illor baten gan-
barea, ganbarea o ola bigarren pixue be-
zela, ezta? Da ba an gordetzeko. Ganbarea
ola ez takit, bai olamuzko gauza bat.
Etxen’e, ola igual ganbaran, egur batzuk
bota eta ola apal bat bezela. Apal aundi
bat. Eta an, ba lenau arta lastok’e gor-
detzen tzien, jateko, ganadui emateko (oiñ
ez taukie, ez due jaten o oiñ ez due zea
itten, oiñ bezela pensukin da zea itte ittue
baiño...). Zurriñen gordeta, osto sor-
tak’e bai. Zurriñe, ua zan zurriñe lenau
esaten tzikona. Apal bat, ganbaran igual,
egur batzuk ipini lenengo ta geo trabe-
sekok epini eta oixe” (JBA, 2002-01-26)

Zurrunbíllo, zurrunbílloa: iz. Meteorol.

Zurrunbiloa./ Zurrunbillozko aizek, bateti
ta besteti jotzen duen aizek, nunbaitt bo-
tatzen ttu orik. Zurrunbilozko haizeak, ba-
tetik eta bestetik jotzen duten haizeek, non-
bait botatzen ditu horiek. (Haizeak bota-
tako artoen gainean) (JBA, 1999-08-08)

Zurrúnka, zurrúnkea: iz. Zurrunka./ Zu-
rrunka otsak. Zurrunka hotsak. (JBA,
2004-10-23)

Zurrúpau: ad. Zurrupatu./ Odola zurru-
pauta. Odola zurrupatuta. (Azeriak hegazti
batzuekin egiten duena) (JBA, 2008-08-21)

Zurrút, zurrúte: iz. Zurruta./ Aek in dittun
zurrutek. Hark egin dituen zurrutak. (JUA,
2000-10-14)/ Zurruten einda. Zurrutean
eginda. (JUA, 2001-11-17)/ Zurrutei eman-
da. Zurrutari emanda. (JUA, 1999-11-06)

� Etnog. Brinkolazar: Brinkolako zenbait zu-
rrutero, Brinkolazar baserriko tabernan el-
kartzen ziren ardoa edateko. Beste base-
rrietatik nahiko urrun egon eta bertarako
joera hartu zuten. Baserri askotan beor ai-
tzakie esan eta Brinkolazarrera joaten zi-
ren. Halako batetan, baten batek behor ai-
tzakia erabili zuen: arixe buelta bat... eta
zera erantzun omen zioten: Brinkolazarren
ez zaiz sartu! Erraz edateko ardoak iza-
ten ziren bertan, ean errezak. (JUA, 2000-
10-14)

Zurrutára, zurrutárea: iz. Zurrutada./
Kafesne zurrutara bat. Kafesne zurruta-
da bat. (JBA, 2000-07-15)/ Txurrutatxo
bat. Zurrutadatxo bat. (MUA, 2003-04-
11)/ (aldaera Txurrutaa)

Zurrutéro, zurrutéroa: iz./izond. Zurru-
teroa./ Zurrutero. Zurrutero. (JUA, 2000-
06-10)/ Zurrutero ikeragarrie. Zurrutero
ikaragarria. (JUA, 2000-10-14)

Zúti: (ik. Zutika)

Zútika: adb. Zutik./ Zutika. Zutik. (Tresna bat
ate batetik igaro ahal izateko zutika jarri
behar dela adieraziz) (JUA, 2000-05-06)/
Zuti ibili. Zutik ibili. (JUA, 2000-11-11)/ Xuti
dao piñue. Zutik dago pinua. (JBA, 2001-
04-14)/ (aldaerak Xuti; Zuti)

Zutíko, zutíkoa: izlag. Zutikoa./ Zutiko bat.
Zutiko bat. (Egilehorreko zutabe baten gai-
nean). (JBA, 2006-04-29)

Zutíttu: ad. Zutitu./ Zutittu. Zutitu. (Eserita
den pertsona zutik jartzearen gainean)
(JBA, 2004-03-21)

Zúza, zuzéa: iz. Bot. Ziza, perretxiko mota./
Zuza. Ziza. (JBA)/ Zuzaik daun beittu bear
diala. Zizarik dagoen begiratu behar du-
dala. (JBA, 1999-04-10)/ Zuzakin. Zizekin.
(JBA, 1999-05-21)/ Zuzak. Zizak. (JUA, 1999-
07-10)/ Zizaak... zuzak. Zizak... zizak.
(JUA, 2000-04-28)/ Zuzaak. Zizak. (JBA,
2003-09-27)/ Zuza bitzaillea. Ziza biltzai-
lea. (Jaten ari den zizak bildu dituenaren
gainean mintzatzeko) (JUA, 2000-04-28)/
Zuza tortillea. Ziza tortilla. (JUA, 2004-05-
08)/ Zuzéa. Ziza. (JBA, 2004-05-15)/ Zuzátan
izan nitzen ba. Zizatan izan nintzen ba.
(JBA, 2004-05-22)/ (aldaera Ziza) (ik. Zuza-
leku)

� Etnog. Zuzak eta zuzalekuak: Zizak toki ja-
kinetan ateratzen dira. Urtetik urtera mu-
gitu egiten dira. Mugimendua ez da oso
handia izaten baina bai nabaritzeko mo-
dukoa (JBA-k 20 cm.-edo esaten digu).
Batzutan mugimendu hau izan liteke zi-
zen galbidea. Izan ere, bere aurrerabide-
an, halako bidezidor bat edo oztoporen bat
bada, agian hazi litezke baina jendeak, bi-
dezidor horretatik igarotzean galdu arazi
ditzake. Bestalde, kaltegarria jotzen du bai-
ta ere ongarria botatzea zizak hazten di-

› ZURDEA. Behorraren zurdea. (AA, 2006-07-06)

175 Brinkolan Txuri/Zuri hitzek alternantzia paretsua dutela ematen du. Goierriko beste herri batzuetan berriz Txuri gehiago erabiltzen dela esango genuke.



451B r i n k o l a n  j a s o t a k o  l e x i k o a  e t a  e t n o g r a f i a  g a i a k

ZUZTAR

ren tokian, hauek desagertu egiten dire-
lako. (JBA, 2002-03-21)/ Zizaleku batzuk
urte batzuk irauten dute, baina batzutan
beiñ atea ta akabo. (JBA, 2004-05-22)

➤ Grab. Zuzea: “Zuzea?... Zuzea da ba kanpon
irtetzen duen, jaki goxo bat. Usaie’re eda-
rra izaten due. Ingurun’e, zuzalekuik ja-
kiñ ezatio, usaie aguro aitzen da ta an in-
gurun, zuzak taena zea iñ”. Behar duten
ingurua: “Baai, ezea-o, or arbelen’e ir-
tetzen due, bedar pixkat daon lekun. “O
sea”, belarra ta lur pixkat daon lekun. Eta
leku mardulen’e bai. Sástitan-da, leku
mardulen’e bai, nik ez takit ori, nola zee,
nola zea itten dien. Geo galdu’re aguro
eitten die. Aurrea seitzen do, zuzalekuk, au-
rrea seitzen do ta galdu’re asko eitten die-
ta, geo berrik azaldu’re bai. Da ola, aur-
ten zuza bátekiñ billau non zuzaleku be-
rrie, ta geiau etzan izan, bat”. Noiz jaso:
“Udaberrin, udaberriñ zee luzen izaten
die. Garaiz asten die, ia gabon ondon zen-
bait lekutan asten die, leku gordetan da
ola eta gero ba, ia noiz arte seitzen duen,
aik eta “junio” alde arte-o, seitzen due
beintzet”. Zuza denak mota berekoak
ote diren: “Bai, bai, bai. Oiñ’e emengo zu-
zea oso fiñe izaten da. Or Naparralden-
da, izaten dienak, orik’e usai gutxigo eu-
kitzen due, nunbaitt asko irtetzen do,
bueno, nik ez dakit ze paraje, amen gutxi
irten’e eitten do-ta, fiñe izaten da, usai fi-
ñeko zuzea” (JBA, 2002-08-25)

Zuzáleku, zuzálekue: iz. Bot. Zizalekua,
zizak atera ohi diren lekua./ Asko zian bai-
ño ordun zuzalekue!Asko zuan baino or-
duan zizalekua! (Garai batean oraingoa-
ren aldean zen ugaritasuna aipatuz) (JUA,
2003-05-10)/ Zuzaleku berrie. Zizaleku be-
rria. (Aurretik ezagutzen ez zuen zizale-
ku berri baten gainean) (JBA, 2004-05-08)/
(ik. Zuza)

➤ Grab. Zuzalekue: “Amengo danak gastau die.
Nik ez dakit ze in duen. Pixkat moittu’re

itten die oik. Urten-urten aurreago o
ola. Zizalekue aurreatu-o itten da. Ta geo
arrapatzen bado leku zatar bat, nik ez da-
kit, geldittu o ze itten dan. Amen, amen zi-
zaleku gutxi dao oiñaldin beintzet. Len
amen Antxerdin, emen izaten zan zuza pi-
llak-eta, zee pasau zaten”. Nolako tokia
behar duten: “Eze xamarra bearko due ta
beroa, ezea ta leku... Esaten due, gabo-
netan’e zuzak billautako kontue ta aik’e
zea bearko due, leku gordea-o. Nik ez tait.
Nei aibeste gustau izan tzait zuzalekuk-
eta. Amen beintzet Itxaburun daun bat’e
aurrea jun balin bada, an dana sastrapa
o zeak dauzke. Ez die jaiko. Alako zuza
ederrak”. Urtero metro bat egiten al dute
aurrera?: “Eez... ez, gutxigo. Gutxigo...
Ogei zentimetro, geianez. O ez, o igual ba-
tez. Igual batez. Beste leku baten berriz,
bazeren ola pendiz baten, bidetxorra
dao emen, eta aurrea ein balin bado ba,
ez due irtengo zeatio beti ardik-eta za-
paltzen ai da-ta”. Noiz irteten diren:
“Ointxe garaie emen irtetzeko. Ez takit or
irtetzen don o ze itten don. Ez det asko bei-
ttu’re asko ez baiño. Karril gaiñ ortan
“aber” zeenbait jende ibiltzen dan. Jun
dan urtetan or zuzaleku asko zan, gue te-
rreno oitan. Gue terrenok die oik”. Agi-
rrezabalen ere baziren zuzalekuak: “Arre-
zalen leenau bazien bakar batzuk, baiño
gero eon tzien saastin, etxe gaiñ artan, bai-
ño piillak eta oiñ danak galduta men dare
atzea. Bai, ala esaten do Anjelek, ez tao-
la bat’e. Nik ez tait ori gaiñea, ez e... Ze-
akatio’re ez, bestela erak’e galdu itten die
nunbaitt. Nik abonoa bota te zuen, da ez,
etzuela ba bota an leku aitan abonuik eta
baiño eztuela irtetzen oik. Nik ez dakit iza-
ten duen, ze era izaten duen”. Ongarriak
galdu egiten ditu: “Abonuk galdu itte ittu.
Galdu, erre” (JBA, 2002-03-21)

Zúzen: adb. Zuzen, egoki./ Kotxea zuzen ea-
man. Autoa zuzen eraman. (Autoa egoki
gidatzearen gainean) (JBA, 2003-10-10)/

Zúzen, zuzéna: izond. Zuzena./ Zuzenan-
txonak. Zuzentxoenak. (Zuhaitzen gai-
nean) (JBA, 1999-08-19)/ Txuxen-txuxenak.

Zuzen-zuzenak. (Zuhaitzen gainean) (JBA,
2002-03-09)/ (aldaera Txuxen)

Zuzéndu: 1. ad. Zuzendu, forma zuzena har-
tu./ Zuzendu. Zuzendu. (Postura egokia-
goa bilatzea jartzeko) (JBA, 2003-11-25)/ Pi-
ñuk zuzentzea. Pinuak zuzentzea. (Elurrak
okertutako pinuen gainean) (JUA, 2004-03-
13)/ Zuzendu. Zuzendu. (JBA, 2003-02-15)/
2. ad. Zuzendu, hobetu./ Zuzentzen. Zu-
zentzen. (Oraingoan irudizko adiera dau-
ka. Galdutako osasuna berreskuratzeaz ari
da) (JBA, 2005-06-04)

Zúztar, zuztárra: iz. Bot. Zuztarra, sustraia./
Zuztarrak. Zuztarrak. (JBA, 1998-07-10)/ Ia
kaxkalduta orrek zuztarra’re. Ia kaskail-
duta horrek zuztarra ere. (Zuztarrak ahul-
duta dituen zuhaitz baten gainean) (JBA,
2004-06-12)/ Zuztarreti etatzen. Zuztarre-
tik ateratzen. (Kardabera nola kentzen den
adieraziz) (JBA, 2002-08-24)/ Zuztarreti
dijokion landarea bea bezelakoa azten
dala. Zuztarretik dijoakion landarea bera
bezalakoa hazten dela. (Eroritako aranondo
batek oraindik zuztarrak indartsu dituelako
esanda) (JBA, 2008-01-18)

› ZUZEA. Zizak. (AA, 2006-04-08)

› ZUZEA. Zizak. (AA, 2005-04-30)
› ZUZTARRA. Pago zuztarrak Zegamarren bidean.
(AA, 2008-04-30)



hitzondoa 



o n 
k H 

Ba 
. r 
1 

t 1 . u r 1 
a 

-
~ n-

·-:::::::..::: 

. 
1 e s 

z k a Ba n 
'~~'~' -".~':-r r 

t 1 
k 

u 
k o e . . E gi 

1 a e r 

r q 



454 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

AGIÑE

a
AGIÑE. Aginaren sarrerak etnografia atala zeukan, eta

bertan Arizti baserriko bi asto nola hil ziren azal-
du da, Anjel Beainen hitzetan. Ariztigoikoa base-
rriko Felipe Etxeberria berari egin genion elka-
rrizketan, gai hau nola izan zen galdetu zitzaion. Bere
esanetan: “Gue aitte zana basozale aundie zan, ba-
soa asko gustatzen tzikon. Ura Aizkorria-ta... Te-
rrenoa artu, eosi, bestei erdira beak ezin tzolako sar-
tu... Beak basoa, asko gustatzen tzikon. Eta Aizko-
rria gaiñea. Eta Aizkorria jun dan baten ekarri o
kapritxoz agin landara mat. Bat ez, bi. Ez takit ba-
tea ekarriko zittun baiño bi, besta bat ortxe zan. Eta
bestea or, goien silo batzuk badae, ba ortik gora-
xeo. Baiño ba or’e lurre’re nunbaitt ona zeuken, da
agiñe zan. Oik goraz gutxi eitten due, koostik be-
zela itten due. Eta agin dezentea zeon. Eta elurre,
nik ez dait zenbait eunetan jungo zan, aurten be-
zela in tzon-eo, illabeten o ze in tzon, ordun’e. As-
toi jarein die emendik, eta astok ze in do, or baz-

tarren-o, bide baztarren-o, zerbait jango zola-o, utzi-
ko zien “suelto”. Eta agiñe arrapau don garaien,
belarra-o janda eongo zan, denboalen-da. Berdeik
jan be eongo zan-da, jan do agiñe ta astoa fuera!
Ta agiñe’re bai, ordun fuera. Ordun izkutau zien as-
toa ta agiñe, danak”1.

AIERDIKO ILLORRA. Honakoa litzateke Aierdiko
egilehorraren krokisa (ikus krokisa).

AIME. Belearen kontu hau, “Atzoko Zegama” liburu
ederrean ere agertzen da, askoz ere osatuagoa gai-
nera. Nolabait esaten zaigunez bertan, bi mutiko ar-
tzainek meriendatzeko taloa jan behar zuten. He-
solan zen beleak alde egin zuen, eta belea egondako
hesolan igurtzi zuten taloa, koipe pixka bat zego-
elakoan. Artzain hauek etxeratzean, amari esan zio-
ten gertatua eta honek aitortzera bidali zituen, bi-
jilia garaia zelako. Eta hortik omen dator esaera hau:
“Ori belea eondako esolea baño obea ziok”2.

AIZKATUE. Delako abere honen erreferentzia Kan-
dido Izagirrek eman zigun: “aiz-katua: el gato me-

nor que el gato montés y con cola más corta. (Aran-
dui, F. Ugarte)”3. Oso deigarria egin zitzaidan, eta
batean eta bestean galdetu izan dut. Esate batera-
ko, JBA berak ez dauka oso argi zer den, basaka-
tua izango dela pentsatzen du, baina hitz hau entzun
izanaren oroimena badu. Zegama aldean egindako
elkarrizketetan ez dut lortu argitzea zer den. Aran-
tzazuko Arrola baserrian ere ez genuen jakiterik izan.
Hortaz, ez dakigu beste abere motaren bat ote den,
ala basakatuaren azpimotaren bat. Azkenik, beste
iturri batean agertu da, Saletxeren “Legazpi barrutiko
itzen bilduma” liburuan4. Autore honen kasuan, ez
da erraza antzematea hitz hau non jasoa izan zuen:
etxean? Ergoena bertan? Arriurdingo artzainei? On-
doko saroietakoei? Oñatiko jendeari? Edonola
ere, Aizkorri barreneko hitza da aizkatue.

AKETEIKO SEIÑOREA. Mari pertsonaia mitolo-
gikoari deitzeko hainbat era bada. Zegama aldean
Aketegiko Damea deitu ohi da5. Brinkola aldean ho-
rren antzeko forma bat bada, Aketeiko Seiñorea.
Bada beste forma bat ere, erabilera oso murritze-
koa, Aizkorriko Seiñorea. Baina aurreko bi forma
hauek baino ezagunagoa eta erabiliagoa izan da An-
botoko Seiñorea. Hiztegian hiru forma hauek bil-
du ditugu. Barandiaranen esanetan, izaki honen gaur-
ko izenen artean Mari izango da zaharrena6. Aiz-
korri aldean bi zulo nabarmen ditu Marik: bata Ake-
tegiko koba, Aketegi gailurraren barrenean. Bestea
berriz Gaiztozulo, Aloña mendiaren azpian.

ALEMAN-SAAR. Sagar moten izenak ere aipamena
behar dute. Batzutan baserri baten izena jarri ohi zaie,
beharbada mentuak handik ekarriak direlako: Aiz-
ti-saarra, Astaola-saarra, Barrendiola-saarra...
Beste batzutan, sagarren ezaugarriei egokitutako
izendapena erabiltzen da: saar-gorrie, saar-beltza,
dulze-saarra... Baina kasu batzuetan, izenaren ja-
torria argitzea lan zaila da: Aleman-saarra esaterako.
Baserri aurrean urte asko dituen sagarrondoa dago,
mota honetakoa, eta beti izen hau izan du. Kata-
berako mehatzeetan lanean jardun zuten Bahr sen-
di alemaniarrarekin loturaren bat ote du? Inondik
ere, gure elkarrizketa lanak adierazten dutena da sa-
garren izenak asko aldatzen direla herritik herrira.
Oso sagar mota gutxi dira izena toki askotan ber-
dina dutena. Hauetako bat aipatzeko, errezille
esan behar.

AMALAUZANKO. Olazar aldean agertzen diren
haur-beldurgarriak lau dira7. Amalauzanko, forma
ez oso jakineko piztia-edo da. Zegamarra etorri ere
esaten da, haurrak ohera bidaltzeko. Hirugarrena zal-
di zurie da, logurea denean esan ohi dena. Honek
erreferentzia korapilatu samarra ematen du8. Azkenik
mehatxuak ditugu, adibidez, Beildotsa morroi
bialduko zaittuet! Begiolatza Arantzazuko azken mu-
turreko baserria da.

AMANDREA. Manuela Inazia Guridi Kanpos Te-
lleriarteko Mirandaola Zaharra etxean jaio zen
1853 urtean. Etxe pobrea izango zen Mirandao-
la Zaharra, apopilo-etxea izan zelako. Manuelak
5 urte zituela, hasi zen trenbidea, 1858 urtean eta
11 zituela burutu zen. Horrela urte hauetan etxe-
an izandako jendearekin erdaraz ikasi zuen, eta
garai hartan hori oso arraroa izango zen. Etnotestu
batean esaten zaigunez, 13 urterekin joan zen nes-
kame jarduna egitera Bikinaerrotara, hau da,
1866 urtean. Eta hamar urte han egon ondoren,
1876 urtean irten egin zen Olazar baserrira ez-
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› AIERDIKO ILLORRA.  Aierdiko egi-
lehorraren oin-planoa. (AA, 1997)

› ANTXERDIKO ILLORRA.  Antxerdiko
egilehorraren oin-planoa. (AA, 1997)

1 Felipe Etxeberria (Ariztigoikoa, Brin-
kola, 1936). Neuk egindako elkarrizketa:
2005-03-06.

2 AZURMENDI, X. 1996a: 69-70.
3 IZAGIRRE, K. 1994: 46/ Ez dago he-

men katajinetarekin nahasdurarik, honi
FRANTZES-KATUA deitzen diotela-
ko. (IZAGIRRE, K. 1994: 113)./ Ka-
tajinetari beste batzuk LIZÚN-KA-
TUA esaten zioten. (IZAGIRRE, K.
1994: 166).

4 SALETXE, 1993: 132.
5 AZURMENDI, X. 1996a: 123-126.
6 BARANDIARAN, J.M. 1994: 99.
7 AZPIAZU, A. 2007a: 9-10.
8 Gerhard Bahr ikerleak gai hau Alema-

nia hegoaldeko folklorean azaltzen den
“behi beltz” batekin lotzen du. (BAHR,
G. 1931: 119-122). Bestetik, Caro Ba-
roja ikerlearen esanetan, bada Zuberoa
aldean Saldi Xuria delako pertsonaia.
Eztei otordua eta gero, gizon bat, zaldi
zuriaren itxuran, soinean izara bat due-
la atera ohi da. Lehenik gonbidatuak per-
tsegitzen ditu eta gero hauekin hitzegi-
ten du. (CARO BAROJA, J. 1982: 306)
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kontzeko. Hirugarren guda karlista 1872-1876 ur-
teetan izan zen. Hortaz, zuzena da esatea karlis-
ten tropa Bikiñaerrota bertatik pasatzen ikusi zue-
la, etnotestu batean agertzen den bezala. Ezkon-
du eta lau seme-alaba izan zituzten: Antonia, Jo-
xepa, Luziano eta Alejandro9. Luziano bera,
1887 urtean jaio, geratu zen maiorazgo Olazar ba-
serrian. Luzianoren seme-alabengan, bere bilo-
bengan, eragin izugarria izan zuen Manuelak. Ho-
rrexegatik, jaso ahal izan ditugu XIX mendeko
erreferentziak. 1944 urtean hil zen Manuela.

AMARRENAK ETA PRIMIZIK. Hamarrenak eli-
zari ordaintzen zitzaion zerga modukoa zen, elizaren
betebeharrak asetzeko10. Primiziak ere zerga mo-
dukoak ziren. Hauetaz gain, elizak zerga gehiago
ere bazituen. Brinkolan ez dugu entzun, baina Ga-
biria aldean kanpai-garie eta osti-garie baziren. Ize-
nak argi adierazten duen bezala, lehen kasuan ur-
teko kanpai joak ordaintzen ziren eta bigarrenean
berriz, ostiak.

AMORRAIE. Sarrera honetan agertu zaiguna hiztegi
osoko txiste bakarrenetakoa da, bakarra ez bada. Ber-
tso, txiste eta kantak aztertzerakoan, orokorrean zera
gertatzen da, ez direla Goierrikoak. Hauetan ager-
tzen den euskara Gipuzkoako Beterri aldekoa da.
Ematen duenez, apaizek, bertsolariek, idazleek... bul-
tzada handia eman izan diote hizkera honi, eta beti
izan du prestigioa. Gutxienez XIX menderako ba-
dugu fenomeno hau, Luziano Ugaldek ezagunak zi-
tuelako Txirrita eta Xenpelarren bertsoak, Beterri-
ko hainbat abesti bezala, “Donostiako hiru dama-
txo” bezala. Guzti honek ez du esan nahi Goierri
aldean kantu eta bertsorik izan ez denik, baina baz-
tertuxea izan da. Nire ustez, Goierriko jenero lite-
rarioa, aho literatura sailean behintzat, kontakizu-
na izan da: bai mitoa, bai ipuina, bai pasartea.

AMERIKA. Hemen jaso diren bertsoak, “Amerikara
noa” sailekoak dira.

ANDRES-AUNDI. Artzain famatu honen berriak
“Arriurdineko azken artzaiak” liburuxka baliotsu-
tik ateratakoak dira11. Andres Zubizarreta Urkiola,
(1898-1983), Gabirian jaio zen baina Mutiloako Ko-
ortzura ezkondu zen. Artzain Kalifornian aritu zen
eta Arriurdinen ere bai.

ANKEA. ANKA toponimo honek atentzioa piztu
digu. Olazar baserrian behintzat lur sail oso jakinak
dira. Baina ondoko herrietan ere agertzen dira an-
tzerakoak. Ezkion, Anduaga auzoan, Anketa dago12.
Urretxun berriz, beste Anketa bat13. Zumarragan An-
kaalde dugu14. Denak lur sailak dira.

ANTXERDIKO ILLORRA. Honakoa litzateke An-
txerdiko egilehorraren krokisa (ikus krokisa 454.
orrialdea)

APIOA. San Joan eguneko erritu ezberdinak, ekaitza-
ren aurka, eta gizaki eta abereen osasunaren alde bi-
deratzen dira. Landare sortak horretarako egiten dira.
Arroan jasotakoaren arabera, sorta hauetako osa-
gaiak, besteak beste erruda eta apioa dira15. Aran-
tzazun berriz, ikus zer jaso zuen Kandido Izagirrek,
“kutun, kutúna” sarreran: “se llevaba en la boina con-
tra tormentas y brujas. <<Akixo ba al baakixo>> (le
decían las compañeras y contestaba): <<Bai ezpa-
lleukok erruria eta aapixo>> (Rosa Azpilleta) [...]
Akixo ba al baakixo... Alude a un relato folklórico
bastante conocido. Las compañeras de la Dama de
Amboto -brujas como ella- instaban a ésta a apo-
derarse de un pastor. Contestó que no podía, por-

que aquél llevaba consigo el amuleto, que conte-
nía ruda y apio bendecidos16”.

APIRILLE. Apirilarekin lotuta ipuin bat agertu zaigu
etnotestuan. Nahiz eta hiztegian bertan izen horrekin
ez jarri, zozomikoteen kontua da berauxe, izen ho-
rrekin da ezaguna. Ipuin honek hedatu samarra ema-
ten du Goierri aldean. Behintzat antzekoa dugu Ze-
gama aldean17 eta Zumarragan18. Erronkari aldean
berriz, Mariano Mendigatxa euskalzaleak, antzeko
zerbait aipatu zuen, baina hemen otsaila eta mar-
txoaren artean dago jokoa19.

ARABA. Araba eta Legazpiren arteko harremana his-
torian zehar, gai interesgarri bezain konplexua da.
Konplexua, asko dagoelako ikertzeko, eta harre-
manak fase ezberdinak izan dituztelako. Interes-
garria berriz, Goierriko hizkuntza eta kulturaren
berezitasun batzuk Arabakoekin lotura izan de-
zaketelako. Hiztegian bertan Araba ez zaigu as-
kotan aipatzen. Batetik, gaztainak patataz truka-
tzen zituen saltzailea dugu. Bestetik, Petronila
dugu, neskame lanetara Korta baserrira etorri zen
arabarra. Lotura hauek XX mendekoak dira,
baina garai zaharragoetan ere izan behar zuten. Hor
da, esate baterako, Brinkolako Arabaolatza etxea.
Hala ere, XX mendeko esparrura sartuta, Zega-
ma eta Oñatik lotura gehiago izan du Arabarekin
Legazpik baino. Azkenik, Araban eta bere ingu-
ruko eskualde nafarretan azken urteetan izanda-
ko aurkikuntza berriek, orain arte zegoen euska-
raren ezagutza hobetzen lagunduko dute. Araban,
Joan Perez de Lazarragaren lanak dira horren ai-
pagarri, 1567 urte inguruan idatziak eta 2004 ur-
tean aurkituak. Nafarroakoa Ameskoa eskualde-
an berriz, Artatzako katezismoa aurkitu zen 2001
urtean20. Bai Araba eta bai Ameskoa eskualdea,
Legazpi eta Goierrirekin lotuta daudela ez dugu
ahaztu behar. Esate baterako, Ameskoan, Berga-

› ARABA.  Irudian agertzen dena, Nafarroako Artatza herria da, Ameskoa eskualdean. Bertan “Artatzako
dotrina” aurkitu zen 2001 urtean, euskaraz egindako lana. Goierriz hegoaldeko lurraldeetan egindako aur-
kikuntza eta ikerketak, garrantzia handikoak izango dira Goierriko kultura eta hizkuntza hobeto ezagu-
tzeko eta kokatzeko. Hauen artean, aipagarriak dira Araba, Ameskoa eta Lana eskualdeak, Sakana
ahaztu gabe noski. (AA, 2009-03-29)
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retxea abizena agertu da, legazpiar batek hara era-
manda21. Lan berean, Zegama eta Oñatiko abi-
zenen aipamenak ere egiten dira.

ARANTZAZU. Arantzazuko agerpenaren inguruan
hainbat ziklo mitologiko badira, eta hauetan mito-
logia, erlijioa eta historia elkartzen dira. Barandia-
ranek sintesi ederra egin zuen gai hauen gainean22.

Lehen ziklo batean agerpena agertzen da, bere xe-
hetasun ezberdinekin. Bigarrenik, Anbotoko Dama
eta Ama Birjinaren arteko borroka azaltzen da. An-
botoko Dama Gaiztozulon gordea zegoen, hiru ur-
teko lehortea eraginez. Ama Birjina agertu zenean,
ekaitza hasi zen, lehortea bukatuz. Gertakari honen
zeharkako erreferentziaren bat jaso dugu hiztegi-
ko grabaketa batean. Hirugarrenik, Ama Birjinaren
baseliza edo elizaren eraikuntza non egin erabaki-
tzea zen kontua. Herritarrek herrian bertan nahi zu-
ten eta Ama Birjinak agertutako lekuan. Herritarrek
egindakoa Ama Birjinak gauez desegiten zuen. Az-
ken ziklo hau ere hedatu samarra dago beste Ama
Birjina batzuetan ere. Laugarrenez, bestelako mi-
toak ere badira. Esate baterako, Ama Birjina bere
izeneko sillan eseritzen zela, Katabera gainean. 

ARAOZ. Araozko dantzaldi hauetan panderojole ari-
tu zen Anizeta Barrena. Berak kantatu ohi zituen ko-
pla batzuk, izadiaren irudiak eta gizartearen gora-
beherak lotzen dituzte. Esate baterako: Goiko

mendiyan/ edurra dago/ korostipeian izotza/ amo-
riorik ez duan orrek/ alegre dauka biotza. Hemengo
lana ez bada ere, kantu molde hau aztertzea ere ez
legoke gaizki23. 

ARBELEKO BARTOLO. Goazen argitzea pixka bat
zer den Arbeleko Bartolo hau. Zegaman, hilerria-
ren ondoan eta herrigunetik gertu, bada Bartolome
deunari eskainitasko baseliza apaina. Santuari,
Arbeleko San Bartolome esaten zaio. Xabier Azur-
mendiren ustez, elizatxoa arbelaren gainean egin-
da dagoelako dauka izen hau24.

ARDAIE. Julian Alustizaren esanetan, Aztirian ere eza-
gutzen zen ardagaia eta su berriaren erritua. Su be-
rri hau Legazpiko elizatik ekarria izaten zen Zapatu
Santu egunez25. 

ARGINDEI. Tomas Telleria artzain ezaguna izan
zen, (1906-1990). Gabiriako Argindegi baserrian
jaioa eta Zeraingo Ziordia baserrian hazia. Artzain
hau udan Arriurdinen izaten zen eta negua Bizkaia
aldean pasatzen zuen26. Nire oroimenean ere gera-
tu da artzain hau. Azken urteetan, ia zahartua ze-
goenean, neguan Brinkola eta inguruko eremuetan
pasatzen zuen. Orduan, inoiz Olazar baserriko la-
rreetan ere jartzen zituen ardiak, etxekoekin tratua
egin eta gero. Ardiak larrean ziren artean, bera ba-
serriko sukaldean izaten zen berriketan, askotan.
Umore handiko gizona zela esango nuke. Inondik
ere artzain famatua zen hauxe. Zegaman erromes
bidearen ondoan txabola zuelako gogoratzen dute.
Brinkola aldean Argindei bezala ezaguna da, eta Ze-
rain eta Aztiria aldean berriz Xiordi bezala. Bere aita
Joxemari Telleria zen (1871-1962)27, hau ere artzain
sonatua izan zen; honen berriak batean eta beste-
an ere entzun ditugu.

ARMOREA. Agirrezabal baserrian den harmora be-
zalakoak aurkitu ditugu beste toki batzuetan ere. Esa-
te baterako, Zegamako Olaran auzoko goiko ba-
serrietan, Urretanea eta ondokoetan badira harmorak,
ederki asko gordeak gainera. Orain artekoan behin-
tzat, harmora duten baserriek badituzte ezaugarri
amankomun batzuk. Esate baterako garaiera han-
di samarrean egindako baserriak dira eta leku al-
dapatsuetakoak. Beste era batera esanda, azkene-
ko baserri boladan egindakoak edo indartutakoak
dira hauek, bestelako lurrak bete eta leku zailenak
“kolonizatu” ziren hartakoa. Ziurrenik garai bate-
an bailaretako baserriek ere izan zitzaketen har-
morak, baina hauek mendeen joaneko eraikuntza
ezberdinetan erabiliak izan behar zuten, arrasto han-
dirik utzi gabe. Baina baserri apartatuak berri sa-
marrak izaten dira gehienetan, eta hauetan base-
rritarrak beheko baserrietan agertzen ez ziren lanak
egin behar bizimodua ateratzeko: luberriak egin, ba-
soa zelai jarri, lurketa lanak, harmorak egin...
Arantzazu aldean ere jasoa dago hitz hau28.

ARRAIZEA. Haize kurioso samarra da harraizea, ze-
gamarren ikuspegiz behintzat. Zegaman jasotako-
aren arabera, harraizea Zegaman bakarrik ibiltzen
da29. Hala izan edo ez, Zegamatik kanpora ere bada
ezaguna. Brinkolako erreferentzia hiztegian jasoa
dator. Aztirian berriz aizkor-aizea esaten zitzaion
eta Aretxabaleta aldean amillena30. Azken izen ho-
nekin jasoa izan da Oñati aldean ere31.

ARRANAITZ. 1936 urteko gudako lehen egunetan
Arranoaitzen izan zirenak Zegama aldera tiro ere
egin zutela aipatu dugu hiztegian. Orain Zegama al-

› ARBELEKO BARTOLO. Zegamako Bartolo deunaren baseliza: koru ingurua. (AA, 2007-08-05)
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dean zer gertatu zen argituko dugu: “Zegaman zu-
zeneko tiroketarik ez zela egon esan dezakegu, nahiz
eta egun batzuetan Arranoaitz mendian egon ziren,
Gabiriko, Urretxuko, Zumarragako milizianoak, tar-
teka-tarteka hainbat tiro eginez handik herrialde-
ra. Milizianoak alde egin zuten arte Arrieta-haun-
di, Arrieta-garakoa, Mendalde, Mendiata, Dinti,
Aierdi, Txintxonea, Beunsasti, Alziturri... aldeko ba-
serriak hustu egin zituzten; eta baserri horietako biz-
tanleak behealdeko baserri edo etxebizitzetan
egon ziren bizitzen denboraldi batean32”.

ARREZAL. Agirrezabal baserria zaharra da oso,
1430 urterako aipatua datorrelako33. XVI mende-
an, egoera sozioekonomikoak, kalitate handiko ba-
serri ederrak egitea eragin zuen. Baina ehun urte-
ren buruan egoera guztiz aldatu zen, itsas merka-
taritza eta balearen arrantzak etena izan zutenez, eko-
nomiak beheraldia izan zuen, eta erantzun moduan,
gizartea baserritartu egin zen. Egoera honetan ar-
toa agertu zen, gure eskualderako garia baino
egokiagoa, eta larreak soro bihurtu ziren. Popula-
zioak igotzen jarraitu zuenez, XVIII mende buka-
eran, baserria bere mugara iritsi zen. Lur sail de-
segokienak ere kolonizatu ziren azkenean, askotan
bordak baserri bihurtuz34. Eredu horri jarraituz, toki
askotan ikusi dugu, azken baserriak emankortasun
gutxitxo edo aldapa handiko leku garaietan ezarriak
daudela, derrigorrak behartuta. Horregatik, teorian,
Agirrezabalen kasua pixka bat berezia da. Aldapa
leku bat hain azkar kolonizatua egotea ez da ohi-
koa, hortaz. Baina badira lekuko berezitasun tek-
noekologikoak ere. Paxkual Zabaletaren ustez,
Agirrezabal egutera lekua da eta hori garia izate-
ko komenigarria izaten da: “Oin garik ez diau itten,
baiño len itten tzanen, emen Aarrezalen-da, Ber-
gaetxe-ta, or euzki lekuk ttuk orik, or kriston garik35”.
Hortaz, neurri batean behintzat, gariaren ustira-
kuntzak bultzatutako baserria genuke Agirrezabal,
garai haietan. Aztirian ere, XV mendeko hainbat etxe
zahar ditugu. Han, eguteraren erabilpena ezezik, in-
guruko mehatze eremuak ere izango zukeen lotu-
raren bat.

ARRIANTXO. Ondoko lerroetarako, “Telleriarte
etxez-etxe” lanean oinarrituko gara36. Zabaleta
baserrira, XIX mende hasieran Jose Domingo Ar-
suaga arriarandarra etorri zen. Hiztegian jaso du-
gunez, Arriarangoa izate honek ekarri zion ezize-
na, Arriantxo, bere ondorengoek ere izango zute-
na. Honen seme Joxe Prantxisko izan zen senda-
gintzan jardun zuena. Famatua izan zen oso sasi-
mediku hau. Hurrengo belaunaldian, Joxe Martin
aritu zen sendagintzan. Honen seme Gregorio Ar-
suagak, besteak beste, haginak ere ateratzen zituen.
Honek izan behar zuen, zalantza handirik gabe, Agi-
rrezabal baserrian atza delako gaixotasuna senda-
tu zuena. Honen andrea izandako Rogelia Zubia ara-
oztarrak, ehun urte bete zituen 2008 urtean. Ema-
kume honek ere etxeko tradizioari seginda eman
zion, hainbat gaitzen sendagintzan arituz. Joxe Pran-
tsisko ospetsuaren bizitza nobelatu zuen Martin
Ugarte Azurmendi idazleak, 1972 urtean, “On
egiñaren obaria” lanean.

ARRIAUNDI. Jose Luis Ugarteren lan batean, topo-
nimia eta megalitoen arteko lotura azaltzen da. Izan
ere, zenbat toponimia partikula askotan megalito-
ak izendatzeko erabili ohi dira. Hauetan sartzen du
Arriaundi izena ere. Aipa dezagun honetaz idatzi
duena: “Arriaundi izeneko parajeetan, izenak dio-

en bezala, tumulua baino (edo tumuluarekin bate-
ra) harri handiren bat espero behar genuke (tri-
kuharriren batena edo zutarriren batena izan dai-
tekeena). Gaur egun, baina, ez dugu horrelakorik
topatzen, beste erabileraren bat eman diotelako, be-
harbada. Legazpiko Otañu mendian Arriaundi
izenarekin batera, Jentillarria ere badugu37”.

ARTZAIE. Hau izango lizateke Arriurdin saroiko az-
ken artzainen zerrenda: Joxe Mari Olaran (1824-?);
Domingo Etxeberria Telleria (1833-?); Felipe Iriar-
te Larrañaga (1854-?); Saturdiño Guridi Aiastui
(1859-1922); Isidoro Guridi Moiua (1917); Patxi-
ko Odria Zumalakarregi (1860-?); Segundo Odria
Erostegi (1888-1972); Bizente Odria Etxeberria
(1933); Martin Alustiza Alkorta (1863-1960); Es-
tefani Alustiza Gereñu (1906-1988); Joxemari Te-
lleria (1871-1962); Tomas Telleria Aranburu (1906-
1990); Maria Uzkudun Mujika (1912); Pedro

Aranburu; Zeferino Aranburu Berasategi (1901-
1967); Damaso Ugarte Arzuaga (1883-1941);
Martin Ugarte Azurmendi (1916); Xixilio San
Pedro Jauregi (1889-1941); Joxe Lizarralde Aias-
tui (1895-1975); Andres Zubizarreta Urkiola (1898-
1983); Migel Esnaola Peñagarikano (1940-1982);
Eugenio Mendizabal Mendizabal (1940); Migel
Mari Agirre Amiano (1954)38.

ASTOA. Astoa abere sakratua izan da Euskal Herrian,
nahiz eta hiztegian horren aipamenik jaso ez. Mi-
kela Elizegik idatzia gogoratu behar da hemen: “As-
toari gurutzea sokakin aurreko besoen artean egi-
ten zayo, ta orregatik -esaera zarra dan bezela- as-
toarengana ez da sorgiñik arrimatzen39”. Baran-
diaranek Sara aldean bildu zuenez, astoaren onu-
rak ondoko abereentzako ere izaten dira; ukuiluan
den beste abereei osasun ona ekarri ohi die astoak40.

ASTOZAIE. Hiztegian astazainak eta mandazainak
agertu zaizkigu. Hauek mendiko lanarekin lotuta
daude, askotan ikazkintzarekin. Jasotako errefe-

› ASTOA.  Aierdi baserriaren inguruan zebilen asto honek soin-gurutzean arrastoa zeukan. (AA, 2009-
02-21)
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40 BARANDIARAN, J.M. 2000: 97.
41 SALETXE 1993: 100.
42 XAMAR, 2001: 112.
43 Jerardo Elortzak ahoz esana, 2008-12-

30.
44 Felipe Etxeberria (Ariztigoikoa, Brin-

kola, 1936). Neuk egindako elkarrizketa:
2005-03-06.

45 LEKUONA, M. 1930: 152-154./ Iturri
bibliografikoan agertzen zen grafia
errespetatu dugu. Batez ere R hizkiak

rentzien arabera, baso eta ikazkintza lan tradizio-
nalak 1950 urte ingururarte-edo egin ziren. Honek
aipamena merezi du. Gure mendietan betidanik izan
dira lan hauek, gehiago edo gutxiago, eta batera edo
bestera bideratuta. Hala ere, 1936 urteko gerrate-
ak, ekonomia eta bizimodua lur jota utzi zuen. Hori
dela eta, basoko lan hauek, biziraupenekoak dire-
nak, bestela baino denbora gehiago iraun zuten. Bes-
tetik, ikazkintza edo mandazaintzan dabiltzan lan-
gileak kanpokoak izaten dira: Ataungoak, Zega-
makoak, Oñatikoak, eta gure kasuan Aizarnaza-
balgoak ere bai (Uzkudun sendikoak). Hauez gain
nafarrak ere baditugu (batez ere Leitza aldekoak eta
Amezkoa ingurukoak). Horrek esan nahi du brin-
kolarren zeregina industrian (mehatzeak, harrobiak,
fabrikak) eta baserriaren arlora mugatzen zela, men-

diko lanak kanpokoei utziz.

ATXURRE. Hauek dira hiztegian jaso ditugun aitzur
motak: jorratzeko atxurre; jorraie; ondeoatxurre;
ozpikoa; pikota-atxurre. Bada izatez aitzurra ez den
sitx-atxurre ere. Hona hemen Saletxek aipatzen di-
tuenak: ondo-atxur; jorra-atxur; ozbiko-atxur; ota-
txurre; jorraie41.

ATZA. Hauek dira hiztegian jaso ditugun gaitz motak;
giza gaitzak: “aidea; atza edo sarnea; beerakoa; bio-
tzekoa; bizie; erizepela; errenkura; gorriñe; ospe-
la; perlesie; reumea; txakurren gaitze”. Abere gai-
tzak berriz hauek dira: “ankamiñe; amorrue; erre-
na; naparrerie; odolana; okarea”. Landare gaitzak
berriz: “añoa; gorriñe; zanbroa”. Giza gaitz batzuk
oso gutxituak daude, beste batzuk indarrean diraute.
Hatza gaitza sarna da, eta Arriantxok egindako sen-
daketa ederki asko azaldu ziguten. Nafarreria abe-
re gaitz bezala jaso dugu, baina garai batean bazen
izen bereko beste giza gaitz bat ere, eta ez nola-
nahikoa. Xenpelar bertsolaria nafarreria edo baz-
tangaz jota hil zen42.

AUNTZOLA. Auntzola Oñatiko Olabarrieta auzoko ba-

serria da. Jerardo Elortza ikerleak esan zigunez, ber-
tan Irizar familia bizi izan zen. Auntzola baserriko
azken biztanlea Jose Joakin Irizar izan zen, (1892-
1970)43. 

AXARI-ARRAPATZAILLEA. Brinkolan betidanik
izan dira ehiztariak. Hauetako zenbait, gainera,
tranpak jartzen ere trebeak izan dira. Azken hamar-
kadatan lan hauetan aritu den ehiztari aipatuena Ariz-
ti baserriko Felipe Etxeberria izan da. Egin zitzaion
elkarrizketa mamitsuan, Jesusa eta Saloitako Haitzaren
azpiko azeri zuloaz hau dio: “Ta bestea berriz Arre-
zalgo Jexuxa, ezautuko zue, tia izango zu. Ori da ia
aitte zanana, esan dizut, aitte zanandi’re pixkat ba-
zala. Eta len esan dian Marzeliño, ori’re bai, baiño
ura izan bear zon, gure aitte zana sartuta barrun. Eta
euki zuen axari ori bérroi eunen barrun, eta emen or-
dun tzeon gizon bat emen urte askotan apopillo eon
tzan. Zean, Beloki famoso orik, oiñ diputazion-da, oien
aitte. Eta ainbeste eunen barrun-da, etzuen axarik
arrapatzen, keba. Ni arten mutikoa nitzen, oso mu-
tikoa. Jexuxa ni baiño zarragoa da, eta ura’re on-
dio gaztea, oso gaztea ura’re. Baiño etzan kueba ori.
Zan aldamenen zeon beste arri aundi ori, len esan
dian azpiñ arri aundi bat esan det, nola kuebea eu-
kitzen don. An, ae zon “boka” txiki bat, “boka” txi-
ki bat zon aek, ta geo ia arrie. Nola persona aundik
etzeon sartzeik, eaman due kea itteko, nik ez tait, las-
toa, ordun garie itten zan-da. Lasto fardok-eta era-
man tzittuen, da kea in, da eskupetea’re bai. Emen
eon tzan, tzeon apopillo arrek eskupetea’re eraman
tzuen. Jai baten jun die lau laun-eo, Árrezalgo, ez tait,
Gregorio zana uste et an tzala, gure aitte zana, To-
mas ori, Marzeliño ori’re izan zeiken, ni ta Jexuxa,
ume bezela. Kao, ikuste zuen ba, beste remedioik
etzeukiela, etziela kabitzen erak. Da kea ta in tzien,
barrun dana, arri zulotatik, kea dariola eon tzan, pa-
etea zabalduta, e!, da bestea eskupetekin zai. Axari
orren notizik ez. Eta zea, Jexuxa sartu barrua, ta axa-
rie ia bérroi eun, “kuarentenea” esaten tzuen, eta
akauta zean zeon, aapiñ omen tzeon. Eta arek eta zon
tarraka atzea, Jexuxak. Oi zan ne lenengotako es-
periéntzie bezela, ia kuebatan axarie arrapatzen, ze-
atio oso umek giñen gu arten. Umek, umek44”.

AZILLE. Hauek lirateke hilabete izenak Brinkolan: 1)
Urtarrila: Ilbeltza. 2) Otsaila. Otsaille eta batzutan
kataille. 3) Martxoa. Martxoa. 4) Apirila. Apirille.
5) Maiatza. Maiatza. 6) Ekaina. Ekaiñe. 7) Uztai-
la. Garagarrille. 8) Abuztua. Abuztue. 9) Iraila. Irai-
lle eta agorra. 10) Urria. Urrie. 11) Azaroa. Azille
eta azaroa. 12) Abendua. Abendue.

BAIA. Bertso hauekin gertatua sonatua izan zen Oar-
so eskualdean. Xenpelar maila handiko bertsolaria
zelako, oso famatua izan zen. Baina baziren
beste bi bertsolari inguruan, Juxto eta Lonjinos,
erabat ezagunak hauek ere, bertsolari aldrebesak
zirelako. Hauetako batek, Juxtok, erronka egin
zion Xenpelar berari. Lezoko plaza betean egin
zuten saioa. Bertan Xenpelarrek bere aurkariaren
estilo korapilatu eta ilojikoa imitatu zuen, ahalik
eta bertso aldrebesenak botaz. Hainbat bertsoren
artean, Xenpelarrek honakoa bota zuen: “Txan-
txagori batenak, sei libra tripaki/ txinguri batek
beriz, zazpi arto-jaki/ Bayak iriña iyo, erotak iral-
ki/ ganibeta ere ta, labiak ebaki/ oyen madria nun
dan, Xenpelar’ek daki45”. 

› BEIE. Euskal Herrira ganadua kanpotik ekarri izan da. Horregatik, aztertu beharrekoak dira iberiar
penintsula iparraldeko behi mota ezberdinak. Argazkian, Paradela herriko mirandesa arrazako behiak.
(Miranda do Douro eskualdea, Portugal) (AA, 2008-09-30)
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gogortu behar dira ahoskapen egokia
emateko.

46 AGUIRRE FRANCO, R. 1984: 95.
47 GOMEZ FERNANDEZ, M. 1999a: 98.
48 JAUREGI, O. 2006: 26.
49 ESTORNES, B. 1978: 441

BALENTIN. Ez dakigu oso ondo nondik datorren ber-
tso hau. Beharbada, Balentin Berriotxoaren gaine-
an jarritakoa izan liteke. Bere heriotzak, misiolari
lanean ari zela, Euskal Herrian zirrara sortu zuen.
Esate baterako, hor dira Xenpelarrek Balentinen he-
riotzean jarritako bertsoak.

BARRABAS-BEDARRA. Hauek dira hiztegian jaso di-
tugun soro eta baratzetako belar txar motak: aien-be-
darra; askie; barrabas-bedarra; irukuestea; muittea;
uztaoa; zalkea; zapedarra. Badira zelaiko belar
mota batzuk, oso gogokoak ere izaten ez direnak.
Hauen artea aipatu behar dira albitze eta kardue. 

BEIE. Behien izenak hainbat aipamen merezi du. Behia-
ren izena erabakitzean, bi bide erabili ohi dira: ezau-
garri fisikoak eta jatorria. Lehen kasuan ditugu, Po-
ttolo eta Gorrie, esate baterako. Beste aldean be-
rriz jatorria dugu: Aamaixo eta Billafranka (Aramaio
eta Ordizia). Baina kanpotik ere ekarri izaten ziren
behiak: Montaño eta Montaña aipatzen zaizkigu,
Santander aldeko Montaña eskualdekoak. Iberiar pe-
nintsulako iparraldeko zenbait eskualdetatik behiak
ekarri izan dira Euskal Herrira. Konparazio bate-
ra, idi apustuetan erabilitako abereak Asturias eta
Galizia aldekoak ziren, eta neurri txikiagoan Bur-
gos eta Salamanca aldekoak46. Gure aldetik guzti
honi hitz batzuk erantsi beharrean gaude. Ez daki-
gu ganadu salerosketa hauen testuingurua zein den,
ezta ere fenomeno zaharra ala berri samarra den. Bai-
na faktore aipagarria izan liteke euskal baserriaren
egitura batzuk ulertzeko eta baita ere euskal behi
arrazen bilakaera ikertzeko, behintzat denbora ja-
kin batzuetan kanpoko behiak ekarri izan direlako.

BEIGORRIXAK. Arantzazuko Arrola baserrira egin-
dako bisitaldian, behi hauei buruz galdetzeko au-
kera izan genuen. Hona hemen jasoa: Arantzazu al-
dean ia ez da geratzen horrelako behirik, baina orain-
dik bada haien oroimena. Batez ere Araotz eta Ara-
ba-mendian (Urkila mendizerran) ibiltzen ziren eta
Urbira ez ziren iristen. Behi gorriak ziren kolorez,
ipurtestuak eta adarkera handi samarrekoak. Ingu-
ratu ezkero erasotu egiten zuten. Harrapatu ezin zi-
renez, askotan tiro egiten zitzaien. (Arrola baserriko
Pako, 2008-12-26). Inolako zalantzarik gabe, behi
hauek betizuak dira. Betizua desagertzeko zorian
den euskal behi txikia da. Gaur egun hiru betizu tal-
de puru dira: Diman, Urruñan eta Urraulgoitin.
Hauetaz gain, nahastutako buruak badira Bizkaia,
Gipuzkoa, Lapurdi eta Nafarroako mendi batzutan47.

BEORRA. XX mendean, gure baserri munduan ga-
rrantzia gutxi samarreko aberea izan da behorra. Ba-
tetik, ez zitzaien denbora askorik eskeintzen:
gehienean mendian zeuden, eta elurteetan eta
umea egiteko bakarrik jaisten ziren. Bestetik, ete-
kin handirik ez zitzaion ateratzen: ez gainean ibil-
tzeko, ezta soroko lanerako ere. Haragia behin jan
zutela jaso dugu, baina ia anekdota moduan. Trai-
lak egiteko behorren zurdak erabili izan dira, bai-
na erabilera hau ere oso apala da. Nolabait esate-
ko, Santa Luzia eguneko azokara bideratua zeuden
behorrak, bertan saltzeko. Horra hor, lan eta etxe on-
doko baliabide gutxi eskatzen duen ganadua, eta azo-
kan saldu daitekeena. 

BERRIE. Baserritik kanpora entzun eta jasotako hitzak
galdetzea gutxitan suertatu da. Oraingoan Bähr iker-
leak Legazpin jaso izango zuen hitza galdetu diot.
Bähr-ek Azkueri eskutitzez bidalitako hitz zerren-
da batean dago48.

BOLANTEA. Gure inguruan gurdi mota batzuk bereizi
izan dira: bolantea, zama-gurdi handia; burdie edo
gurdie, gurdi arrunta; galerea, zama-gurdi txikia;
karroa, zalgurdia.

BOLATAN. Euskal Herria osoan jokatu izan da bolatan.
Bizkaia eta Gipuzkoan hiru joko-era ziren. Araba al-
dean berriz, hamar joko-era ezberdin ere baziren49.

BRINKOLAZAR. Baserri honek baditu hainbat be-
rezitasun. Araba alderako azken baserria da Brin-
kolan. Burdinola izan zen garai batean. Frantsesa-
roan ospitalea izan zen bertan. XIX mende hasie-
ratik bi bizitza izan zituen50.

DON JUAN. Juan Aranguren apaiza (1897-1971), Errei-
zal baserriko semea zen. Apaiz Ezkioko Anduaga
auzoan eta Andoainen izan zen. Euskaltzale sutsua,
gorabeheraz betetako bizitza izan zuen. 1936 urtean
Berlingo olinpiadetan izan zen, eta gerratik ihes ere
egin zuen. Horrela heldu zen Kubara urte berean.
1941 urtean, alemaniarrentzako espioitza lanean ari
zelakoan atxilotu zuten Kuban, baina aske geratu
zen. 1960 urtean Kubako iraultzatik ihesi, Euskal
Herrira itzuli zen. Bere anaia Pedro Aranguren frai-
de frantziskotarra izan zen, euskal idazleaz gaine-

› DORLETA.  Zeharka bada ere, Dorletako santutegiaren berriak ere heldu dira gurera. (AA, 2008-
06-22)
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50 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,
T. & UGALDE, M.J. 1999: 49-50.

51 Mari Paz Arangurenek 2009-03-24 da-
tan emandako ohar eta apunteetan oi-
narritua.

52 ARANEGUI, P.M. 1986: 340-341.
53 SALETXE, 1993: 145./ Saletxeren le-

xiko emaria kontuz zaindu behar den be-
zala, bere erreferentzia etnografikoak
egokiagoak izaten dira.

54 ALUSTIZA, J. 1985: 226-239.
55 Eusebia Aiastui Zabaleta. (Beidakar ba-

serria, Urretxu, 1912). Jose Luis Ugar-
te eta neuk egindako elkarrizketa:
1999-07-08./ Ugartek Eusebiari galde-
tu zion ea Santa Barbarari errezorik egi-
ten zitzaion trumoia zenean, eta honek:
“Eunero errezatzen diu, eunero. Eta ola
trumoia daonen, kandelia bedeinkauta
ipinten deu gure etxen. Da lengo eu-
netan’e eon da. Ori guk txiki-txikitati ze-
atu gendun”.

56 Jesus Alberro Ugarte. (Igeraldeazpikoa
baserria, Brinkola, 1936). Neuk egin-
dako elkarrizketa: 2004-01-23./ Berri
hauek kontatu zituen Santa Barbararen
gainean: “An, bueno, adibidez, bueno,
au Euskal Erriko baserri askotan eaman
dek, odoiak jotzen tzonena, an etxeko
andra zarrak lenengo itten bi kandela
aundi pistu Santa Barbarai eunduko
oraziok. Baiño ez ola, debozioz e!, si-
nistuta trumoia akarrik geauko zola, si-
nistuta”. 

57 Bi izen hauen erreferentzia: UGARTE,
J.L. 2003: 26, 32.

58 2000-05-06 datako datuez egina.
59 IZAGIRRE, K. 1994: 97.
60 ELEXPURU, J.M. 2004: 199.

ra. Hirugarren anai bat, Daniel Aranguren errepu-
blika garaian Legazpiko alkatea izan zen51.  

DORLETA. Dorletako Amaren eliza Leintz-Gatza-
ga herrian kokatua dago. Sona handiko santute-
gia izan da eskualde hartan. Gure gaiarekin lotuta,
hara zer dion Araneguik: “Emakume bat urtean
behin Nafarroako eskualde batzutan izaten da Dor-
letako Amaren izenean limosna jasotzen, batez ere
garia52”. Baliteke hauetako bira batean Olazarren
geratzea hortaz.

EGOIA. Gure berriemaileak ez dira adituak eguraldi
kontuetan. Hortaz, jasotakoa interesgarria bada ere,
Aizkorrondoko folklorea eguraldiaren inguruan as-
koz ere aberatsagoa da. Saletxeren esanetan, hauek
dira haizeak: egoaize, ifarraize, arraize, gaztelai-
ze, aldaize, txingorraize, ostelaize, sorgiñaize,
itxasaize, erreka-aize53. Julian Alustiza “Aztirik” hai-
zeen gainean idatzitako lerroak zoragarriak dira54.

EKAITZE. Ekaitzaren kontuak baserritik kanpora
egindako elkarrizketetan ere agertu dira. Urretxu-
ko Eusebia Aiastui zenari zerbait entzuna ge-
nion55, eta Jesus Alberrok ere gaia aipatzen zuen56.
Bi aurrekari hauek ikusita egokia iruditu zitzaigun
JBA-ri galdera egitea ea Santa Barbararen berririk
ezagutu zuen eta ea zer egiten zen ekaitzaren au-
rrean. (Galdera hau nondik atera nuen ez nion esan).

ELORRIMENDI. Hiru izen dituen muinoa da hauxe.
Batetik, Gaintzabalgain delakoa, gaur egun erabi-
li ohi dena, batez ere Gaintzabal eran. Muino ho-
nen garai bateko izena Joarasgibel zen57. JBA-ri hi-
rugarrena jaso genion: Elorrimendi. Mendi honen
forma normalduak Elorregimendi izan behar du, bere
azpian kokatzen direlako Elorregi jauregia eta
Elorregi errota.

EREIÑ. Arto eta indiaba ereite prozesua azalduko dugu.
Lehenik lurra xehatu behar da, horretarako trakto-
rea soro guztian zehar bi aldiz igaro araziz. Trak-
toreak, berarekin hortzez hornitutako tresna bat du,
lurra xehatzen duela. Eguraldia lehor samarra
bada, lur xehea noiz zurituko zain izango dira. Behin
lurra xehatu eta gero, lurra berdindu egin behar da,
hau da, traktoreak utzi dituen gorabeherak kendu.
Horretarako eskuareak erabiltzen dira. Lurra ber-
dintzean, markoa pasako da soroan, honekin lerro
zuzen samarrak burutuz. Lerro horiek arrastoak dira.
Arrasto batzuetan artalea eta indiaba aleak batera
bota litezke, beste batzuetan indiaba aleak parrekin
jartzeko asmoz. Gure kasuan, baterako eta beste-
rako arrastoak lurrean sartutako sahats adartxo ba-
tez bereizi dira. Azkenik, makuluen laguntzaz, ale-
ak sartu eta lurrez estali dira58.

ERADEGA. Hitz honek atentzioa piztu izan digu beti.
Kandido Izagirrek zerbait jaso zuen Arantzazu al-
dean: “erárega, eráregia: no injertado (P. Urc.):
<<edádega>> (Cl.).59”. Bergarako hiztegi dialek-
tologikora gerturatuz, argibide batzuk ageri dira:
“edadega, edadegie. “Arbol bravío” (Orm Aram)60”
eta “eraregi, eraregixak (d, Lein.). iz. Urritz arbo-
lari ipurdian irtetzen zaizkion urritz-landare uga-
riak61”. Hortaz, hemengo datuen arabera, eradega
motako gaztainak, txertaketa gabeko basoko gaz-
taina adierazi lezake.

ERGOENA. Legazpi udalerriak bitan banatua behar
zuen, 1533 urteko dokumentu batean agertzen den
bezala, Ergoena eta Elbarrena, bien arteko muga Mi-
randaola bertan zela. Gero, XIX menderako ia Er-
goena eta Telleriarte bereizita azaltzen zaizkigu. On-
doren, XIX mende bukaeran Brinkola izendapenak
lekua kendu zion Ergoena izenari. Beharbada, tren-
bidea egitean Brinkola baserriek (Brinkolazar)
izan zuten garrantzia handiarengatik62. Aipagarria
da hiztegian jaso duguna: bertan dagoen Ergoena
bakarrean adiera zaharrena gorde da, egungo Brin-
kola eta Telleriartek osatutako eremu bateratua adie-
razten duelako.

ERRALDEA. Hauek dira hiztegiko neurri zahar edo-
ta bereziak. 1) Bolumen neurriak: Anegea, neurri
hau gariz betetzean 43 kilo izaten dira, hiztegian jaso
denez, eta berez 55,5 litro ditu63; Imikoa, honen neu-
rria ez badakigu ere, lau imilaun izan behar dute-
la uste dugu; Imillaune, bolumen hau gariz betetan
3 kilo inguru da hiztegiaren arabera, bolumena be-
rriz 3,5 litro dira64; Esterioa, gaur egun ere erabili
ohi den bolumen neurria da: metro kubikoa adie-
razten du, beti ere zurari buruz ari garela. 2) Pisu
neurriak: Librea, 0,5 kilo dira; Erraldea, 5 kilo dira.
Nabaria denez, luzera adierazten duten neurri za-
harrak ez zaizkigu agertu. Eta agertzen direnak ere
aipagarriak dira. Anegea, imikoa eta imillaune be-
zalako neurriak XX menderarte iraun badute, no-
labait garitan egiten zen errenta-ordainketarekin lo-
tuta egon direlako izan da, gure ustez behintzat. Es-
terioa berriz, guk pinu egurraren kontuekin lotuta
ezagutu dugu beti. Azkenik, haragi-pisua neurtze-
ko agertzen dira librea eta erraldea, baina biak ere
nolabait sistema internazionalarekin lotuta. Hortaz,
susmatzekoa da, hemen jaso duguna garai bateko
unitate haien ondartxo bat besterik ez izatea.

ERRENTEA. Gure lurrean, errentaren fenomenoak in-
dar handia izan zuen. Konparazio batera, XX
mende hasieran baserrien hamarretik zortzi, erren-

› ETXATXO. Etxetxo eta inguruko baserriak, Aztiria auzunea osatuz. (Iakobe Katarain, 2008-01-19)
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61 ELEXPURU, J.M. 2004: 215.
62 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,

T. & UGALDE, M.J. 1999: 47-48.
63 UGARTE, J.L. & ALZELAI, E. & BE-

LOKI, A. 1994: 12.
64 UGARTE, J.L. & ALZELAI, E. & BE-

LOKI, A. 1994: 12.
65 SANTANA, A. 1993: 21-22, 26.
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72 Paxkual Zabaleta Zabaleta (Garroe-

txeberri, Brinkola, 1934). Neuk egin-
dako elkarrizketa: 2002-04-12.

teroenak ziren. Ematen duenez, XVI mende bu-
kaerako krisi ekonomikoa suertatu zenean, bote-
retsuak baserriez jabetzen hasi ziren, hau inbertsio
ziurra zelako. Gariak merkatuan zeukan irtenbide
egokia ikusita, jabeek errenteroei ordaina garitan es-
katu ohi zieten. Horrela, gariak XX mendearen er-
dialdera arte iraun zuen, hau da, errenta gehienak
desagertu ziren arte. Alberto Santana ikerleak zen-
tzugabea jotzen du gariaren lanketa gure lurrean, ar-
toaren aldean askoz ere neketsu eta urriagoa dela-
ko65. Eta egitura hauei begira ulertu daitezke gure
inguruko nekazaritzaren eta ekonomiaren ezauga-
rri batzuk. Urtero bi uzta egin ohi ziren, lur kopu-
ru berditsua zutenak, artoarena eta gariarena, txan-
daka. Artoak baserritarra elikatzen zuen. Garia be-
rriz errentan eman ohi zen neurri handi batean. Ho-
rregatik, gariaz egindako ogia, ogi zuria, erdi-lu-
xuzko gaia zen baserritarrentzako. Ondorio kultu-
ral guzti hauek, ezin hobeto azaltzen ditu Julian Alus-
tiza “Aztiri” ikerlariak, eta bitxi batekin borobiltzen
du; Poloni Beaini jasotakoaren arabera: “Bazkal on-
duan, postre modura ogi-pusketatxo bat emuten os-
kuen, katuaren miiña lakotxia, eta ez edozeiñek eba-
kita gaiñera, aittak edo amak beti. Eta iñoiz edo bes-
te, laian edo ibili, eta arratzaldian ogi-pusketatxo
bat ekarten ba oskuen, ene! Nun kabiu gu? Gure
saltuak eta gure poza!66”. Zalantza handirik gabe
esango dugu Agirrezabal baserrian bizi izan zene-
ko urteetaz ari zela Poloni hizketan.

ETXATXO. Julian Alustiza aztiriarra, (1913-2005), frai-
de frantziskotarra izan zen. Gure lanean bere erre-
ferentzia ugari erabili dugu, batez ere, Gabiria eta
Arantzazuko etnografiaz lotuta. Hala ere, Legazpi
aldean ere bilketaren bat edo beste egin zuela ez da
ahaztu behar. Bere garaian, sermolari, poeta eta fol-
klorista izana, hiru liburu atera zituen: “Lihoaren
pena eta nekeak” (1981), “Euskal baserriaren in-
guruan” (1985) eta “Bizinahiaren arnasa” (2004).
Hil eta gero, Paulo Agirrebaltzategik prestatuta, Ju-
lianen idazlan bilduma bat atera zen: “Euskararen
berri onak... eta txarrak”. (2008)

EZKIO. Ezkioko Ama Birjina esan zaio, baina ager-
penak zehazki Ezkioren auzo den Anduagan izan
ziren. Lehen agerpena, 1931 urtean izan zen. Or-
duan Ama Birjina bertako bi umeei agertu zitzaien,
Andres eta Antonia Bereziartuari. Albisteak seku-
lako oihartzuna izan zuen. Hilabete baten buruan,
Mateo Mujika gotzainak debeku batzuk ezarri zi-
tuen. Hurrengo denboretan, Ama Birjina ikusten zu-
tela esaten zutenak asko ugaritu ziren, eta bisitariak
ere milaka eta milaka izan ziren Anduagan. Hain-
bat gorabehera eta gero, 1933 urtean elizak behin
betiko debekua jarri zuen67.

FONDA. Trenbidea egin zen garaian, 1858-1864 ur-
teetan, Zegamara jende piloa iritsi zen kanpotik.
Behintzat 328 lagun biltzen dituen langile zerren-
da osatua dago68. Eta gehiago: “Trenbideko lanak
langile isolatuak ez ezik familia osoak erakarri zi-
tuzten Zegamara, hau da, guraso, seme-alaba eta
zerbitzariak. Berrogeita hamarretik gorako sendi
kopurua dago horrela osatua69”. Honek herriko gi-
roa aldatu zuen eta istiluak ugaritu egin ziren. No-
labait esateko, mendiaren beste aldean, Brinkolan
ere, antzeko arazoa zuten. Batean eta bestean bada
kanpoko jendea eta istiluen berri, hiztegian bertan

ere. Istiluak eta harremanak ez ezik, beste arazo bat
ere izan zen jende honekin: bizitzeko lekua. Horrela,
baliteke Arrobi aldeko eraikuntza hauek langile ho-
riekin lotuta egotea.

GABON-ENBORRA. Gabon-enborraren berri garbirik
ez dugu jasotzerik izan hiztegian. Arantzazun
behintzat, Kandido Izagirrek jaso zuen honen be-
rri: “gabon-subilla: el tronco que se encendía en el
hogar la noche de Navidad; un pedazo suyo se guar-
daba en el agujero de la pared de artegi (Arandui).
Ídem. Su carbón se guardaba en el agujero de una
viga del camarote para que no se quemara la casa
(Urréjola)70”. Hortaz, ikusten denez ez zen ohitu-
ra soila, majia ekintza ere bazen. Zegama aldean ere,
Xabier Azurmendik jaso zuen antzekorik: Zegamako
azken gabon-enborra, 1973 urtean Altzukaran ba-
serrian piztu zela dio71.

GABONAK. Gabonetan, gure inguruko abesti ospe-
tsuena “Hogeitalaugarrena” izan da. Hona hemen
Paxkual Zabaletari jaso genion bertsioa72.

GAZTAIÑEA. Hiztegian jaso ditugun gaztaina motak
hauek dira: auntze; eradegea; frantzi-gaztaiñea; ifa-
rra. Julian Alustizak honako hauen berri ematen du,
Gabiriakoak denak: Andra Mari gaztaina, Azpeiti
gaztaina, Bizkai gaztaina, Artaloa, Elorri gaztaina,
Kirrimahatsa, Ahuntz gaztaina73.

Ogeitalaugarrena 
degu abenduan
Deseo genduena
logratu genduan

Gaueko amabiddak 
Jo duten orduan
Gure salbadorea 
jaio da munduan

A zer konsuelua 
orain guk daukagun
Jangoikoaren semea 
etorri da lagun

Erakutsiko digu 
zer egin bear degun
Beraren alabantzaz
kantatu dezagun

Jose eman diote
Mariari esposo
Biak izan ditezen
aur onen guraso

Karguan jarri dira
Jose ta Maria
Anparatzeko seme
estimagarria

Belengo portalean 
estalpe batean
Jaio da Jesus umil 
ganadu artian

Astua ta ididda
dauzka aldamenian
Arnasaz berotzeko
oztutzen danian

Kristalean argia
garbiro pasatu
Jaiota gero ere
donzella gelditu

Espiritu santuandik
sortu da gizona
Trinidade santuko
bigarren persona

Espiritu santuak
eman dit grazidda
Aren konzienzia
beti da garbia

Goiko mendietatik
pastoriak datoz
Esan dit aingeruak
jaio dala Jesus

Zorionian Jesus
zu jaio ziñaden
Bestela zeruetan
sartzen ez giñaden

Zorionian gizon
egin zera emen
Gloria gozatzeko
alkarrekiñ amen
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73 ALUSTIZA, J. 1985: 120.
74 Anonimoa. Aguraingo mapa.
75 ETXABE, K. & GARMENDIA, L.

2003: 15.
76 BARRIO, L. 1999.
77 ASKOREN ARTEAN, 2000b.
78 ASKOREN ARTEAN, 2007.
79 BERASATEGI, A. 1999.
80 BARRIO, L. & ZALDUA. L. 1997a.
81 BARRIO, L. & ZALDUA. L. 1997b.
82 Hara zer esan zuen Agustina Aierbek:

“Eillorra azpin daun txabola zea txiki
bat, eta egilleor, eillorra ura, ari esa-
ten giñun. Eta ura san an arditako, eo-
ten tzien. Gauza, traste batzuk gorde-
tzeko, saskik eta geo zeakiñ. Ola, erail,
gutxi erabil bear zien gauzak gorde-
tzeko. Ta ari, eillorra, eillorra, beti ei-
llorra esaten diu guk. Bai. Ori kontra,
bean kontra indako olako zea bat, es-
talpe txiki bat”./ Agustina Aierbe. (Pa-
goeta Erdikoa, Ursuaran, 1923). Anto-
nio Berasategik eta neuk egindako el-
karrizketa: 2005-10-24.

83 MITXELENA, K. 1992: 412-413.
84 IZAGIRRE, K. 2004: 94.
85 MITXELENA, K. 1996: 632.
86 ETXEBARRIA, J.M. 1995: 155.
87 Sebastian Sarasola eta Kattalin Oiarbi-

de (Beasain), 2003-07-10 datan egin-
dako elkarrizketa.

88 Sebastian Sarasola eta Kattalin Oiarbi-

GURDIE. Gure berriemaileen ahotan, Gurdi/Burdi al-
ternantzia ematen da. Fenomeno hori hitz eratorrietan
ere nabaritzen da: burtasa/ gurtasa; burtuiñ/ gur-
tuiñ.

ILLORRA. Joko handia ematen duen hitza da hau.
Brinkolako hizkeran íllorra esaten dena, euskara ba-
tuko forma normalduan egilehorra izango litzate-
ke. Gaur egun, batez ere izen berezi bezala gorde

da elementu hau. Esate baterako, leku izen bezala.
Agurain herrian, Egileor izeneko auzunea bada, uda-
lerriaren hegoaldean74. Zaldibian ere bada izen hau
duen auzunea75. Toponimia txikira eta eraikuntza ize-
netara jo ezkero, izena ugari samar agertzen dela
ohartuko gara. Leku izen bezala Ataunen76, Ezkion77

azaltzen da. Baserri izen bezala berriz Beasainen78,
Idiazabalen79, Seguran80, Zegaman81 dugu. Leku ize-
netan duen indarra handia da; izen arrunta bezala
ia desagertzeko zorian dago. Brinkolan, edo Ola-
zar baserrian behintzat normaltasun handiz erabil-
tzen den hitza da. Hala ere, Goierri mendebaldeko
herrietan elkarrizketak egin ditugunean, ia fosila dela
konturatu gara. Brinkolan ganadua gordetzeko
eraikuntza da, Ursuaran aldean “estalpe” bezala adie-
razten dute82. Gauzak honela, iturri bibliografiko-
etara jotzea egokia da. Orotariko euskal hiztegian,
“choza para el ganado” dela aipatzen zaigu, eta be-
ronen erreferentziak Gipuzkoako hainbat tokietan
jaso direla dio83.Azkenik Kandido Izagirrek “éillor,
éillorra” dakarkigu, XX mendearen erdian behin-
tzat hitz hau Arantzazu aldean erabilten zela adie-
raziz84.

ISUSKI-ESKOBEA. Orotariko euskal hiztegian “isus-
ki” sarrera, “escoba” eta “escoba de brezo” beza-
la aipatzen zaigu. Hitz hau Bizkaia eta Gipuzkoan
behintzat jaso da85.

IZMOTELA. Hemen jaso dugunaren antza duen bes-
te ipuin bat Gorbeia barrenean jaso zuen Juan Ma-
nuel Etxebarria ikerleak86.

JERONIMO SARRIEGI. Jeronimoren bizitzaren
gainean hainbat datu jasotzeko eran izan gara. Apaiz
bezala Arabako herri batean hasi zen, eta Brinko-
lan jarraitu. Ormaiztegi izan zen bere hurrengo he-
rria, erretiratu arte. Omenaldia ere egin zioten87. Oso
gizon ona omen zela esaten dute elkarrizketatu di-
tugun berriemaile guztiek. Eta erabat argitu gabe da-
goen istorio baten arabera, Ormaiztegiko gizon bat
fusilatzetik libratu omen zuen gerrateko garaian. Eus-
kaltzalea izan behar zuen gizon honek. Bere iloba
Sebastian Sarasolari beti bertsoren bat kantatzea era-
giten zion, honek Ormaiztegira bisita egiten zue-
nean88. Haurrak guda aurreko euskal jaietara era-
matez gain, Saletxe idazlearengan eragin zuzena izan
zuen. Batetik, HABE-ko aldizkarian egindako el-
karrizketa mamitsu batean, zera esan zuen: “Bes-
te apaiz batek zaletu zuen M. Ugarte euskarara, Don
Jeronimo Sarriegi beasaindarrak”89. Bestetik, Sa-
letxeren “Jatorriaren errotik” liburuan, euskal esa-
erei buruzko lantxo bat egina du. Bertan, lan ho-
rretarako iturri ezberdinen artean, Jeronimo Sarriegi
aipatzen du90.

JOAN PITXI. Txerri saltzailea bakarrik ez, artzain ere
jardun zuen gizon honek. Ditugun datu urriak izan-
da, ez dago jakiterik txerri-tratuan noiz ibili zen: ar-
tzain izan baino lehen edo ez. Edo akaso bazitekeen
bi lanbideak batera egin beharra. Txerri-tratuan zuen
jarduna hiztegian deskribatu dugu. Orain berriz, ohar
batzuk eman behar ditugu bere artzain lanaren gai-
nean. Arbelar saroian izan zuen txabola, Urbian. Juan
Pitxi artzainak eta bere gurasoek izan zuten txabola
hau. Kandido Aizpeolea berriemaile handiaren
gogoan, artzain famatua izandakoa omen zen91.

JOLASA. Hiztegian jasotako ume jolas eta jokoen ze-
rrenda hauxe da: Edur-pelotaka; Gaztaiña-jokue;
Kalderonketa; Koziñaketan; Marroketa; Putxuniketa;
Sokasaltoa; Tabaketa edo tortoloxketa; Tokotorren;
Tronpon; Txirringillakin; Txuleran.  

JUNGUREA. Goierri barruan aldatzen den beste hitz
bat. Guk Jungurea jasoa dugu hiztegian. Askotan
gertatzen den bezala, Zegama aldeko lexikoa ere Le-
gazpikoaren berdintsua da eta bertan ere jungurea
jaso dugu92. Kasu honetan Anduaga aldean93 eta Ga-
birian ere hitz hau erabiltzen da. Baina esate bate-
rako, Ataun aldean ia Txingurea esaten da94. Ikus-
ten denez, kasu honetan Goierri mendebaldeak Men-
debalde aldera jotzen du, hau da, Goierri mende-
baldeko hitza bizkaierazko formaren berdintsua dela.
Izan ere, ia Arantzazu aldean junguria azaltzen da95.
Honekin zera ikusten da, Goierrin bi muga lexikal
badaudela, nahiko garbiak. Batzutan Legazpi ber-
tan erabiltzen den lexikoak ez du Goierrikoaren an-
tzik, eta bai aldiz Debagoenakoarekin. Eta beste-
tik, bada beste muga lexikal bat Goierri bitan ba-
natzen duena, ekialdea eta mendebaldea. Orain lan-
du dugun adibidea bigarren kasu honetan sartu be-
har dugu. 

› ILLORRA. Zepadiko egilehorraren alderdia. (AA, 2009-01-04)
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89 ASKOREN ARTEAN, 1994 (HABE
aldizkaria).

90 SALETXE, 1986: 193/ Hara nola esan
zuen: “Aurtzaroan, Brinkola’ko auzo-
eskolan maixutza egin zigun Don Je-
ronimo Sarriegi, apaiz zanak, sarritan
esan oi zigun”.

91 ELORZA, M.A. & ELORZA, L. 2006:
62-64.

92 Roman Ormazabal (Zegama, 1931).
Anjel Irigoras eta neuk egindako elka-
rrizketa: 2005-02-05.

93 Joxe Iturbe (Txoritegi, Anduaga, 1922).
Neuk egindako elkarrizketa: 2004-07-
06.

94 Joxe Etxeberria ataundarrari jasoa,
1999-07-21.

95 IZAGIRRE, K. 1994: 144.
96 ALUSTIZA, J. 1985: 248.
97 IRIGORAS, A. 2002: 49.
98 AZURMENDI, X. 1996a: 185.
99 Pedro Alustiza. (Etxetxo Behekoa, Az-

tiria, 1916-2005). Neuk egindako el-
karrizketa: 2003-10-24.

100 ASKOREN ARTEAN, 2008: 3-5.
101 AIZPURU, I. & CATALAN, P. & GA-

RIN, F. 2002: 368.
102 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,

T. & UGALDE, M.J. 1999: 70.
103 MITXELENA, K. 1997: 503-504.
104 BEREZIARTUA, J.M. 2006: 53-55./

Grabaketa honetan Jose Luis Ugarteren
laguntza izan zuen.

105 IZAGIRRE, K. 1994: 153.
106 ARREGI, M. 2001: 70-73.

KANDELARIO. Kandelario eguna Euskal Herriko fol-
klorean egun seinalatuetako bat izan da. Horrega-
tik, hainbat esaldi eta esaera baditu lotuak. Esate ba-
terako, Nafarroako Saldias aldean, gure hiztegian
jasotakoaren ia gauza bera jaso da: “Kandelario elu-
rre dario, San Josek ere lagunduko dio”. Herri be-
rean Kandelario egunak eguraldia asmatzeko balio
zuela diote: “Kandelero hotz, negua joanen da motz;
Kandelero bero, negua gero96”. 

KANDIDO. Kandido Aizpeolea artzaina Olazar alde-
an izan zen negu batzutan. Hona hemen artzain ho-
nen xehetasun batzuk: 1920 urtean jaio zen Zeraingo
Barbari-Muino baserrian. Hasiera batean Urbian izan
zen artzain, eta gero Urbasa aldean, azkenean
Beundera itzuliz97. 

KANPAIA. Kanpaiak bere inguruan folklore handia bil-
du du. Zegaman jasotakoaren arabera, Segura, Ze-
rain eta Zegamako kanpaiek halako hitz joko ba-
tekin elkarrizketa dute98. Aztiria aldean berriz, ur-
tero jasotzen zen kanpai-garia delakoa, elizako kan-
paiak jotzeko izaten zen ordaina99.

KANTUE. Agertu zaizkigun kantu erreferentziak ez dira
ugariak. Batetik, “Donostiako iru damatxo” eta “Ma-
ritxu nora zoaz” ditugu. Bestetik, elizako hainbat
kanta. Berta-bertakoa izan litekeen kanturik ez dugu
jaso. Ikusten denez, abesten diren kantuak Beterriko
euskaran jarriak daude. Nolabait esateko, XIX men-
dean eta XX mendearen hasieran behintzat, kultu-
ra sorkuntzako eredu batzuetan, Beterri izan da ar-
datza. Hemen kantuekin hori ikusi dugu. Beste hain-
beste bertsolaritzarekin. Beterriko euskara eta erre-
ferentziek prestigioa izan dute Goierri osoan, bai-
ta ere azken muturrean den Legazpin ere. Iritzi per-
tsonala bada ere, Goierrin bertako jeneroetan in-
dartsuena, bertako euskaran egina gainera, aho li-
teraturako narrazioa izan dela esango nuke, batez
ere mitoak eta ipuinak. Horretan, Joxe Migel Ba-
randiaran edo Xabier Azurmendiren bilketa lanen
zabaltasuna nabaritzea nahikoa da.

KARBUROA. Hiztegian jasotako argia egiteko tres-
na eta erak: Argizaie; Farola (eskukoa); Kandelea;
Karburoa; Kinkea edo Kuzelue; Lasto argie; Pe-
troleo-ontzie.

KAROBIE. Bizkaia eta Gipuzkoa aldean egindako iker-
keten arabera, garai bateko karobietan burdinaren
lanketarekin lotutako mineralak agertzen dira. Ho-
rrela, karobi batzuk jatorriz burdin-labeak izan zi-
tezkeen, beharbada XVII mendetik aurrera karobi
moduan erabiliak, burdina lantzeko metodo berriei
ezin aurre eginda100. 

KARRASKILOA. Sastraka honen izen zientifikoa
Rhamnus Alaternus da. Batzutan 5 metro ere ha-
rrapatzen dituen sastraka da. Mediterraneoaren in-
guruko herrialdeetan ugari samarra da. Euskal
Herria gehienean agertzen da, mendi nagusietatik
kanpo. Bere egurra ona eta gogorra da, lanketara-
ko egokia izanda. Sendaketa propietateak ditu101.

KARRILLEROA. Trenbidea 1864 urtean ireki zen, eta
mantentze lanetan sei langile aritzen ziren. 1909 ur-
tean, bigarren karrila ezarri zenean, 10-11 karrile-
ro izan ziren. Altsasutik Zumarragarako tartean 5
brigada edo talde ziren. Brinkolako taldeak Tune-
laundiren erditik Motxorroraino zaintzen zuen102.

KATAMALOA. Orotariko euskal hiztegira joaz, bi adie-
ra ditu hitz honek, bata maskara, bestea pertsona mo-

zorrotua. Goierrin eta Debagoenan jasoa izan
da103.

KLAUDIA. 1913 urtean jaio zen Oñatiko Kortabarria
baserrian. Gaztetxotan artzaintza eta laia lana eza-
gutu zituen. 18 urterekin Brinkolako Eguzkitza-
goikoa baserrira aldatu zen Klaudiaren familia. Gero
Agirrezabalgo Benitorekin ezkondu zen Igaralde-

azpikoa baserrira. 47 urtean Brinkolako sakristana
izandakoa. Aipagarria da Brinkolan mitologiaz ja-
sotako apur batzuk bereak izatea: “Jentilen eta sor-
ginen kontuak entzuna da gaztetan. Sorginak Ar-
muñotik behera sekulako txistu hotsa eginez etor-
tzen omen ziren. Lixiba jotzen ibiltzen ziren, pu-
tzuetan. Esaten zutenez, ikusi ez ziren egiten, bai-
na bai entzun. Haizea bezala pasatzen omen zen eu-
rak hegan zetozela. Koskabilotsa ateratzen zuten sor-
ginok104”.   

KORTA. Kandido Izagirrenen hiztegian datorrenez, “(el)
terreno circular (medida conocida)” omen da105. Er-
dian harri jakin bat (batzutan haustarri deitua) duen
lur eremu zirkularra da. Oñati aldean halako 100 kor-
ta baziren, baina gaur egun behintzat 40 kortaren
pista atera izan da. Artzaintzarekin erlazionatuak
ematen dute, harekin lotutako parajeetan agertzen
direlako. Felix Maria Ugarteren esanetan, negu-kor-
tak eta uda-kortak ziren106. 

KORTALOIA. Kandido Izagirrenen hiztegian, “kor-
taloixa eitteko otia ta” erabili ohi zela dio107. Oro-
tariko euskal hiztegira joaz hitz honen hedadura uste
baino handiagoa dela nabarituko dugu. Izan ere,
Oñatin ez ezik, Azpeitia aldean ere jasoa izan de-
lako. Horretaz aparte, Tolosa aldean, “kurtoloi” for-
ma dago. Bestalde, hitz honen adierakide interes-
garri baten berri ematen digute: Kortaitz. Honek
hainbat forma ezberdin azaltzen ditu euskararen lu-
rrean: kortaits; gortaitz; gortaits; gortatx; gortax;
gortetx. Oso aipagarria da hitz honen etimologia:
Korta-sits litzateke, s hizkia galduta108. Azken

› KANPAIA. Zegamako kanpandorrea. (AA, 2007-12-23)
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gertakari honek merezi du aipatzea. Brinkola aldean
sitxe hitza erabilia da, ximaurre hitzarekin batera.
Loie hitza berriz, gaur egungo hizkeran behintzat
ez da agertzen. 

LATROSTEI. Oñatiko Datustegi baserrira egindako
bisitaldian, 2008-05-31 datan, ondoko baserrikoak

eman zizkigun hainbat xehetasun. Batetik, Beain
sendiak alde egin eta gero, ez da beste inor bizi izan
baserri honetan. Bestetik, baserria ere ikusgarria da,
arku ederra duena sarreran. Egurrezko sabaia ere ai-
patzekoa da, egitura landukoa. Gure berriemaile-
ak esan digunez, Aloñako hegaletik belarra ekarri
ohi zuten ganbararaino kablez.  

LIÑOSOROA. Hara zer idatzi zuen Aztirik lihosoro
baten gainean: “Legazpiko Brinkolan, adibidez, Agi-
rrezabala baserrikoak, Salubita gainean zuten
liho soro eder askoa; toki goia zelako aurki109”. Liho-
aren garrantzia Euskal Herriko folklorean izugarria
izan da, bere lanketa prozesua XX mendearen ha-
sieraraino iritsi zelako. Harrigarria iruditzen zaio hau
Jose Antonio Azpiazu ikerleari110. Egia da azken
mendeetan lihoa beheraka joan zela, azkenean uste
baino gehiago iraunez. Baina egoera “antiekono-
miko” hau justifika zezakeen arrazoi soziokulturalak
zeuden. Hortaz, gariaren kasuarekin halako para-
lelismo bat egin liteke.

LUZIANO. Luziano Ugalde 1887 urtean jaio zen Ola-
zarren. Hiztegian jasotakoaren arabera, 13 urte zi-
tuela joan zen Oñatiko Auntzola baserrira, hau da,
1900 urtean. Bi urte jardun zuen morroi, 1902 arte.
Horrela, handik atera eta Zeraina joan zen meha-
tzeetan lan egitera. Datu batzuen arabera, Zerainen
ere pare bat urtez jardun zuen, hau da, 1905 arte-
edo. Ondoren Brinkolako harrobian jardun zuen la-
nean. Soldadutzatik libratu egin zen eta Mutiloako
Katalina Alustizarekin ezkondu zen. Hiru seme-ala-
ba izan zituzten, Maria (1916-2008), Juan (1918-
2004) eta Joxe (1920). Erretiratu arteko urteetan,
Brinkolako harrobian jarraitu zuen, artean baserriari
ere eutsiz. 1974 urtean hil zen, 87 urte zituela.

MANUEL. Hiztegian, Andres-Aundi artzainaren gai-
nean jasotako pasarte batean, Benga Manuel! ari-
tu zen artzaina oihuka. Zegama aldean, Xabier Azur-
mendik jaso zuena erabat argigarria da: “Euskal
erriiñ jendeek Jangoikoon izena Manuel dala uste
o111”.

MIKELETEA. Mikeleteak Gipuzkoako foru aldun-
diaren poliziak izan ziren. Aurretik izandako hain-
bat talderi jarraipena emanez, 1844 urtean sortu zen
polizia hau. Bere lanak kontrabandoari aurre egi-
tea zen, Gipuzkoako mugak zainduz. Baita ere ehi-
za eta arrantza zaintzea, aldundiaren zergak jaso-
tzea... 1937 urtean frankistek mikelete taldea desegin
zuten, guduan errepublikarren alde jardun zutela-
ko. Hala ere, mikelete izandako batzuk, 1967 ur-
tea heldu arte lan egin zuten, “arbitrio” sailean112.

MIÑA. Kataberako mehatzeen ustirakuntza 1850 ha-
markadan hasi zen, “Real Compañía Asturiana de
minas” bertan finkatu zenean. Horren aurretik, be-
tidanik Aizkorri aldean artzainek harri dizdiratsu ba-
tzuk aurkitu izan zituzten, eta horrek nolabaiteko
meha aberastasuna azaltzen zuen113. Bigarren kar-
listadan, bertan beruna atera zen eta Olazar olan gal-
datzen zen berau. 1880 hamarkadan Bähr injenia-
ria iritsi zen eta Udanan eraikuntzak egin ziren hu-
rrengo urteetan. 1918 arte aritu zen alemaniarra.
Handik 1935 urtea heldu arte Carlos Lamfus aritu
zen lanean. Azken saiakera bat izan zen Zoilo Al-
dasororen eskutik, 1947 urtean, baina ez zuen au-
rrera egin.

MIRANDAOLA-ZAARRA. Baserri hau, garran-
tzizko oinetxea izan omen zen, eta familia handien
eskuetan izan zen: Araiztegi, Bikuña, Plazaola eta
Porcell. Bertan bizi izan ziren Juan Domingo Gu-
ridi Kanpos eta Joxepa Arregi Garmendia114. Za-
lantza gabe, Juan Domingo hori zen Olazargo aman-
drearen anaia.

MULA. Mandoa eta mulea zenbaitek bereizi egiten di-
tuztela konturatuta, bien arteko aldea ezagutu be-
harrean izan gara. Lizartzako Lorenzo Zubeldiari
jasotakoaren arabera115, mandoa arra izaten da eta
mula emea. Bere esanetan, mandoak asto itxura
gehiago izaten du eta zakarragoa da tratuan. Mu-
lak berriz behor itxura gehiago dute eta traturako
errazagoak dira. Hau ikusita, hiztegian jaso dugun
matxoa hitzak, mandoa esan nahiko du, hau da, abe-
re arra.

MUSKERRA. Zazpi herrietako kanpaiak jo arte mus-
kerra ez da askatzen norbaiti heldu badio. Goierri

› LATROSTEI. Hona hemen Datustegi baserrriko sabai aipagarriaren atala. (AA, 2008-05-31)

107 IZAGIRRE, K. 1994: 153.
108 MITXELENA, K. 1998: 33.
109 ALUSTIZA, J. 1981: 23.
110 AZPIAZU, J.A. 2006: 30/ Liburu ga-

rrantzitsua da hauxe, batez ere orain arte
etnografian bakarrik landutako mundu
bat historiaren argitan erakutsi digula-
ko. XX mende hasierako eskulan eta
lantegi dekandenteetatik hasita, mende
batzuk atzerago euskal lurrean lihoarekin
lotutako lan eremu handi eta errentagarri
bat azaleratu du Jose Antonio Azpiazuk,
lihoaren gainean genuen ikuspegia ia
erabat aldatuz.

111 AZURMENDI, X. 1996a: 210.
112 ESTORNES, B. 1990: 416-421.
113 HERRERAS, B. & ZALDUA, J. 1997:

40-42./ Hasiera bateko artzainen harri
dizdiratsu horiek Arantzazuko folklo-
rean ezarriak daude. Kandido Izagirre-
ren arabera: “Labezarr: <<Errekurkui-
llu-tik Iitai-ko zubira bitartean dago,
bide-alboan. Or mapoleonak eiten zi-
tuela esaten omen zuten zaarrak. Are-
narrixak agertu omen ziran labe-mo-
duan>> (P. Urc.) (...) Labezarr. Nom-
bre de una cueva que está debajo de So-
randieta (Aránzazu). “Mapoleonak”=
fratsesak edo (Cl.) Dicen que ahí fun-
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dían el oro y metales traídos de las mi-
nas de Urrebiatza (Katabera) (Cl.).”.
(IZAGIRRE, K. 1994: 157).

114 UGARTE, J.L. & ALZELAI, E. & BE-
LOKI, A. 1994: 81.

115 Lorenzo Zubeldia, (Zelarain, 1938);
2009-02-05 datan jasotako apuntea.
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122./ Bestetik, Goierriren barnean hitz
honek badu halako batasun bat, ez da,
itxura denez, mendebaldeko eragin
garbi horietakoa ere; Zaldibia aldean “oi-
ñazkarra”  hitza jasoa izan da. (ETXA-
BE, K. & GARMENDIA, L. 2003: 87).
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ez da ahaztu behar Xabier Azurmendik

aldean kontu hau zabaldu samarra dago: guk
behintzat antzerakoak jaso ditugu Ezkio, Ursuaran,
Aizpea eta Aztirian. Azkue ikerle saiatuak Nafarroa,
Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herritan batu zuen
folklore atal hau116. Gorbeia barrenean ere, gai za-
baldua zen hauxe, bertan ere batu direlako errefe-
rentziak117. Bestetik, muskerrak badauka alderdi po-
sitiboagoa: gizakiari sugea gertu dabilela adieraz-
ten dio. Geuk behintzat halaxe jaso genuen Zega-
man118. Antzerakoa jaso zuen Azkuek Nafarroa, Zu-
beroa, Bizkaia eta Gipuzkoa aldean119.

NATILLE. Jaso ditugun hitz batzuetan bokal fenomeno
harrigarri samarrak agertzen dira. Esate baterako,
mortzille, natille eta parrille jaso dira. Ez dakigu sal-
buespen hauen nondik norakoa, Goierriko hizke-
ran mortzilla/mortzillea, natilla/natillea eta parri-
lla/parrillea izan beharko luketelako, forma mu-
gagabe eta mugatua kontuan izanda. Bitxikeria ba-
dirudi ere, hitz hauek formaz antza handiagoa dute
Tolosaldeko hegoaldeko hizkerena, non bille eta mi-
lle esaten diren, Goierriko billa eta milla hitzen or-
dainean.

ODOLANA. Orotariko Euskal Hiztegian, hitz honen
ohar batzuk agertzen zaizkigu. Esate baterako, Ataun
aldean ardien gaitza bezala jasoa dago. Eibar aldean
ere gaitz hau aipatzen da120.

OILLEROA. Zegaman ontzi-lantegi bat baino gehia-
go izan da, hauetan azkena Intxausti delakoa, eta
bertan azken ontziegilea Gregorio Aramendi izan
zen121. Inondik ere, gauza aipagarri samarra da on-
doko herrian, Zegama distantziaz gertu delako, on-
tzi-lantegi bat baino gehiago izan eta haien berri-
rik ez izatea. Beharbada, beste merkatu batzueta-
tik lortuko ziren pieza hauek edota lantegi gehia-
go ere izango zelako inguruetan.

OLAZAR. Olazar baserriak eta olak lotuta egin dute
euren bidea. XV mendean Gabiria jauntxoen esku
zen. 1515 urtean Miguel Ibañez jabetu zen eta 1516
urtean, honi Juan Perez de Lazarragak erosi zion.
Harrezkero, familia honen esku egon da etxea, 1952
urtea iritsi arte122. XIX mendean, hiru bizitza iza-
tera ere iritsi zen, denak errentariak: batean Inurri-
tegi sendia, bestean Zabaleta sendia eta hirugarre-
nean Ugaldetarrak.

ONTZANZULO. Ontzanzulo leizea askotan sastraka
ihartu batez itxia egon da, beharbada ganadua ber-
tara gerturatu eta amildu ez zedin. 2000-01-15 da-
tan, Unai Iraeta, aita eta anaiaren laguntzaz, zulo ho-
netan sartu zen. Bere esanetan, 25 metro inguruko
sakonera duen leizea da eta bere zabalera 2 me-
trokoa-edo da. Hona hemen eskema bat, Unai be-
rak egina.

OÑAZTARRA. Barandiaran ikerlearen esanetan, he-
rri gogoan tximista harri landua edo suharria da, ekai-
tzaren jeinuak bota ohi duena. Horregatik, “oñez-
tarri” esaten zaio Gernika aldean123. Gure hiztegian,
oinaztarra edo tximistaren nolakotasunaren gaine-
an ez dugu berririk jaso, baina baliteke Barandia-
ranen azalpen hau gurean ere baliozkoa izatea.

ORIBI. Brinkola aldean esaten den Oríbi parajearen for-

ma normaldua Oroibia litzateke, eta hau Oroin
(orein) hitzetik eratorria litzateke124.

ORMAZTEIKO ITSUE. Ormaiztegiko itsua, Jose
Frantzisko Berasategi izan zen, (1858-1931). Ha-
mazazpi urte zituela, karegintzan izandako istripu
batean, itsu geratu zen. Orduan ikasi zuen musika
tresnak jotzen: akordeoia, armonika, dultzaina... Itxu-
nea deitzen zen etxean bizi zen, eta trena pasatze-
an musika jotzen zuenez, pertsonaia ezaguna
bihurtu zen125.

OSPITAL-ALDEA. Gibola baserrian aurkitu dugun Jo-
nen esanetan, Ospítal soróa esaten zaio paraje honi.
(2008-11-08)

OTEA. Aztiria eta Zegama aldean jaso dugunez, otea
ere erein egiten zen garai batean, batez ere karobi
erregai bezala izateko. Zegama aldean bildu denez,
ote haziak Ataundik ekarria izan behar zuen126.

OTSOA. Brinkola bertan otso konturik ez dugu jaso.
Hala ere, ez da hainbeste ere otsoa gure lurretik de-
sagertu zela. 1914 aldean-edo, gure lurrean izan den
azken otsoa, edo azkenetakoa, harrapatzen saiatu
ziren Arantzazu aldean127. Urteren bat lehenago-edo,
otso uluak Urbian ere entzun ziren128. Baina lehe-
nago ugariagoak izan behar zuten, eta kaltegarriak
gainera. Konparazio batean, Aztiriako Aiztiargo gu-
rutzea, otso eraso batean hildako pertsona baten oroi-
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› ONTZANZULO. Ontzanzulo zuloaren krokisa, bertara jaitsi eta gero egindakoa. (Unai Iraeta, 2000)
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Zegama aldean egindako bilketa abe-
ratsa: otsoaren inguruko sei etnotestu
jaso zituen: AZURMENDI, X. 1996a:
225-228.

129 UGARTE, J. 1995: 707-711.
130 ZELAIA, I. 1979: 73.
131 ZELAIA, I. 1979: 154.
132 AMURIZA, X. 1996: 59.
133 IZAGIRRE, K. 1994: 240.
134 AZURMENDI, X. 1996a: 61-62.
135 ARANBURU, P. J. & INTZA, L. M.

2008: 482-484.

garria da, jaso ahal izan denez. Idiazabal eta Ur-
tsuaran arteko Zumarrain parajean ere, arrazoi ber-
dinaz ezarritako beste oroigarri bat ere bada. Bes-
tetik, hartzaren aipamenik ez da geratu Aizko-
rrondoko herrietan, baina toponimian bai. Udana in-
guruan Arzaeraena parajea da129.

PATRIXIO. Patrizio Etxeberria, Legazpiko enpresa-
ria izan zen, (1889-1972). Errementaritza Zegaman
ikasi eta gero, 1905 urtean sutegia jarri zuen.
1908 urtean, Pedro Segurarekin batera, “Segura-
Echeverria y Cía.” sortu zuen, eta 1918 urtetik au-
rrera, bakarrik jarraitu zuen130. Bultzada handia eza-
gutu zuen bere lantegiak: 1931 urtean 523 langile
zituen, eta 1979 aldean berriz, 3200 ingurura iritsi
zen131.

PATXIÑE. Patxinea etxea 1922 urtean eraiki zuen Juan
Mari Galfarsorok. Hau Joxepa Arrizabalagarekin ez-
kondu zen, baina segituan hil zen. Joxepa, biga-
rrengoz Frantzisko Inurritegirekin ezkondu zen. He-
mendik datorkio eraikuntza honi izena. 

PERNANDO AMEZKETARRA. Fernando Bengo-
etxea Altunaren fama Goierriko azken muturrera ere
heldu zen, jasotako pasadizo honek adierazten duen

bezala. Pernando Amezketarra, (1764-1823), Gi-
puzkoako bertsolaritzaren lehenengo figura handia
izan zen132.

POLONI. Kandido Izagirreren hiztegian garrantzia han-
dia izan zuen Apolonia Beainek. Handiagoa orain-
dik, bere gizon Pedro Urzelaik. Oso polita da urre-
arkia delakoaren erreferentzia. Askoren esanetan,
bada Arantzazu aldean honelako bat: “Elorri baten
peian eta euzkixak lenengo joten daben lekuan”. Po-
lonik hau osatu egin zuen: “Arantzazuko kanpaia
entzuten dan lekuan eta gizona ondo jaiki tta ai-
llaitten dan lekuan133”.Azken berri hau Poloniri ba-
karrik entzun ziola-eta, bere benetakotasunaz za-
lantza egiten zuen Kandido Izagirrek. Zegama al-
dean ere antzerako kontuak jaso zituen Xabier Azur-
mendik, Zegamako paraje ezberdinak altxor honen
ezkutaleku bihurtuz134.

PONTZIO PILATO. Hiztegian jaso dugun korpus ha-
giografikoa ez da oso zabala, hau da, santuen bizitza
eta pasadizoei buruzko kontuak ez dira oso ugariak.
Orokorrean, euskal mitologia aztertu denean, eta
gure ustez irizpide egokiak erabiliz, hagiografia alde
batera geratu da. Ados gaude Euskal Herrian,
hainbat santuri buruz entzun diren kontuak Euro-
pa kristau guztian entzun izan direla, eta zerbait ber-
takoagoa nahi duenak, hauek nolabait baztertu be-
har dituela. Baina bestetik, hauen artean ere badi-
ra nolabait herri kulturan errotu eta zuztartu diren
kontuak ere. Eta hauek, nahi edo ez, euskal fol-
klorearen zati dira. Oso aipagarria da Zegaman Xa-
bier Azurmendi ikerleak egindako santu ipuinen bil-
keta. Hauetan, Jesus, San Pedro, San Isidro eta bes-
te hainbat santu agertzen dira: (AZURMENDI, X.
1996a: 85-90). Baliteke ipuin hauetako batzuk oso
zaharrak izatea, akaso erdi arokoak. Baina eremu
hau gutxi ikertua dago.

POTZUE. Putzuak Tunel-Aundie delakoa eraikitzean
egindako zulo bertikalak dira, tunelaren barruko ma-
terialak husteko asmoz. Denera hamabi zulo egin
ziren, batzuk oin zilindrikoa dutenak eta besteak oin
karratukoak. Zazpi putzu Brinkolako partean dau-
de eta beste bostak Zegamako lurretan. Tunelare-
kiko garaiera txikieneko putzua Brinkolazardik ger-
tuenekoa da, Brinkola aldetik lehena eta Zegama
aldetik hamabigarrena, tunela baino 35 metro go-
rago irekitzen delako. Potzu garaiena berriz, Ze-
gamatik hasita bostgarrena da, tunelaren maila 264
metrotan gainditzen duelako135.

PURGATORIOA. Purgatorioko arimen kontua oso za-
baldua egon da Goierri aldean. Hemen nolabait esa-
teko, mundu erlijiosoa (apaizak esandakoekin)
eta mundu mitologikoa elkartzen dira. Purgatorio-
ko arimak, Zegamako herri literaturan behintzat, as-
kotan gauez agertzen diren abere talde handiak iza-
ten dira: txoriak, katuak, txitak, txerrikumeak.
Bestetan, gauean sortzen diren argien itxura ere ba-
dute136.

REGATEA. Hiztegian jaso dugunez, Donostiara ere
joan izan ziren inoiz, 1930 hamarkadan, estropadak
ikustera. Goierri aldetik hara joateko arrazoia,
osaba bertan bizi zela zen. Donostiako estropadak
bestalde, tradizio handikoak izan behar zuten or-
durako, 1879 urtean izan zelako lehen saioa137. 

› OTSOA. Irudian Zumarrain aldeko oroigarria, Ursuaran eta Zegama artean. Otsoek erasotuta hildako
gaztea oroitzeko jarria. (AA, 2006-07-14)
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SAGARDOA. Brinkolan hiru dolare izan dira: Agi-
rrezabalen, Kortaazpikoan eta Muntegin138. Hala ere,
Agirrezabalgoen ohitura ez da beharbada bertan ika-
sia. Tiburtzio Hernaniko baserri batean izan zen mo-
rroi, eta gerora ere, dolarea eta sagardoa egiteko bes-
te trasteak ere, Hernani aldean inguratu zituen.

SALETXE. Martin Ugarte Azurmendi, (1916-1996),
Telleriarteko Saletxe baserrian jaio zen eta hortik
jaso zuen ezizena ere, “Saletxe”. Brinkola eta Te-
lleriarteko beste askok bezala, baserria eta lantegia
uztartu zituen bere bizitzan. Gaztetxotan berriz,
Arriurdinen izan zen artzain. Idazle jardunean na-
barmendu zen, elkarren antz handirik ez duten hiru
liburu atereaz: “On egiñaren obaria” (1972),
Arriantxo sasi-medikuari buruzko eleberria; “Ja-
torriaren errotik” (1986), poesia bilduma eta “Le-
gazpi barrutiko itzen bilduma” (1993), nolabaite-
ko lexiko bilduma bat, baina gure ustez balio et-
nografikoa duena batez ere. Bere idazkera landua,
aberatsa eta barrokoa zen, euskararen ezagutza za-
bal eta zuztartu batetik zetorkiona.

SAN AUSTIÑ. Aipagarria da Peña Santiago ibiltariak
Brinkolan ikusi zuen santu irudi batez esandakoa:
“Tiempo atrás, ocupó el nicho una curiosa imagen
de San Agustin. No sé de dónde vendría a parar
aquel bulto de mas de un metro de altura. (...) Digo
caprichosa imagen, porque en realidad se trataba
de un San Antonio disfrazado de San Agustín”139.
Guk ere ez dakigu nondik norakoa izango zen san-
tu irudi hau, baina elizaren eraikuntzaren gorabe-
herak eta santua aukeratzeko zailtasunak gogoan
izanda, ez du oso arraroa ere ematen gertakarik ho-
nek.

SAN JUAN-LORA. San Joan eguna eta gaua benetan
bereziak izan dira Euskal Herrian. Gure inguruan
hiru erriturekin lotuta egon da: San Juan sua, San
Juan arbola eta San Juan lorea. Azkuek bilduta, gai-
tzen kontrako errituak ere badira, eta loarekin lo-
tutako folklorea, uraren errituak... agertzen dira140.

SAN MIELEN ZAAGIK. San Migelen zahagien be-
rri eman ziguna, Paxkual Zabaleta izan zen141. Pax-
kual bera, Brinkolako eguraldi gizona izan da, XX
mendearen bigarren erdian behintzat. Bere zaharrei
entzundako esaera eta jakinduriari, berak bere
kasa ikasitakoak erantsi die. Urteen joanean, hain-
bat jendek eskatu dio eguraldiaren iragarpenak egi-
teko, batez ere baratza, soro eta belar lanetarako. 

SANTA-INES. Azkue ikerleak, batean eta bestean, esa-
era honen hainbat aldaera jaso zituen: Hegoaldeko
herrialdeetan behintzat oso hedatua ematen zuen.
Beharbada, amonak erabat gogoratu ezin izan
zuen esaera, ondoko honen antzeko samarra izan
behar zuen: “Amandre Santa Ines/ bart egin det
amets/ onez bada, bien partez/ txarrez bada, dijo-
ala bere bidez142”.

SANTIAGO BIDEA. Hiztegian izar hauen izena
jaso izan dugu bakar-bakarrik. Saletxek sorta han-
diagoa eskaini digu: “Bostoilloa”, “Santiago bidea”
eta “Zazpi-izarrak”143.Arantzazu aldean ere zeozer
jaso zuen Kandido Izagirrek: “Bostoillua”, “Irui-
zarra” eta “Zazpi-izarrak”144.

SANTIESPIRITU. Xabier Azurmendi eta beste hain-
bat ikerleen iritziz, tenplariena da Santiespiritu ba-
seliza. Azurmendi berak fraile-militar batzuen
ohiartzuna jaso zuen Zegamako aho literaturan145.

SASI-ARDIE. Sasi ardia ezaugarri bereziak dituen ardi
mota da, txiki samarra eta mutur gorrikoa. Hori dela
eta, ez dago zehaztuta ardi arraza bereizia den ala

latxa muturgorriaren aldaera bat. Eremu zailean mol-
datzeko beste ardiak baina egokiagoak dira. Esne
gutxi izaten dute eta berau, dena arkumearentzako.
Hernani, Goizueta eta Oiartzun aldean zabaldua
dago146. Datu hauek izanda, halako ardi motarik Aiz-
korri aldean izan ote den ala ez zehaztu beharrean
gaude. Beste gauza bat da bere izatea ezagutzea, eta
hortik izena jasotzea.

SASTREA. Oñatiko Jerardo Elortza ikerlariak ahoz
esandakoaren arabera, Oñatin jostun bat baino gehia-
go jardun izan da XX mendean zehar. Hauen arte-
an, Eujenio Aranguren Madinabeitia jostunaren erre-
ferentzia jaso du. Oñatiar hau 1950-1960 hamar-
kadetan Brinkolara joan ohi zen igandeetan. Bere
lantegia Kale Barrian zen. 

SEIÑALEA. Felipe Barandiaran apaizak Ergoenaren
inguruan bi lan etnografiko burutu zituen, horieta-
ko bat artzaintzaren gainean. Bertan, artzainek be-
larrian ardiei egiten zizkieten marken izenak ere jaso
zituen. Hauek dira: “ezten-zulo”, eztenaz eginda-
ko zuloa belarrian; “layetegui”, belarri ertza ange-
lu zuzenean ebakitzea; “akets”, belarria bihurtuz
egindako ebakidura; “miru-buztan”, belarria luze-
taka ebakiz egiten da. Esaten digunez, margoak ere

› SEPULTUREA. Eliza atariko hilobia, Baztango Anitz herrian. (AA, 2008-10-25)



468 G I P U Z K O A K O  H E G O A L D E K O  E U S K A R A

SENDABE-
DARRA

s-u

143 SALETXE, 1993: 147.
144 IZAGIRRE, K. 1994: 85, 129, 245.
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136.
147 BARANDIARAN, F. 1955: 141./ Hain-

bat berri interesgarri ematen digun lana
da hau. Hizkuntza aldetik, kontuz har-
tu behar dira hemengo apunteak: esate
baterako, “layategui” horren transkri-
bapenak ez dirudi oso fidagarria. 

148 BARANDIARAN, J.M. 1994: 61.
149 2003-03-30 datako datuez egina.
150 Joseba Aldanondori jasoa (Egiluze,

Itsaso, 1978), 2000-10-28 datan jasotako
apuntea.

erabiltzen ziren ardientzako: gehienbat gorri eta ur-
dina, eta gutxitan beltza147.  

SENDABEDARRA. Nekazal eremuan aspalditik era-
biliak izan dira sendabelarrak. Honako zerrenda hau
hiztegiko sendabelarrena da; ez du esan nahi gure
inguruan beste belarrik erabiltzen ez denik, baina
gure lanean behintzat hauek jaso ditugu: arnika-
bedarra; axal-buztana; batzurie; berroa; gibel-be-
darra edo paeta-bedarra; intxusea; karraskilloa; ki-
pula-gorrie; kukufrakea; millorrie; millue; malbea;
mantzeliñea; txikori-bedarra; untze. 

SEPULTUREA. Joxe Migel Barandiaran ikerlearen
esanetan, etxe bakoitzak bere sepultura dauka eli-
zaren barruan edo kanpoan. Eta hau etxearen ele-
mentu zatiezina da148. Barandiaranen ikuspegiz,
etxea eta elizako sepultura lotuta izan dira gure
historian zehar, eta bikote hau euskaldunak az-
tertzeko oso baliagarria da.

SESTRAU. Pitzaduratik egiten den sestraketa bat
ikusi (eta bertan aritzeko) aukera izan dut gaurko-
an. Ilbehera garaia aprobetxatuz egiten da lan
hau. Lehenik fruitu egokiak ematen dituen saga-
rrondo baten adartxo bat ebaki da, (kasu honetan dul-
ze-saarra esaten den erakoa). Nahitaezko baldin-
tza da adartxo honetatik datozen kimuak oraindik
agertu gabe egotea, bestela beranduegi izango li-
tzateke-eta lan hau egiteko. Horregatik, sagarron-
do mota batzuekin pixka bat lehenago ibili behar
izaten da beste batzuekin baino. Gauzak horrela, har-
tu adar hau eta labanaz bere alde batean ebaki dia-
gonal bat egiten zaio, eta bestetik berriz punta ate-
ratzen zaio, hemendik sartuko delako zirriztuan.
Gauzak horrela, 5 cm inguruko adartxoa geratu da.
Era berean, pikea delako gaia zegoen ontzia, berotan
jarri da, horrela berau likidoa bilakatzeko eta ses-
traketaren gainean isuri ahal izateko. Gauzak ho-
rrela, sestratzea egin beharreko lekura joan gara. Ses-
tratu beharrekoa sagar sestraka bat zen, hau da, sa-
gar silbestre bat, berez fruitu txiki eta gaziak ema-
ten dituena (hauek patxarana egiteko ere erabiltzen
omen dira). Zalantza gabe, bestelako sagarrondo-
etan ere egin liteke sestratzea, baina neurri batean
horrelako sagarrondoak aprobetxatze aldera bide-
ratzen dira lan hauek. Orduan zuhaitz honen adar-
txo denak moztu egin dira eta gero, puntu jakin ba-
tean, zuhaitzaren adar nagusia moztu da, guraize
handi batzuez. Gero, giltza baten bidez (azkoinak
kentzeko horietakoa), ebakiduraren erdian zirriztu
bat egin da, poliki-poliki. Orduan, gure adartxoa sar-
tu da bertan. Adartxoa zuhaitzaren ebakiduraren er-
dian ez da sartu behar, ertz batean baizik. Gainerako
zirriztua ixteko, dulze-sagarraren beste zatitxo bat
sartu dugu. Sartutako bi zatitxoak oso egoki sartu
behar dira, zirriztua ondo osatzeko eran, baina kan-
pora atera gabe. Horretarako, sartu den zatitxo gehi-
garri hau ere labanaz moldatu da, forma egokia ema-
teko. Orduan, pikea isuri da. Sestratutako adarra pa-
per batez estali da artean, pikeak harrapa ez zezan.
Ebakidura guztietan zehar isuri da hau, denak aha-
lik eta era itxienean jarriz. Ondoren pikea eman zaie
zuhaitzari ebakitako adartxoei, hauen hazkundea ere
geratu egiten duelako. Ondoren, pikea solido bila-
katzean, ebakidura ingurua, paperez estalia izan da
eta inguruan sokatxo batez estutu da, korapiloa egin
arte. Azkenik pika pixkatxo bat gehiago eman zaio,
azken zirrikituak badaezpada ere ixteko asmoz. Pika
pixka bat eman sartutako adarraren goiko aldeari,
beste ebakidura zuen inguruari eta hor bukatzen zi-

ren lanak. Gainerakoan, sartutako adarrak bi erna-
muin bide ditu, eta dena ondo irteten bada, adarrak
handik aterako dira149.

SITX-ATXURRE. Nekazal tresna honen izena Goie-
rriko beste herrietan aldatu egiten da. Esate bate-
rako, Itsaso aldean ximaur-atxurre150 deitzen dute.

SOIÑUE. Soinu handia Euskal Herrian XIX mende-
an sartua da. Bi teoria daude bertan, eta zabaldue-
nak dio trenbidea egitera etorritako Alpetako lan-
gileek (italiar zein frantziarrek) ekarri zutela. Ze-
gamako ahozko tradizio zaharrean ere aipatzen da
Zegaman lehenengoz langile italiarrek jo zutela soi-
nua151.

SOONDITA. Sorandieta baserrian euskal gaien iker-
le bat baino gehiago pasa izan da, Urzelai Biain sen-
diko jendeak garai bateko kontu eta ohitura asko gor-
de izan duelako, hizkerarekin batera. Horrela, esa-
te baterako, Kandido Izagirreren lanaren sarreran,
Luis Villasantek esandakoa gogoratzea nahikoa da:
“Seguramente el nombre más alegado es el de Pe-
dro Urcelay. Fue éste un anciano del caserío de So-
roandieta. Era natural de este barrio de Aránzazu,
donde pasó toda su vida. Poseía muy bien el habla
local y era un informador de primera excepción. Por
eso el autor se sirvió de él con cierta preferencia,
y cuando murió en 1964, escribió un pequeño ar-
tículo en la revista <<Aránzazu>> en reconocimiento
a él y a los demás colaboradores suyos. La viuda
de dicho Pedro Urcelay, llamada Apolonia, natural
de Bríncola, pero avecindada casi toda su vida en
tierras de Oñate, también es citada varias veces. Lo
mismo que el hijo de ellos Juane Urcelay152”.

SORGIÑE. Gure berriemaileengana mitoak indar gu-
txiz iritsi ziren, edota beraiek ez zituzten ondo go-
goan hartu. Dena dela, hiztegian jaso diren mito-
ak desitxuratu eta galdu samarrak agertzen dira. Esa-
te baterako, sorginen mito honetan hau gertatzen da.
Baina saia gaitezen osatzen. Sorginek eurengana-
ko fedea errespetatzea nahi izaten zuten. Horrela,
Ataunen jostunen artean eztabaida izan zen, sorginik
bazen ala ez. Jostun denak sinesten zuten sorgine-
tan, bakar batek ezik. Azken jostun hau etxera itzul-
tzean, gauez, sorginak atera zitzaizkion bidean, ho-
nakoa esanaz: “Ez geala, baiño bagaittun; Mari-
petraliñ ez beste guztik emen gaittun”. Horrela, sor-
gin bakoitzak jostunari ile bat kendu zion eta az-
kenean burusoil utzi zuten153. Mito hau, bere alda-
era ezberdinetan, Euskal Herrian oso zabaldua egon
izan da; eta ziur gaude hiztegian jasotakoa ere an-
tzekoa dela, bere zati batzuk galdu baditu ere.

SUATZA. Suatza hitzak hainbat azalpen ditu, Orota-
riko hiztegian azaltzen den bezala154. Baina gure-
an, sutarako tenaza modukoa da. Hiztegian hona-
koa azaltzen zaigu: “Pobrea zéruko lorea, abera-
tsa infernuko suatza”. Inondik ere, erlijio giroko erre-
ferentzia da. Bertan suatza era metaforikoan dara-
bil, denbora guztian sutan erretzen egongo den abe-
ratsa adieraziz.

TEILLERIE. Aspaldi galdu ziren teileriak edo teila fa-
brikak gure inguruan. Hala ere, batzuetan uste bai-
no gertuago agertzen dira hauen arrastoak. Hara zer
dioten Telleriarte auzoaren gainean: “Telleriartetik
Udana bitartean, Udanako labeak baino berrehun
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bat metro lehenago, eskuin aldera, Tellerizabal dei-
turiko inguruan teileri bat izan zela esaten dute. Eta
paraje hartan sortzen den teila kasku ugarienga-
tik arrazoi dutela esan daiteke155”.

TOTOA. Hiztegian batutako ume hizkerako hitzak
hauek dira: MAIÑAK= Negarra; MIXIÑE= Katua;
MOO= Behia; NINIE= Umea; PA EMAN= Musu
eman; PAPA= Ogia; PURRITA= Oiloa; TOTOA=
Txakurra; TXITXIE= Haragia.

TUNEL-AUNDIE. Tunel Handia edo Oazurtzako
tunela, Aizkorri aldean den trenbide tunel handie-
na da. 2955 metroko luzera du Brinkolako ahotik
Zegamakora156. Tunel honen berezitasuna bere
putzuak dira, hau da, beheko harria-eta ateratzeko
zulo bertikalak. Bestetik, Tunel Handiaren bi aldeek
bat egin ez, eta bere buruaz beste egin zuen inge-
niariaren kasua ez dago dokumentatua. Kontu za-
baldua bada ere, egiazkotzat ezin da jo.

TURBINA. Brinkolako Turbina etxea eta zentrala, 1912
urtean eraiki zuen “Segura, Ugalde y Cía.” elkar-
teak. Voith etxeko Pelton turbina zen bertan, 200 me-
tro ur saltoaz aritzen zena. 1970 inguruan kendu zen
makinaria157.

TXAAPITXI. Gauzen ezagupidea, askotan, bizitzako
harremanez egiten da. Horrela, bai JUA eta baita JBA
ere, euren amen herrietako festetara joaten ziren, Mu-
tiloara eta Zegamara. Eta horrexegatik, gure lane-
an agertzen diren Zegama eta Mutiloako baserrien
izenak beste herrietakoak baino gehiago dira, esa-
te baterako Segura edo Gabiriakoak baino ugaria-
goak. Bestetik, Oñatiko baserri izen dexente ager-
tzen dira. Hemen berriz, loturak anitzagoak dira: Be-
ain sendiak Oñatirekin izandako harremana, Luziano
Ugalderen morrontza Oñatin, Oñatiko azoka...

TXILIBITUE. Musika tresna hau Juan Mari Beltra-
nek ikertua du, Txulubita izenaren azpian. Txilibi-
tua egiteko teknika azaltzen digu eta berau egite-
ko egurrak ere bai: lizarra, makala eta gaztainon-
doa, lekuaren arabera158. 

TXIPELETA. Jakingarria da tximeleta hitza hainbat
formatan agertzen dela: Panpilipauxa; Pitxillota; Pi-
txilota; Pitxoleta; Txipeleta.

TXIRRITA. Aitonak abestu zuen bertso honen gainean
zerbait esan beharrean gaude: 1) Aitona doinua abes-
ten Txirritaren erantzunetik hasten da, beraz azke-
neko puntu osoa abestu gabe uzten du, hau da, ber-
tsoa bera bukatzen da, baina doinuaren azken za-
tia abestu gabe geratzen da. Horregatik, baliteke, be-
rari emandako puntua ere abestuz emana, eta hala
doinua bera osatuko luke Txirritak, falta ziren hiru
puntuak osatuz. 2) Aitonak abestu duen aldaeran
“poto” garbia agertzen da. Horretaz gain, azken pun-
tuaren metrika desegokia da (abesten ari denean ere
sumatzen zaio hori). Horregatik pentsatzen dugu zati
hau ez duela gogoan ondo gorde. 3) Hala ere, ber-
tso honen benetako izaeraren alde gaude, batez ere
bertan agertzen den euskara Beterrikoa delako, gar-
bi-garbi, Brinkolakoak ez diren lexiko eta foneti-
karekin.

TXIXARA-LURRE. Baserritarren gizartean garran-
tzia handiagoa zuen eguraldia norberak igartzea,
gaurko munduan baino. Horretarako hainbat era-
tako seinaleak aztertzen ziren, hiztegian jaso ditu-
gunen artean: 1) Eguraldiarenak: Sorgin haizeak
ekaitzaren gertutasuna adierazten du; aldaizeak eu-

ria ekartzen du. 2) Mitologikoak: Anbotoko Seiñorea
non zen, eguraldi bat edo bestea egiten zuen. 3) San-
tuekin edo erlijioarekin lotuak: San Migelen zaha-
giak, euria garai horretan ugari izaten dela; San Lo-
rentzok berriz, euria eta eguzkia lotzen ditu; Kan-
delarioren esaera ere gogoan hartzekoa da. 4) Iza-

diko zikloak: Ilargiak eguraldiaren gorabeherak gi-
datzen ditu. 5) Esaerak: Ostiraleko hodeiak berro-
gei eguneko ekaitza dakar; Martzoko sugeak ere be-
rrogei eguneko ekaitza. 6) Igartze metodoak: ko-
artatenporak. 7) Abereak: Amona mantangorriaren
hegaldia; armiarma hil ezkero eguraldi txarra;
etxabereak gehiegi jolastea eguraldi txarra; okila-
ren hotsa, eguraldi txarra; zizare-lurra, beste hain-
beste. 8) Lotura argirik gabeak: tximinian behera
kedarra erortzen bada, eguraldi txarra.

TXORI-LOA. Ematen duenez, ez da txoriaren loa ba-
karrik izaten arina. Kandido Izagirren Oñati alde-
an jaso zuenez: “erbi-lua: el sueño muy ligero (Fr.
Vicente)159”.

UDANA. Udana auzoaren sorrera eta gorakada XIX
mendearen erditik gerora suertatua da. Esate bate-
rako, Udana Bentaren eraikuntza Zumarraga-Oña-
ti bidea egitearekin lotua dago. Bide hauxe 1845 ur-

› TEILLERIE. Eskuz egindako teilak, Antxerdiko egilehorreko teilatutik hartuak. Garai bateko teile-
rietako teilak ere antzekoak izan behar zuten. (AA, 2006-05-27)
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esan zuen Juanita Zumarragak: “Kar-
nabaletan etortzen zien mozorrotuta, je-
nealen, “ungarok”-o esaten tzienak, o
ijitok eta ola. Ar txikiin bat dantzaan
zuela o tximun batekiñ-o, etortzen tzien,
bai. Ta zaldin bat, aston bat, o karron
bat izaten tzuen. Eta bueno ba, orik jana
eskatzen zuen, jenealen, jana eskatzen
zuen, bai”. (Ar txikiin bat = Hartz txi-
kiren bat)/ Juanita Zumarraga. (Sagas-
tizabal, Anduaga, 1922). Itziar Etxeza-
rreta eta neuk egindako elkarrizketa:
2002-05-31.

166 ASKOREN ARTEAN, 1997: 145.
167 ASKOREN ARTEAN, 1997: 295.
168 ASKOREN ARTEAN, 1997: 295.

tean berritua izan zen. Udanako Kamiñero etxeak
zerbait beranduagokoa ematen du. Udanaren bes-
te bultzatzaile handia Kataberako mehatzen ustia-
pena izan zen, XIX mendearen bukaera aldean. Ho-
nek Alemanen etxea eta Guridienea sortzea ekarri
zuen160.

UDANAKO ALEMANAK. Kataberako mehategia us-
tiatzeko asmoz, XIX mende bukaeran jarri zen bi-
zitzen Udanan Friedrich Bähr, bere emazte Johan-
na Von Daache-rekin. Bertan bost seme alaba
izan zituzten: Friedrich, Gerhard, Joachim, Mercedes
eta Hans161. Guk Gerhard Bähr aipatu behar dugu.
1900 urtean Udanan jaio zen, eta hamabi urterekin
Alemaniara joan zen ikasketak burutzera. Harrez-
kero, bere bizitza Alemania eta Euskal Herriaren ar-
tean eman zuen. Göttingen hiriko unibertsitatean
zientzia natural eta fisikoak ikasi zituen, eta gero ekin
zion hizkuntza zaharren ikasketari. RIEV aldizka-
rian balio handiko hainbat idazlan egin zituen, eus-
kara eta euskal gaien inguruan, batez ere. Bere lan
gorena “Baskisch und Iberisch” jotzen da; euskal-
iberismo teoriaren kontra agertzen da bertan. Bi-
garren mundu gerrateko azken egunetan hil zen, Ber-
linen, 1945 urtean162.

UITTA. Zenbaitetan gauzen jatorria argitu egin behar
izaten da, gertakari edo elementu bat horrelakoa zer-
gatik den jakin nahi izaten da. Nolabait esateko mi-
tologia kosmogonikoa horrekin lotuta dago, Eus-
kal Herrian San Martin dugu horren adibide gar-
bienetakoa: gizakiari artoa noiz erein, errotaren ar-
datzerako zein egur ezarri, zerra nola egin... giza-
kiari erakutsi zion San Martinek, aurretik jentilei edo
deabruari ikasita163. Nolabait hiztegian jaso dugun
karlistadaren kontakizunak ere horrelako hutsune
bat bete nahi du: nondik dator Uitta izenaren jato-
rria? Bestetik, Jose Luis Ugarteren ikerketen ara-
bera, azalpen hau erreala ez dela esan dezakegu Ui-
tta horren atzean dagoen leku izena Urieta delako,
ia 1483 urtetik agertzen den toponimoa164.

UNGRIANOA. Orotariko euskal hiztegira jota, Ber-
gara eta Eibar aldeko erreferentziak ditugu. Bate-
tik, ungriano hauek hartza dantzatzen zuten Euro-
pa erdialdeko ijitoak dira. Bestetik, azken gerrate-
rarte talde hauek izan ziren talde hauek gure he-
rrietan165. Honi hitz batzuk eransten arriskatuko gara.
Hungarian, ijitoak %3 dira166. Orokorrean, Balka-
nen inguruan 4 miloi ijito bizi dira, hainbat estatu-
tan sakabanatuak167. Hauetako ijitoak izango al zi-
ren XIX mendean gure herrietan ibili ohi zirenetako
batzuk? Adierazgarri samarra da, 1936 urteko ge-
rraterarte etorri izana; gogoan izan behar dugu na-
ziek asko jazarri zituztela ijitoak, 400.000-500.000
hilez168. Gainera naziak Alemanian boterera 1933
urtean iritsi ziren; hortik ere etor zitekeen ijito hauen-
tzako galera. Bestetik, hartzaren aipamena, gure hiz-
tegian agertu ez bada ere, oso gogoan hartzekoa da.
Izan ere, Europa erdialdeko populazio handienak
Balkanen eremuan daude, 4000 hartz Errumanian
eta 2500 Jugoslavia izandakoan169. Baina ungria-
no hauen xehetasun ugariagoren faltan, ez da erra-
za gehiago esatea.

UR AUNDIE. Euskaldunen kultura tradizionalean
zuhaitzak garrantzitsuak izan dira, bai ekonomikoki,
baita kulturalki ere. Gure begietan, Olazar baserrian
bi zuhaitz izan dira aipagarriak. Bata baratzaren on-
doan den aleman-sagarra. Bestea, ur aundie dei-
tutako hurritz tortoa, aldaparoaren ondoan dena.
Zuhaitz hau, kamino inguruko beste hainbat hurritz
bezala urte gehienetan kimatu ohi da.

UR-ZORRIE. Eibar aldetik ur-zorriaren berriren bat
ematen dute: “ur-zorri especie de quisquilla de
rio170”.

URE. Brinkola aldean ude eta bedarra esan izan da. Iz-
piren bat edo beste jaso dugu, ure eta belarra dio-
tenak, batez ere JBA-ren ahotan. Hemen, hizkun-
tzaren bilakaeraren indarrak agertzen dira. Komu-
nikabideetan, ura eta belarra agertzen dira, euskara
batuko formaz. Goierriko hizkera gehienetan berriz
ure/ude alternatzen da oraingoz, baina bedarra gau-
za arraro samarra da, ia legazpierakada bat. Hala-
ko indarrak tartean direla, hizkuntza ezaugarri ba-
tzuk aldatu egiten dira eta beste batzuk mantendu.
Hala ere, hau ez da fenomeno arraroa, hizkuntza al-
daketak, gehiago ala gutxiago, historiako aro denetan
gertatu direlako.

URKUILLUE. Brinkola aldean urkuillue esan ohi zaio,
hiztegian aipatu dugun bezala, tresna bati eta bi adar
nagusi dituen zuhaitzari ere. Zeraingo Aizpea au-
zoan ere urkuillue jaso izan dugu tresnari deitzeko
behintzat171. Hala ere, hitz hau Goierri osoan ez dago
hedatua. Bestetik, Debagoena aldean agertu izan da,
gure hiztegian jaso diren bi esanahi horiexetan172.

UZTAOA. Landare hau sendabelarra den ala ez, ez daki
JBA-k. Aztiriako Pedro Alustizari zera jaso genion:
“Emen garai baten uztaoa ezan asko izengo. Emen
Garakotxekok, Joxek esan oi zon kuñadoa Atagoi-
ttiko Martiñ, da etorri ziela uztao billa, kurea itte-
ko eridea indakon ona zala-ta”. (Neuk egindako el-
karrizketa, 2002-02-15)

› UDANA. Udanako labe eta eraikuntzen argazkia. (AA, 2003-11-26)
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169 ELOSEGI, M.M. 2006: 21.
170 BASAURI, S. & SARASUA, A. 2003:

95.
171 Joxe Manuel Arrondo. (Txoantxotegi,

Aizpea, 1940). Neuk egindako elka-
rrizketa: 2004-11-12.

172 ELEXPURU, J.M. 2004: 597.
173 LOPEZ-MENDIZABAL, I. 2003: III-

VI.
174 Hau jasoa ez badugu ere, Maria Ugal-

deri inoiz entzun genion.
175 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,

T. & UGALDE, M.J. 1999: 106-107.
176 SALETXE. 1993: 111.
177 LASA, X. 2004: 227./ Forma mugatua

nondik atera den jakiteko, ikus: LASA,
X. 2004: 46.

178 BASAURI, S. & SARASUA, A. 2003:
187.

179 AZPETIA, A. 2003: 178.
180 ERDOZIA, J.L. 2004: 305.
181 IZETA, M. 1996: 192.
182 ARANA, A. 2003: 292.
183 CONSTANTIN, J.B. 1996: 25.
184 LOPEZ DE GUEREÑU, E. 1998:

281./ Bestelako forma gehiago ere jaso
da hainbat herritan: Zarami (?); Zarani;
Zaras; Zareta; Zarica. LOPEZ DE
GUEREÑU, E. 1998: 281-282.

185 AZURMENDI, X. 1996a: 199-200.
186 AZPIAZU, A. 2007a: 8.

XABIERTXO. Liburu hau lehen aldiz 1923 urtean ate-
ra zen eta euskal ikasliburuen barruan erreferentzia
izan da173. Haurrek nekez irakurtzen zuten, eta eus-
karaz nekezago irakurtzen zuten garaian, nolabai-
teko eredua izan zen lan hau. Gure kasuan behin-
tzat, gure hiru berriemaile nagusienek haurtzaroan
ezagutu zuten.

XIMAURRE. Fenomenoa ondo aztertuta ez badago ere,
Brinkolan lexiko alternantzia adierazgarriak era-
biltzen dira. Adibidez, sitxe eta ximaurre biak
azaltzen dira. Lehena bigarrena baino askoz ere
gehiago erabiltzen da. Goierriko beste herrietan be-
rriz egoera aldatu egiten da. Sitxe hitza gutxi samar
erabilia da, eta Goierri erdian eta ekialdean ez da
agertzen, guk jaso ditugun erreferentzien arabera.

ZABALETATARRAK. “Brinkola gogoan” liburuan
agertzen denez, gutxienez XVIII mendetik ager-
tzen da Zabaleta sendia Olazarren. Joxe Mari Za-
baleta 1837 urtean jaio zen. Hau Joakina Guridi Gu-
ridirekin ezkondu zen etxera, eta hiru seme-alaba
izan zituzten. Lehena gure testuan agerten den Don
Luis apaiza da. Bigarrena, Maria Eujenia, bigarren
deian ezkondu gabe geratu zen, senargaiak esan zue-
nez, “ez zuela albardarik gabeko astorik be-
har174”. Hirugarrena izan zen bere buruaz beste egin
zuena175.

ZAREA. Legazpieran zarea esaten dena, Goierriko toki
gehienetan saskie esaten da. Hain berezia da hitz hau
Goierriko testuinguru linguistikoan, ze legazpie-
rarekin lotu daitekela zuzenean. Baina interes han-
diko hitza da inondik ere, ezusteko asko dituelako.
Goazen poliki-poliki. Batetik, “Saletxek” jasoa dau-
ka hitz hau176; legazpieraren barruan hitz arrunta da
zarea. Urretxu-Zumarragako euskara ia desagertuan,
zare/zaria esaten da177. Deklinazioa gorabehera, Le-
gazpi eta Zumarraga-Urretxun hitz bera erabiltzen
da. Baina Urretxu-Zumarragako euskararen indar
urriak (desagertzeko bidean dago) eta legazpiera-
ren hiztunek auzoko hizkuntzarekiko duten ezeza-
gutza hori dela eta, zarea hitzak legazpierakada iza-
ten jarraitzen du. Era berean, Ezkion, Itsason, Ga-
birian, Mutiloan, Zerainen eta Zegaman egin ditu-
gun elkarrizketetan hitz hau ez da agertu. Hau da,
goierrieraren barruan hitz hau ez dago beste inon:
Legazpin bakarrik. Puntu honetan gaudela, gure be-
girada mendebaldera doa, hau da, bizkaieraz min-
tzo den eremura: Debagoenera. Eibarren, esate ba-
tera, zara eta zare jaso dituzte178. Baina atentzioa piz-
ten du Bergara eta Oñatin hitz hau jaso ez izanak.
Zestoa aldera joanda, gauza honi otarra deitzen zaio-
la ikusiko dugu179. Nafarroako Sakana eskualdeko
erdialdeko herrietan berriz, zare/zarie eta zare/za-
ria jaso dira180. Nafarroan aurrera eginez, Baztanen
zaretra izango litzateke zarekada181. Zaraitzun be-
rriz zare forma jasoa dago182. Zuberoan ere agertzen
da hitz hau, esate baterako, Jean Baptiste Constantin
idazle santagrazitarraren lanean. Zubereraz idatzi-
tako lan ederrean, zaria agertu zaigu183. Orain ar-
tekoa gutxi ez, eta Araba aldean ere agertu da. Esa-
te baterako Zuia aldean, Gorbeia barrenean, zaran
jasota dago184. Erabilera eremu sakabanatu honen
gaineko gogoeta egitea ez da lan honen helburua,
hala ere, horrelako fenomenoak zenbat hitzekin ger-
tatzen direlakoan gaude.

ZAZPI-URTE. Inondik ere, munduaren bukaeraren bel-
durra ere izan da gure zaharren gizartean. Ikusi be-
harko da ea ez ote den elizak bideratutako pentsa-

mendua, munduaren galera elizaren galerarekin na-
baritzen delako askotan. Zegama aldean jasotako-
ak badu Brinkolakoaren antza, eta gainera xeheta-
sun gehiagoz osatzen da. Hauek dira Zegamako sei-
naleak185:

- Ate bakoitzean denda egotea. Zerua alanbrez ze-
harkatua. Bideetan bidegurutze pila bat egotea eta
gizonak emakumeen beldur izatea.

- Euria eta eguzkia batera izatea.

- Zazpi urtean umerik ez jaiotzea.

- Gauez kandela bedeinkatuek bakarrik argia egin.

- Gaizkileak bapo eta zintzoak gosez.

- Jesukristoren izenean gezurrezko profetak etor-
tzea.

Beste herri eta herrialde batzutako profeziak aztertu
beharko lirateke ikuspegi zabalagoa izateko.

ZEAMARRA ETORRI. Gauza kuriosoa da hauxe.
Izan ere, Zeamarra etorri hainbat herritan jaso dugu:
Aztiria, Aizpea edo Ezkion esate baterako. Baina
bestetik, Zegama bertan ez dugu jaso186. 

ZELANDA. Hots aldizkariaren lehen zenbakiak, Isi-
doro Guridi “Zelanda” artzain izandakoari egindako
elkarrizketa ekarri zuen. Une horretan, 1983 urte-
an, artzaintza aldaketa handi batean zen, artaldeak
handituz eta inbertsio berrien beharrekin. Artzain-
tza zaharraren ikuspegitik, berria ere baloratzen ager-
tzen zaigu “Zelanda”. Legazpi artzaintzarako po-
brea dela ere badio187. Gaztetan korrikalari izan zela
ere aipatzen da. Azkenik, bere bertsolari sena
azaltzen da, bertso eta erantzun errimatuen bidez188.

ZEPAIKO GUUTZEA. Zepadiko gurutzearen gainean
zera diote: “Santo Tomas egun batean, Segurako fe-

› UZTAOA. Uztao landarea Garinen. Uztaoak sendaketa ahalmenak ere baditu. (AA, 2007-03-02)
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z

187 Beharbada horregatik, artzaintzak ez du
hainbeste indar izan Legazpin histori-
koki. Esate baterako, Legazpiren ba-
rrutian den Arriurdin saroain bertan ere,
jatorriz legazpiarrak ez ziren artzainak
ere ugari izan dira.

188 TELLERIA, M.J. & UGALDE, M.
1983: 10-12.

189 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,
T. & UGALDE, M.J. 1999: 220.

190 Hiztegian jasoa dugunez, Armuño al-
dean ere egin zen patata.

191 AZPIAZU, A. 2006: 12-13.
192 ELORZA, M.A. & ELORZA, L.

2006: 238.
193 UGARTE, J.L. & MADINABEITIA,

T. & UGALDE, M.J. 1999: 111.
194 AIZPURU, I. & CATALAN, P. & GA-

RIN, F. 2002: 110-112.
195 AIZPURU, I. & CATALAN, P. & GA-

RIN, F. 2002: 214.
196 MITXELENA, K. 2005: 1018.

riatik zetorrela; Ariztiko bizilagun bat elur bisutsak
itota hil zen Zepadi izeneko parajean. Haren ome-
nez jarri zuten harrizko gurutzea189”.

ZIKIRIOA. Zikirioa landare berezi samarra izan da gure
lurrean. Izan ere, XX mendean asko izan ez bada
ere, gizakia eta bere inguruaren arteko lotura argi-
tzeko interesgarria da oso. Zeraingo Aizpe eta Bar-
bari auzoetan (Brinkolarekin muga egiten dutenak
hain zuzen ere), zikirioa XX mendearen erdialde-
ra arte egin zen, beti ere leku aldapatsu eta zaile-
tan. Olazar aldean berriz, XIX bukaerako arrasto-
ren bat-edo jaso da, Manuela Guridi amandrearen
bidez. Honen esanetan, Armuñoko Mendisoro pa-
rajean zikirioa egin zen. Zerain aldean jaso dugu-
nez, askotan luberrietan, lehenengo patata egiten zen

eta gero zikirioa190. Zikirioa nekazaritza arrunta zai-
la den tokietan egin izan ohi zen. Nolabait esateko,
zikirioa egiteak gure lurrean behintzat, baso eta ze-
laiak nekazaritzarako moldatzeko behar gorria
adierazten du, nekazaritza hau zaila izanda ere. Ho-
rregatik, nolabait baserrien azkeneko hedapenare-
kin lotu daiteke zikirioa lantzea, bestelako testuin-
guruetan batzutan ager badaiteke ere191.

ZOIE. Elortza ahizpek Kandido Aizpeolea artzainari
zohia aitzurrez nola ateratzen zuen jaso zioten:
“Atxurrekin ein ta zutik ola jarri ta ankan bueltan
aroa bezelaxe ta ura gora ateratzen tzan”. Zohi hau-
xe, artzain txaboletako teilaturako erabiltzen zen192.

ZUBITXOTA. Ezer gutxi geratu da baserri honi bu-
ruz, eta hauek “Brinkola gogoan” liburuan jasoak
datoz: XIX mendean bazituen bizilagunak bertan,
baina XX mendean ia ez. Ematen duenez, Munte-
gikoen errentari izan ziren bertako bizilagunak. Ba-
liteke garai batean errota ere izana eraikuntza hau.
XX mendean lehorpe bezala erabili izan da, urte-
giak azpian hartu zuen arte193.

› ZIKIRIOA. Proba moduan soroan egindako zikirioa. (AA, 2008-07-05)
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