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[bertsioa: 2014-07-14]
gabadiar izlag/iz Gabadikoa, Gabadiri dagokiona; Gabadiko herritarra. Buruilaren hogoi eta zortzian ezkondu dira
Maitena Primo Donibane Garazikoa eta Laurent Roels gabadiar gaztea. Alexandre Bordagaray eta Mixel Mendibil gabadiar kondalariek.
Gero sega zoingehiagokan bi gabadiar, Donapaleun jadanik nausitu direnak, ariko dira Latasa eta Ayerbe famatuen aurka.

gaban iz berokia.

Prakak jantzi zituen badaezpadan, eta orkatiletarainoko gabana. Gabanaren botoiak. Gabanaren poltsikotik.
Gabana kentzen lagundu zion.

gabaondar izlag/iz Gabaongoa, Gabaoni dagokiona; Gabaongo herritarra.

Orduan, israeldarrek onartu egin zuten
gabaondarrek eskainitako janaria. Gabaondarrek mandatariak bidali zizkioten Josueri, Gilgaleko kanpamentura, eskari honekin: [...].

gabardina 1 iz beroki itxurako euritakoa.

Atzera eta aurrera zebiltzan beren gabardina luze eta belusezko kapeluekin.
Gabardina arin bat zekarren, kanpoan elurra ari zuen arren. Gabardinaren sakeletan sartu ditu eskuak. Rickek pistola bat darama
gabardinaren poltsikoan. Gabardinak forruan duen sakela haundi batean. Emakume gazte bat ikusi nuen neure aurrean, ezezaguna,
gabardina batean bildua. Freskatzen ari zuen, eta Hermannek gabardinaren lepoa jaso zuen. Gabardinaren iduna goratu, eskuak igurtzi
eta eskumako poltsikoan sartu zuen eskua. Zutitu eta gabardinako hegalak tinkatu zituen, lepoa babestuz. Metraileta gabardinaren
azpian gordeta, Bar Otamendin sartu nintzen eta kafea eskatu nuen. Gabardina itxuragabe batez jantzia hasi zaio alderatzen. Horma
erorien artean, gabardinak ukigabe zirauen, estazioburua iristear balego bezala.

2 (aditzaren objektu gisa)

Gabardina bat zeraman soinean. Bizarrik kendu gabe eta pijama gainetik gabardina neramala.
Gabardina erantzi eta gorbata laxatu du. Andrések gabardina kentzen laguntzen dizun bitartean. Gabardina jantzi, lepokoa gurutzatu,
kapela ongi jarri eta irteerarantz abiatu zen. Gainean gabardina jarri zion. Bere gabardina berehala soinetik kentzen zuela senarra
harekin estaltzeko. Zer, gabardina zikintzeko beldurrez, ala? Haizeak gabardina eta ilea harrotu dizkio.
[3] gabardina erantzi (10); gabardina jantzi (9); gabardina lotu (3); gabardina luze (3); gabardinaren poltsikoan (3)]

gabardinadun izlag gabardina daramana.

Gabardinadun emakumezko bat ari zen txakurrari deika, katea eskuan zuela.

Ordurako, hilotz zegoen gabardinadun gizaseme hura.

gabarra 1 iz ibai eta ur bareetako garraio ontzia.

Aurrera jarraitu zuen Scotten gabarra ubidean atrakaturik zegoen
lekuraino. Gabarra ibaira irten zen. Erabaki genuen Wharf Road-etik aurrera joko genuela itsasontzietara iritsi arte; han, gabarran, beste
aldera igaroko ginela. Dublingo merkataritzaren ikuskizunaz gozatu genuen: gabarrak, beren ke-kiribil leunengatik urrutira ezagun;
Ringsend-ez haraindiko arrantza-ontzi flota arrea; [...]. Urumea ibaia bare-bare zegoen; eta, aspaldiko denboretan bezalaxe, gabarra bat
ikusi nuen. Ez dakit Ibaizabalen gabarrarekin osteratxoa egingo dugun. Volgan gora edo behera zebiltzan txalupa, gabarra eta txanel
ugarien artetik. Lehenbizi bera igaroko zen beste aldera, gabarran tarantasa eta zaldiak eramanda, beldurrez zegoen-eta zama astun
horrek ez ote zuen gabarra kolokan jarriko. Txalupek albo batetik abordatu dute gabarra. Karga-mutilek [...] zarataka botatzen ditiztek
ilarrak eta artatxikia sabel sakoneko gabarretara. Gabarra batean hiru gizaseme ageri, zirudienez arrantzan ari. Bizkarra beltzez eta
gorriz pintaturik zeukan gabarra handi samar bat. Hor lehorreratzen dituk gabarrak. Ibaiaren erdian gabarra batzuen gainean paratuta
zeuden ring-ak eta ikusleak hiru bazterretan pilatuta. Gabarra gaineko borrokez berba egiten zenidan, boxeolariak gabarra gainera
eramaten zituzten txalupez... zubian, San Anton parean eta Martzaako molla honetan biltzen zen jendetzaz...

2 (izenondoekin) Askatasunaren estatua sonanbulu baten modura ageri zen zut, atoiontzien ke-laino kiribilduaren, goleten masten eta
adreiluz eta hareaz mukuru beteta zeuden gabarra ikaragarrien artetik. Zalgurdiak eta abereak garraiatzeko gabarra berezien bidez, hiru
ordu behar dira Jenisei ibaiaz bestaldera pasatzeko.

3 (hitz elkartuetan) Kartzelatik irtendakoan, gabarra-gidari edo portu-zaindari lanpostu bat emango didate. ik gabarrari.
gabarrari iz gabarra-gidaria. ik gabarrazain.

Bi gabarrariak gizaseme mardul kementsuak ziren, eta gainera sari ederra
espero zuten. Bi gabarrariek aurrera bultzatzen zuten ontzia trebetasun handiz, haga bana eskuan. Horretarako, haga muturrak karelaren
beheko aldean egindako koska batzuetan bermatu eta gabarrariek ontzia saiheska eramatea lortu zuten, pixkaka-pixkaka ezkerraldeko
ibai bazterrerantz hurbiltzen zirela.

gabarratxo iz gabarra txikia.

Itxi eta urak igo arte ari ziren itxoiten gabarratxo batean zetozenak, behin urak bestaldeko mailara
iristean zabaldu ondoren aurrerantz abiatzeko, esklusako ateko hagak erretiratu eta gero.

gabarrazain iz gabarra-gidaria. ik gabarrari.

Astelehenean, aduana zerbitzuetan diharduen gabarrazain batek, Sena
ibaian behera hutsik zihoan txalupa bat ikusi zuen. Eta ondoren gabarrazainak ekainaren hogeita biko astelehenean hartu zuen txaluparen
arrastoen bila abiatuko gara.

gabarroi iz gabarra modukoa, handia. Baina oraingoan gabarroira jo du zuzenean. Bi urpekari agertu, eta gabarroia miatzen
hasi dira. Eako Lander Uriagereka Miota nerabea, 14 urte, ito egin zen gabarroiaren azpian trabaturik. Gabarroian zeuden igerilarien
aurpegiei ia antzematen zienean.

gabatxo iz pei frantziarra. Frantsesez dago, besteak beste Euskal Herrira oporretara datozen gabatxo ostixek ondo jakin dezaten
zer garen, zer pentsatzen dugun euren gobernu colaboaz. Gabatxo txobinista bat azentu andaluzarekin! Eta Milafrangako eta Gotaineko
nire ahaideak ere, zer?_“gabatxoak” berak ere?

gabekeria iz gabetasun gaitzesgarria. Kantuaren kopletan berean badu minduri-linburi honek emazte ahotsen gabekeriaren
arrazoia: fedea ideien gainetik jartzen duen jendarteak ez duke kanta baten osatzeko emazte beharrik, salbu ama, alaba eta ezkontide
izateko!

gabetasun

[30 agerraldi, 14 liburu eta 4 artikulutan]

iz ez duenaren egoera edo nolakotasuna. ik gabezia.

Orduan, antsiaren minetik, mun du bihurtu nintzen, basamortu eta gabetasun orokor. Baina oraindik erabat emakume izatera iritsi gabe,
eta gabetasun hori zela erabaki nuen adineko gizasemeoi horrenbeste gustatzen zitzaiguna. Herrimina erabiltzen da gabetasun hori
estaltzeko. Larunbat goiz hartan baneukan halako maitia non zira, halako gabetasun bular zolan halako zimiko tripa sabaian... Zoria
kausaren gabetasuna ez dela ikus dezakegu, horren transzendentzia baizik: zoria kausa transzendentala da.

gabetsi, gabets, gabesten du ad falta nabaritu. Zuek, aldiz, ez dut uste gabetsiko nauzuenik.
gabetu, gabe(tu), gabetzen 1 da ad gabe gertatu, gabe utzi. Garunetik kolore-ezagupenak erabat erauzi balizkiote bezala,
iraganaz gabetua zen, bere iragan kromatikoaz, lehenago halakorik izanaren aztarnarik, barne-frogarik, utzi gabe. Eta ezari-ezarian
mundua jendez gabetuz joan zen. Argiz gabeturik zirudien ziega hartan. Haien aurpegiak gizakien aurpegien ahulezia misteriotsuaz
gabeturik zeuden. Begi lurtarrez gabeturiko gogamenak. Ile berreskuratua buruan dotore; bizkar gainak inoizko sendoenak; bisaiako
larruazala zimurrez gabetua; matelondoko betiko orizta iluna orbain bakar. Mundua jendez gabetzea.

· 2 du ad gabe utzi, kendu. Verresek, ordea, pretore zelarik, jarauntsiaz gabetu zuen alaba hura. Biziki samurtua naiz, polit hori,
bai zu ikusteko plazerraz gabetu nauzulako, bai eta gabetze horren kausaz ere. Izate horretarik aldez aurretik bazutenaz eta hura
galdatzetik sekula geldituko ez direnaz ez ditzakezula haatik zure adiskideak gabetu. Ezdeuskeriak azkenik beharrezkoa denaz gabetzen
gaitu. Eriek ere zorioneko ahuleziak izaten dituzte, ordu batzuetan beren gaitzaren gaineko kontzientziaz gabetzen dituztenak.

· 3 da/du ad (aditz elkartuen bigarren osagai gisa)

Gizabanakoak bere burua horrela transzendentziaren aurrean
autoulertzen duenean, transzendentziak errealitate gabeturik uzten du erabat "bitarteko" mundu hau (indibiduoarentzat). Jendea gezur
gabetzeko botikarik asmatuko balu medizinak, akabo gure handitasun uste guziak! Talibanak Guantanamora eraman dituzte, esku-lotuta,
begiak estalita, bizarra kenduta: giza gabeturik. Baina osabak ez zidan hitzik ere erran, munduko zientzia guztia ezpainetan mututu eta
hitz-gabetu balitzaio bezala. Eta aurrean, garaiak hosto gabetua, zuhaitz sendo bat. Egoera horrek Jorge D'Alessandro entrenatzailearen
kargu gabetzeko ekarri zuen astelehenean. Nola bere burua sorkarietatik ez duen askatu ez eta kezka-gabetu, nola den Jainkoaren
desberdin. Neska eder hura hantxe zegoen, salmahai kolore eta pintura gabetu haren atzean.

· Siglen maitale bihotz-gabetuentzat.

4 (era burutua izenondo gisa) Dibortziatuak, gabetuen alabak, alarguntsak.
gabetze 1 iz gabe gertatzea, gabe uztea. Biziki samurtua naiz, polit hori, bai zu ikusteko plazerraz gabetu nauzulako, bai eta
gabetze horren kausaz ere. Damu mingarriak, gabetze eternalak, eta Valmonten isiltasuna gutxituko den eta zurea kezka bihurtuko den
esperantza arin bat.

2 (objektua bilduz) Maiatzaren 25ean plataforma honen eskubide gabetzearen aurka protesta egiteko egingo diren mobilizazioetan
parte hartzeko. Jendez gabetze horrek, oso aspaldi hasiak, oraindik ere badirau.

[1028 agerraldi, 114 liburu eta 484 artikulutan]
Hutsuneak betetzea eta gabeziak osatzea.
Jainkoak ematen ez badit, gabe izango naiz beraren nahiagatik, ez baitit eman eskatu diodanik, horrela onartuz gabezia eta absentzia. Bai,
badira zakil txikiko gizon asko gabezia horren ordainez konpentsazio latzak eskaintzen dituztenak. Gizakumeak gabeziak sublimatzen
ditu. Ustez agertzen zaizkidan kontsolamenduek ez naute, aitzitik, are gabetuago egotera baizik behartzen; eta gabezia horiek are
krudelagoak bilakatzen dira Valmont jauna ere gabetua dela jakinik. Txango samurra emirraren soldaduentzat, deusen gabeziarik gabe,
baina nekeza estutasunek ahuldutako preso zorigaiztoko haientzat. Tristura hau, maite dugunaren gabeziari dagokionez, Frustrazioa
deitzen da. Pax Britannica-ren pean azpikontinenteko natur baliabideen gabeziak hainbat eratara bete ziren: burdinbideak eginez,
ureztatuz eta, batez ere, administrazio trebe eta burutsuaz. Ezin dugu ere erran betegintzarre handiago baten gabezian datzala Tristura,
zeren "gabezia" ez baita ezer. Gabezian, biluztasunean eta norbera inoren esku jartzean, gogoak bero eta sutsu egon behar du,
berotasun eta pairamen sendoan.

gabezia

1 iz gabetasuna.

2 (izenondoekin)

Erroak non dituen jakin nahia igartzen zaio gaurko munduari, gabezia handia du alde horretan. Lan erretorikodiskurtsiborako gaitasun eza, gabezia ikaragarria inolaz ere. Jesusek ez zuen inoiz barre egin, ezta irribarre ere, gabezia barkagaitza
Jainkoaren seme batengan. Neke handitan eta gabezia gorrian. Materiari beti datxekion gabezia berezia. Gabezia biologikoetan
oinarritutako [pobreziaren] definizioak. Uste zuen gabezia mingarri bat inposatzen ziola bere buruari. Gabezia mingotsean eta isiltasun
sakonean amildu. Itsutasuna, hasieran gabezia eta galera latza izan badaiteke ere, leun daiteke denbora joan ahala.

3 (hitz elakrtuetan lehen osagai gisa)

Ezer gabe eta biluzik, daitekeen gabezia egoera zehatzenean gaude. Maitemina
horregatik da premia egoera bat, gabezia egoera bat.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Korde gabeziatik bizitzara itzultzean bi aldi izaten dira. Nire sinesmen-gabezia
ezaguna bide zuenez. Zintzotasun-gabezia hori akats bat zen komunismoaren armadura moralean. Haren baitan ezer ez zen beti-batekoa,
ez gaiztotasuna eta ez ontasuna, eta giza sentimendu ororen gabezia harrigarria atzematen zitzaion. Araztasun gabezia jakin bat dago
giza izaeran. Ahalmen-gabezia batzuk. Beren ezagutza-gabezia eta beren antze osoaren hutsaltasuna.

4 behartasuna. Gabezia gorrian bizi. Gabezi urteetarako oparotasun-urteetan horniketa egitea. Halako gabezi urteak tokatu gabe ere,
baserrikoa biziraupeneko kultura da izatez, autarkikoa.`
[3] akats eta gabezia (3); askatasun gabezia (8); babes gabezia (9); defentsa gabezia (3); gabezia dagoela (3); gabezia demokratikoa (3); gabezia
egoera (4); gabezia erabatekoa (3); gabezia gorrian (3); gabezia handi (3); gabezia handia (11); gabezia handiak (15); gabezia izan (3); gabezia larria
(3); gabezia larriak (5); gabezia nabari (3); gabezia nabariak (3); gabezia nabarmena (3); gabezia nabarmenak (3); gabezia nagusia (7); gabezia
nagusiak (4); gabezia osatzeko (3); gabezia sentitzen (3); gehiegizko gabezia (3); gol gabezia (3); lan gabezia (20); taldearen gabezia (4)
dauden gabeziak (5); dituen gabeziak (15); dituen gabeziak konpontzeko (4); dituzten gabeziak (6); gabeziak aireratu (5); gabeziak azpimarratu (3);
gabeziak aztertu (4); gabeziak egon (3); gabeziak eta hutsuneak (3); gabeziak izan (3); gabeziak nabarmendu (4); gabeziak sortutako (3); lan
gabeziak (3); taldearen gabeziak (3)
lan gabezian (10)
lan gabeziaren (6)
gabeziarik handiena (4)
gabeziei aurre egiteko (6)]

gabi iz oletako mailu handia. Batana, motxean esanda, ehunki latza kolpeka joaz lantzeko eta tinkatzeko tresna hidraulikoa zen,
ardatz batek eragiten zituen zurezko gabi handi batzuk baizik ez zituena.

gabia iz mastaren goialdeko behatokia.

Masta nagusiko goian zelatari, gabia deritzon habia modukoan, begien menean zer
agertu, harexen abisua emateko. Ontzietako masta-punta, gabia eta belazurrunen arabera. Gabiatik behera jaisten. Gabiako
zaintzalekura begiratuz. -Neu joango nauk gabiako haga-gainera! -esan nuen-. Gabiako likatan preso geratutako kaioari.

gabinete (Hiztegi Batuan kabinete agertzen da, adierak markatu gabe; ik kabinete) 1 iz gobernuburu eta
gobernukideen multzoa. Ariel Sharonen gabineteak plazaratu zuen agiriak zioenez. Espainiako Gobernuak premiazko bilera egin
zuen eta hogeita lau orduz krisi gabinetea ezarri zuen. Berlusconik bere gabineteko kideei esan zien Immunitate Legea Parlamentuan
onar dezaten borrokan jarraituko duela. Dick Cheney presidente ordearen gabineteko Lewis Libbyri leporatu zion. Pirinio Atlantikoetako
Prefeturako gabinete zuzendariak.

2 (orobat gabinet )gela.

Bere gabineterat gonbidatu nindian, ustekabean, teleskopiotik so egiteko. Harik eta bertze egun batean
aitak aulki eta kakontzi berriak erosi, eta osabaren gabinetean paratu zituen arte. jauregiaren goialdean zuen bere studio edo gabinet
hari. Guztiok ezagutzen duzue haren koadro bat, nik neure gabinetean ipinia dudana. Txanpon horietako bat ikusia naiz Pembrockeko
kondearen gabinetean.

gabirai iz hegazti harraparia, gainaldea gris-urdina eta gainerako zerrendaduna duena (Accipiter nisus). ik
mirotz. Zein ausartu zen gabiraien hegaldia irakurtzera? Gabiraien hegada bezalakoa. Gabiraia babestutako hegaztia da. Baina preso
dago dagoeneko gabiraiaren erretinan, erretina horri likari baino atxikiago, zeren gabiraiak ez baitio gehiago jaregingo.

gabizain iz gabian dagoen marinela. Ni neu joan nendin ontziko gabizain, alegia, masta nagusiko goian zelatari, gabia deritzon
habia modukoan. Aurrerantzean Hernando izango haiz eta, hasteko, gabizain jardungo duk -esan zidan halako batean-. Ezta otu ere
holakorik izan litekeenik, ez da hala, gure gabizain gaztea?

gabizaintza iz gabizainaren lanbidea. Gabizaintzako mastarantz egin nuen.
gablete iz (fr gable, gâble; ingl gable) arku bateko triangelu formako gainaldea, askotan apaingarria.
Hogeita hamabi ukondoko zabalera zuen, eta altuera, gabletea kontatu gabe hamasei ukondokoa, eta gableteak berak plataformatik
goraino hamasei ukondo.

gabon1 1 iz pl eguberriak.

Elurretan zuri-zuri ageri zaizkit, argi eta garbi, haurtzaroko gabonak. Milanen dago neska Gabonak
pasatzen, eta txikitako gauzak nahi ditu jakin. Urte batzuk geroago, Gabonetan etorri zen izeba eta robot konputerizatu bat ekarri zion
Dudleyri. Gabonetatik hona, dena erabat aldatu da. Jangelan Gabonetako ohiko hamabi zuhaitzak zeuden jarrita, urre-koloreko izarrez
distiratsu. Hantxe geratu zen Bonjour tristesse, apaindu gabeko Gabonetako zuhaitzean bola bakar. Gabonetako arbola bezain
apaindurik. Gabonetako oroitzapen bat. Gabonetako Torneoko finalerdiak. Gabonetako oporrak elkarrekin igaroko genituela.

.

Gabonetako oporraldiaren aurretik jokatu zuen Bakayokok azken partida Osasunarekin

2 (hitz elkartuetan)

Errenteriako Gabon Abesti Sariketan parte hartzeko izen ematea zabalik dago. Gabon-gaueko afarian. Gabon
giroa nonahi, argiak eta guzti. Gabon kantak kantazen genizkion haur jaioberriari.
[3] gabon abesti (3); gabon egun (3); gabon eguna (3); gabon egunean (10); gabon esan (25); gabon esateko (4); gabon esaten (3); gabon esatera (3);
gabon gau (4); gabon gaua (11); gabon gauean (21); gabon gaueko (7); gabon giroa (3); gabon jaien (3); gabon jaietako (3); gabon kanta (5); gabon
kantak (6); gabon musua (3); gabon opa (3); gabon pasa (6); gabon zahar (7)
gabonak aldean (4); gabonak aldera (5); gabonak arte (5); gabonak baino lehen (6); gabonak dira (5); gabonak igaro (3); gabonak iritsi (4); gabonak
pasa (3)
gabonen aurretik (3)
gabonetako gospel kontzertuen (3); gabonetako mezua (3); gabonetako oporrak (5); gabonetako oporraldia (3); gabonetako oporraldiaren (5);
gabonetako saskiak (3); gabonetako torneoa (6); gabonetako torneoko (7)]

gabon2 ik gau 16.
gabonaldi iz eguberri denbora.

Gabonaldi osoa eta Erregenean barrena, egutegiko hilabeteak ez baino, ilargiaren aldi osoa da

hemen markatzen dena.

gabonsari iz eguberrietako saria edo oparia. Eguberri haietan gabonsari ederra eman nien bulegoko langilei. Gabonsarien
kontuak ere asko aldatu dira eta egunez nahastu ere bai, gure egunotan. Gutun-azalak gabonsariaren gehigarri bat zeukala uste izan
zuen Léak.

gaelera

[4 agerraldi, liburu 1 eta 2 artikulutan]

iz gaelikoa, hizkuntza zeltikoa.

Gaeleraz osorik argitaratzen den

Irlandako La egunkariak. Elkarrizketaren gaelerazko itzulpena.

gaeliko 1 [42 agerraldi, 6 liburu eta 27 artikulutan] iz Irlanda eta Eskoziako hizkuntza zeltikoa. ik gaelera;
irlandera. Katalana, euskara, galegoa eta Irlandako gaelikoa. Estatu nazioa izan arren, gaelikoa galtzeko zorian baitago. Eskoziako
gaelikoaren aldeko Comann na mParant taldeak. Gaelikoaren Lege proiektuak. Eskozian % 5-ek hitz egiten dute gaelikoz. Gaelikoz
idatzitako Irlandako egunkari bakarra. Gaelikoz abestutako piezak. Irlandako gaelikozko eta galesezko egunkarien proiektuak. IRAren
gaelikozko izena.

· 2 izond gaelikoari dagokiona.

Zesarren konkistek Inperioari erantsitako lurralde gaelikoaren eskualde zabalen atalasean.
James Macphersonek bere poemak Ossian antzinako bardo gaelikoaren lan gisa pasatzeko egin zituen ahaleginei. Neurri handi batean
elezahar gaelikoak izango ditu ardatz ziklo honek.

gai 1 iz gauzak osatzen dituzten materia-motetako bakoitza. ik substantzia. Urrea edo zilarra; hau da txanponaren
gai noblea. Harriaren egitura porotsuak morteroaren gaia xukatu duenean. Hidrogenoa zen, beraz, garbi: eguzkian eta izarretan erretzen
den gai bera. Landarearen konposizioan fosforoa zein eratan sartzen zen finkatzea, eta fosforodun gaia bakartzen saiatzea. Dioxina da
munduko gairik toxikoenetakoa. Itsasoko arrainek gai kutsatzaileak barneratzen dituzte. Gai organikoak, berriz, ongarriak egiteko erabil
daitezke. Cesio-137 gai erradioaktiboa aurkitu zuen. Beste gai sukoi bat. Argiak zenbait gai kimikotan duen eragina. Molekula horiek
badute gai bat, errodopsina, argi-quantumak zurgatu eta erreakzio kimikoz beste bi substantziatan deskonposatzen dena. Hezur-minerala,
berriz, gai kristalkara hauskor bat da. adenosintrifosfato edo ATP deritzon gai kimikoa. Estriknina hidrokloruroa -gai kimiko garratz bat- ia
beste edozein substantzia baino errazagoa da dastatzen. Erretxina nabarmen sendotzen zela xehe-xehe egindako gai izpitsuren bat
gehitzen bazitzaion. Beira-zuntza da beste gai konposatu ezagun bat, 1945 inguruan asmatua. Hizkuntzak kontzeptuen mundua eta gai
fonikoa tankeratzen dituela.

2 produktua; zerbait egiteko edo osatzeko behar diren gauzetako bakoitza.

Duty-freeko gaien usaintze hutsak.
Kolonietako gaien ekoizpena eta banaketa. Europar beltz-tratulariek gai manufakturatuen truke hartzen zituzten esklaboak Afrikako
kostaldeetan (armen, ehunen, edari bizien truke). Europar produktu manufakturatuak ez ziren jada esklaboen truke aldatzen, tropikoko
gaien truke baizik (kakaoa, palma-olioa, kakahueteak). Rohn Poulenc etxeko gaiak banatzen zituela-eta hurbildu zen guregana. Ertz
hondatuko ikasliburu zahar eta papertegiko gaien giro lizuntsu antzekoan. Nola sartuko zen, bada, Quidditcherako Kalitatezko Gaien
dendara eta erratz bat erosi?

3 jarduera edo adigai baten mamia.

Antzezlanaren gaia oso dramatikoa den arren, ikuskizuna bera «dibertigarria» dela. 128.
orrialdeko bi argazkiek gai bertsua dute: giza irudi bat mugimenduan. Ez bakarrik Jainkoari buruz eta adimenezko beste zenbait gauzari
buruz, baizik eta baita gorputzezko natura duten gaiei buruz ere. Politikari, historiari, geografiari edo beste edozein gairi buruz. Edozein

gaiz mintzatzea gogoko zuen hizlari iaioa. Biologiaren Filosofia, bizitza artifiziala, Zientziaren Filosofia eta zientzia kognitiboa dira landu
dituen gaiak. Gaiak ordena alfabetikoan antolatuak daude. Denbora eta espazio irudikatuen gaiak eztabaidatu ditugunean. Solaserako
gai apropos bat izatea. Asko irakurri nuen gaiari buruz. Gizarte arloko gaietan ez da horrelakorik gertatu. Traidorearen eta heroiaren
gaia. Zilegitasunaren gaiarekin batera. Idazkiaren gai nagusia maitasuna da. Hark plazaratutako lau galderen inguruan filosofian jorratu
diren gaiak azaltzen saiatu gara. 2. eta 4. kapituluetan berriro helduko diogu gai honi. Gero itzuliko gara gai honetara. Filosofian ukitzen
diren gai nagusien inguruan. Behin Pedro Miguel Etxenikerekin bazkaltzen ari nintzela etorri zen gaia harira. Oso gai korapilatsua zela.
Bilkura frango egin da eta aintzina egiten gai minbera hortaz. Zenbait gaik abstrakzio-maila altua dute. Ikusle ikasia edo "gaia ezagutzen
duena". Gaia aztertzeko baliagarri gertatuko zaizuen bibliografia. Kromosomen anormaltasunean hazkunde txiki bat ekar dezake, baina
gaia sakon aztertzeke dago oraindik. Landu nahi duzun gaiari dagozkion giltza-hitzak. Inork ez dezala gai honetan bere senidea irain edo
engaina. Gai beraren jarraipena. Gaien fitxategia. Gaitzat xakea duen asmakizun batean, zein da galarazirik dagoen hitz
bakarra?_1890ean, La bête humaine, trenbideen mundua gai harturik. Kardinalaren eta errotariaren arteko hurbilketa erotikoa gaitzat
hartuta Adaren egonezina arinduko nuelakoan.

4 (bertsolaritzan) Demagun, bertsotarako jarri diguten gaia "izotz koxkorra" dela. Gaia bada "itsasoak asko ematen du baina asko
kentzen", gaiak berak eman dizu zer esan behar duzun. Bederatzi puntuko bat botatzeko gai, "Euskal Herria" jarri zuten. Arkaitz
Estiballesek, poto egin zuen gaia emanda, baina puntuari dotore erantzun zion. Naroa Sasieta aurkezle eta gai emailearen gidaritzapean
egin zuten saioa. Leire Bilbaok jarri zituen gaiak. Plazan eta gai-libreko saioetan. Finaleko saioko bigarren atalekoak, berriz, honako
hauek: binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei puntuko motzean; eta kartzelako lana, hots, bakarka, gaia emanda, hiruna bertso, doinu
eta neurri librean. Kartzelan, gai polita jarri zieten: “Gaztetan Argentinara joandako munitibartarra zara”.

5 (hitz elkartutean)

Badira kimika gaiak gorpua usteltzetik betiko gordeko dutenak; merkurio bikloruroa da horietako bat. Landare
gaien hartzidura azetosoak urdailaren barruan gasa sorraraztea. Nekazaritza-gaien esportazioan aritzen zen oligarkia. Nekazaritzak,
meatzaritzak eta energia-gaiek munduko esportazioetan duten partea. Orobat industria-gaiei dagokienez. Argazki-gaia bere soiltasun
erabatekoan, ikuslea akuilatu eta argazkiaz gozatzera bultzatzen duena. Bertan bildu genituen filosofia eta euskara gaietan adituak,
terminologia zalantzak eztabaidatzeko. Erlijio-gaietan ezjakintzat agertzen du bere burua. Ikasketa eta irakurketa gaien zerrenda
sistematikoa. Otorduko hizketa gaia politika edo janari gozoren bat ez baldin bada. Jaun agurgarri hau aditua da politika gaietan. Ekintza
publikorik gabeko Jainkoaren aurkako saioetan ez dago krimen-gairik. Arte-gaiez kanpo erabiltzen denean. The Economist finantza eta

·

ekonomia gaietaz diharduen aldizkari ezagunak. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak. Droga Gaietako Zuzendaritzak. Salamancako
leize batean, deabru zaharrak eskola bat antolatu du teologo-gaientzat. Agnès de Clèves, Viana-ko printzearen espos-gaiaren
errezebitzera. Gizon-gaiak laztanki musukaturik.

6 (izenondo gisa) Gairik gaiena, nik bilatzen nuena, denbora zela ondorioztatu nuen. Eta hala sorkariaz zin egitean, erkinak baino
prestago eta gaiago dira bere Egileari eta Jaunari begirune eta itzal egiteko.

7 gai bihurtu

Musaren psikologia guzia ikasi zuen eta mus txapelketa batean irabazteko gai bihurtu. Haur jaioberriari alkohol tanta
batzuk jartzen zizkioten begietan, eta bedeinkapen berezia izaki, uretarako gai bihurtzen zuten. Emakumeak, batez ere haurrak
zituztenak, senarraren testamentuaren ondorioz jarauntsia jasotzeko gai bihurtu ziren. Osteoblastoek hezur-ehun berria sortzen dute, eta
osteoklastoek, berriz, hezur zaharra desegin, eta odol-zirkulazioak garraiatzeko moduko gai bihurtzen dute.

8 gai egin Zenbat eta gehiago gai egiten baita hartarako Gorputza, hainbat eta gehiago gai egiten da Izpiritua hautemateko. Amak ez

hinduen arkua tenkatzeko gai egin, baina lan hori laster egingo ditek besteek! Esadazu baina, ea bekaturako gai egiten gaituen
erabakimena Jaungoiko Sortzaileak ematea hain bidezkoa ote zen. Izpirituaren etorrerak gai egin zituen baita ere, egunero fruitu
handiagoz Izpiritua har zezaten. Gure mundua argitzen eta bestela ikusiko ez genituzkeen gauzak ikusteko gai egiten gaituen eguzkia. Ez
dira denak hori onartzeko gai, Jainkoak gai egiten dituenak baizik.

9 gai izan1 (bizidunak) ik gauza 9. Oraindik ere gai naiz Elgetatik Aszensiora oinez joateko. Gehienetan ez gara ezertarako gai,
negar egiteko besterik. Gihar bat mugitzeko gai ez nintzela. Aiztoaren ebakia edo suaren erredura sentitzeko gai ez izateraino. Ni
lotsarazteko gai izan zen, ordea. Jendeak ez duela ongia egiten berez nahi duelako, bidegabekeria egiteko gai ez delako baizik. Gobernu

·

demokratikoak belauniko jartzeko gai den korporazioa. Entzima bat sintetizatzeko gai ziren zelulak. Gaiago eta duinago da sakramentu
santua hartzeko. Eta hala sorkariaz zin egitean, erkinak baino prestago eta gaiago dira bere Egileari eta Jaunari begirune eta itzal egiteko.

10 gai izan2 (bizigabeak)

Sagarrak eta azenarioak bere mespretxu hura ulertzeko gai bailiran. Irudi hori proiektatzeko gai den
makina. Eredu hori gai da izaera kausala duten hipotesiak aurreratzeko. Badirelako ikusmen sisteman mugimenduaren atzemaile bereziak,
erretinan elkarrengandik hurbil dauden puntuetan eragina duten seinaleak kodetzeko gai direnak. Hagiografia ez da gai izaten
pertsonaiaren nortasunaren garapena deskribatzeko. Bi elementuak metalezkoak edo plastikozkoak direnean ere, lubrikazio egokia
eskaintzeko gai dira, askotan, inguruko ehunetako fluidoak.

11 gai-jartzaile [166 agerraldi, 5 liburu eta 41 artikulutan, edo gaijartzaile 39 agerraldi, 3 liburu eta 2
bertsolari jaialdietan gaiak jartzen dituen pertsona. Bihar 16:00etan Senpereko Ibarrun auzoko Inharrian,

artikulutan]

Xumai Murua eta Saroi Jauregi gaijartzaile dituztela. Gaijartzaile, berriz, Manu Legarra, Josu Etxanobe, Alaitz Rekondo, Miren Bidarte,
Mikel Legarra eta Migel Berekoetxea. Mixel Itzaina gai jartzaile trebeak kudeatu du saio hori. Aurtengoan, gai jartzaileen lana saritu nahi
izan dute. Gai jartzaileak bertsolaria espazio eta kokapen zehatz batean jarriko du eta ondoren jarriko diote gaia. Bertso saioetan gaijartzaile lanak egiten dituenean. Bertso eskolak bertsolariak ez ezik, gai-jartzaile, antolatzaile eta epaile berriak sortzeko guneak dira.
Gai-jartzaileari ondo ulertu nion, ezkongaiak ziren eta Lazkanok dudak zeuzkan, bestea ez ote zitzaion aitaren dirutzagatik arrimatuko.
Dena den, jaialdi batean nahiz eta gai-jartzaileak marka dezakeen saioaren nondik norakoa, gai-jartzailea bigarren mailako aktorea da.
Gai-jartzailea sortzailea al da?

12 gai sentitu

Gai sentitzen dira denen artean animazio musikala segurtatzeko. Eta Everest bera sokarik gabe ere azpitik goiti
igotzeko gai sentitzen ginen. Ez badira horretarako gai sentitzen, ez da gure arazoa. Irakurlerik ez lezake atxeman eta gainera bere
burua ez du gai senditzen.

13 gai zerrenda1 (orobat gaizerrenda g.er.)

XX. mendeko Zientziaren Filosofiarako bigarren gai-zerrenda dei dezakeguna.
Basileari buruzko erreportajeen gai-zerrenda osoa Lur Entziklopediako Ay-Byron tomotik hartua zuela konturatu nintzen. Gerta daiteke
prezioen gorakada benetan handia izatea, edo, agintarien gai-zerrendan edo programan inflazioaren kontrako politikak lehentasuna
izatea.

14 gai zerrenda2 (bileretan)

Erkidegoetako presidenteek atzo 11:00etarako konferentziako gai zerrenda ez zutela jaso. Mozioa
batzarraren gai zerrendan zegoen arren, bozketa egin eta bertan behera geratu zen. Azkenean, bozketa eguneko gai zerrendatik
kentzea erabaki zuen. Atzoko bilerak gai zerrenda zehaztu besterik ez zuela egin behar. Gai zerrendako puntuen inguruan izandako
eztabaida.

15 gaia atera

Mary Annek gaia atera zuen berriro. Bada gai bat Kleimanek eta Janek maiz ateratzen dutena: klandestinitatea.
Magnetismoaren gaia atera zen, Donatoren trikimailuak eta Charcot doktorearen esperientziak. Gero ehizaren gaia atera nuen berriro.
Ostera ere saiatzen da bortxaketaren gaia ateratzen.

16 gaian sakondu

Gaian sakondu gura duenak, baditu Interneten kontzentrazio-esparruetako hiztegiak. Gero hausnartzen hasi eta
liburu eta eztabaiden bidez ere saiatu ei zen gaian sakontzen. Lehenbizi, analisi kuantitatiboa egin genuen, ondoren kualitatiboa, eta,
azkenik, genero indarkeriaren gaian sakondu genuen. Ortografiaren eta ahoskeraren arteko ezberdintasunaren gaian sakontzeko.

17 gaian sartu

"Gero ikusi zuten sukaldean zakur bat zegoela benetan", argitu zuen maistra ohiak, eta, gaian sartuta, azalpen

·

gehiago ere eman zizkidan: [...]. Bai uste dut gaian sartu garela bete betean. Zuzenean salmenta gaian sartu gabe solasean jardutea,
Ez nuen nahi gerraren gaian sar zedin.
[9] adierazteko gai (14); aldatzeko gai (18); antzemateko gai (9); aritzeko gai (15); asmatzeko gai (11); ateratzeko gai (22); atzemateko gai (9);
aurkitzeko gai (12); aurre egiteko gai (64); aurrera egiteko gai (10); azaltzeko gai (12); babesteko gai (11); bat egiteko gai (12); bereizteko gai (15);
bermatzeko gai (11); beste gai bat (27); beste gai batzuk (29); bestelako gai (10); betetzeko gai (27); biltzeko gai (10); bizitzeko gai (12); buelta
emateko gai (13); edozer egiteko gai (14); edozertarako gai (9); egiteko gai (406); egiteko gai da (24); ekoizteko gai (10); emateko gai (99); emateko
gai izan (19); erabiltzeko gai (15); eramateko gai (13); erantzuteko gai (25); esateko gai (24); eusteko gai izan (10); ezagutzeko gai (17)
gai bakarra (20); gai beraren jarraipena (36); gai berezi (15); gai berriak (11); gai desberdinak (9); gai egin (13); gai egiten (23); gai emaile (22); gai
emaileak (9); gai interesgarria (10); gai izan (648); gai izatea (48); gai izateko (12); gai izaten (13); gai jakin (29); gai jartzaile (27); gai jartzailea (12);
gai jartzaileak (25); gai jorratu (17); gai jorratuko (15); gai kimiko (12); gai kimikoak (14); gai kimikoen (9); gai librean (12); gai minbera (19); gai

mota (11); gai nagusi (74); gai nagusia (98); gai nagusiak (41); gai nagusietako (14); gai nagusitzat (18); gai ordena (13); gai politiko (11); gai
politikoak (12); gai sentitzen (17); gai toxiko (12); gai toxikoak (26); gai zehatz (10); gai zerrenda (31); gai zerrendan (16); gai zerrendaren (9)
gainditzeko gai (25); hainbat gai jorratu (9); hainbat gai jorratuko (11); hartarako gai (9); hartzeko gai (59); hiltzeko gai (12); hitz egiteko gai (34);
ibiltzeko gai (26); idazteko gai (19); ikusteko gai (23); irabazteko gai (57); irakurtzeko gai (16); iristeko gai (20); izateko gai (40); jarraitzeko gai (12);
jartzeko gai (31); jartzeko gai izan (9); jasotzeko gai (11); joateko gai (10); jokatzeko gai (42); konpontzeko gai (17); lan egiteko gai (10); lege gai
(13); lehen gai (11); lortzeko gai (39); mendean hartzeko gai (10); mintzatzeko gai (14); moldatzeko gai (13); mugitzeko gai (10); osatzeko gai (9);
pentsatzeko gai (20); sartzeko gai (22); sentitzeko gai (11); sortzeko gai (48); ulertzeko gai (46); uzteko gai (11)
aurtengo gaia (12); euskararen gaia (11); gaia aipatu (18); gaia aldatu (19); gaia atera (22); gaia ateratzen (11); gaia aztertu (27); gaia aztertzeko (42);
gaia aztertzen (12); gaia emanda (33); gaia entzun (9) gaia jarri (11); gaia jorratu (13); gaia jorratuko (9); gaia jorratzen (13); gaia lantzen (15); gaia
mahai gainean (9); presoen gaia (19)
bestelako gaiak (15); euskal gaiak (9); gaiak aztertzen (9); gaiak jorratu (9); gaiak jorratuko (9); gaiak jorratzen (16); gaiak lantzeko (10); gaiak
lantzen (13); gizarte gaiak (19); politika gaiak (11)
gaiari heldu zion (10)
gaiaz hitz egiteko (9)
euskal gaien (9); gaien zerrenda (9)
gizarte gaietako (83); gizarte gaietako sailak (18); gizarte gaietako sailburu (13); gizarte gaietako sailburuak (19)
gizarte gaietan (16)
administrazio gaietarako (15); atzerri gaietarako (18); gizarte gaietarako (110); gizarte gaietarako sailak (27); gizarte gaietarako sailburuak (21);
ingurumen gaietarako (13)
gaitzat harturik (9); gaitzat hartuta (12)]

gaiberritu, gaiberri(tu), gaiberritzen iz gaiak eraberritu.

Landareen eta animalien oinarrizko nolakotasuna, hazteko,

gaiberritzeko eta ugaltzeko ahalmenean datzana.

gaika 1 adlg gaien arabera.

Sarean dauden esapideen erdiak gaika sailkatuta daude. Liburua gaika dago antolatuta:
ekonomilarien helburuak eta tresnak, ekonomilarien ideologia, merkatu pentsamoldea, kontsumo-gizartea, lehiakortasuna [...]. Izaeraz
txukun eta txukunzale izanik, poliki-poliki taxua ematen hasi zitzaion Administrazio lan hari, eta handik hamabi hilabetera paperak oro
pilatuta zituen, gaika eta urteka. Hondakinak gaika biltzeko zabor ontziak banatzea.

2 gaikako1 izlag (substantziei buruz) Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrak zehazten dituen gaikako biltzea,
birziklatzea, berrerabiltzea eta konpostajearen aukerak lehenetsita. Gaikako bilketaren aldeko apostua egitea. Alde Zaharrean bi ontzi
mota daude: zabor organikoena batetik, eta gaikako hondakinena bestetik (papera, kartoia eta paketeak). Gaikako hondakintratamenduari, birziklatzeari eta berrerabilpenari. Salburuako gaikako hondakinen solairuaren lanak aurreratuta doazela argitu zuen
Pizarrok. Hala, gaikako tratamendu egokia eginez, ez dugu zabortegira ezer botako.

3 gaikako2 (jarduera bati buruz)

Horien osagarri, bada egilekako aurkibide miragarri bat, gaikako eta formulakako beste
banarekin batera. Azokak iraungo duen hiru egunetan gaikako erakusketa ikusteko aukera izango dute bisitariek. Bada, ordea, etxaldean
gaikako analisia gainditzen duen zerbait, zeren badira jabeak, beren etxaldearen maitasunez, hura salbatzeko hondoa joko luketenak.
[3] gaika biltzeko (3)
gaikako bilketa (16); hondakinen gaikako bilketa (6)]

gailen 1 izond besteen gainetik nabarmentzen dena.

Vedutismoaren ordezkari gailena izan zen Giovanni Antonio Canal
Canaletto. Pizkundeko maisu gailenen obrak. M._Schiaparelli, gure mende honetako astronomialaririk gailenetakoa eta behatzailerik
ziurrenetako bat denak. Ez dira gutxi beren artearen arloan bikainak, are gailenak izanik, beren bizitzan pertsona arrunt, burugabe edo
ziztrin askoak diren artistak. Ez nuela hain eginbide gailenetarako aski indarrik. Erretorikan beti kalifikazio gailena ateratzen zuen
apaizgaitegiko garaietan. Eleberri bat, idatzi zuen bakarra, bere obrarik gailena. Ez al dira herriak eta jendea dardaratzen, errege gailenei
ez al zaie gorputza jainkoen beldurrez zirraratzen, pentsatzean ez ote den euren egintza zantarrak eta berba harroak kitatzeko ordu larria
iritsi? Oinaztuaren indarra hain da azkarragoa eta gailenagoa. Haren nagusigoa gailenago iruditzen zitzaigun hilda zegoen honetan.

· 2 adlag besteen gainetik nabarmen. Berbera gailen eta letra larrixeagoetan. Eta Baiona aldera, “Xaldu-enea” tartean agertzen
zaigularik, “Larraldea” jauregi ederra, gailen... Denek hitz egin gura zuten, denetan gailen Ane, noski, matrailezurra hara eta hona
zebilkiola. Eta, ororen gailen, bi armarri: Gipuzkoarena eta Donostiarena. Haietatik gailen, dorreak, kanpandorreak, minareteak,
hirurehun elizaren kupulak nabari ziren. Erokeria zatitzaile orokorrean, alabaina, bada izaki bat ororen gailen: euskal gizona, "homo
demens", arkeriak jotako mozkor proselitista. Banderaren tantaia gailen ageri zen batzuk besteekin trebeki loturiko makila zuri-gorrien
multzo batetik gora. Trapagako Martinez izeneko baten kontra ari zen, eta biotatik gailen irtengo zuenak jokatuko zuen Zarandona
handiaren kontrako azken saioa.

· 3 iz puntu gailena.

Halako izumen haserre baten gailenean bezala. Lurretik hasi eta unibertsoaren gaileneraino iparraldeko

izarren ere atzetik.

· 4 gailenen, gailena. Zeruko punturik gailenena.
[3] gailen ageri (4); ororen gailen (3); gailena izan (3)]

gailenarazi, gailenaraz, gailenarazten du ad gailentzera behartu.

Jakina, zure indarra eta zure kemena banitu, zuk
bezala zure nahia gailenarazten baneki... Plateren abarrotsari eta sutegiko zalapartari zein borborrari bere ahotsa gailenaraziz.

gailendu, gailen(du), gailentzen 1 da ad gailen agertu. ik nabarmendu 2. Horien denen artean hogeita bat urteko
gizon honezkero zaildu bat gailentzen da. Emeki-emeki neurritasuna gailendu zen. Badirudi hitz hau gailendu dela euskaraz, ingelesezko
skyscraper esateko. Jainkoaren Justiziari giza justiziaren gainetik gailendu zedin baliatu zela jukutria bipil hartaz. Telemako: borrokan
hastean, egiok ohore gurasoen leinuari, kemenez eta gizontasunez gailendu izan baikara beti. Andrési begiratu zion gero, haren
belztasuna gailendu egiten zen argitara, baina hazpegi gozoak zituen, eta biziak oso. Eta arrazoi horregatik beragatik zaizkigu, nire ustez,
amodiozko gutunetan emakumeak arrunt gailentzen. Pentsamendua bihotzari gailentzen zitzaion. Sentipen bortitzak gailenduko
zaizkion beldurrez egoten da. Horma koloretsuak zituen etxeak, pistatxoaren berdeak eta txiklearen arrosak elkarri eraso egiten zioten,
borroka hartan nor gailenduko, nork energia gehiago kutsatuko. Virginiaren mintzoa amañiren otoitzari gailendu zitzaion. Azkenean
emozioa gailendu zitzaion Héracliusi, negar malkoak atera zitzaizkion begietatik, besoak zabaldu zituen, eta elkar besarkatu zuten.
Ezpainen lerro lizunean, sudur hegalak astinduz arnasa hartzeko modu egarberan edo burukoari atxikitzeko era gutiziatsuan ohartu nintzen
emakumea gailendu zitzaiola erabat neskari. 1874an, greziar eta latindar letretan gailendurik, Oxforden ikasteko dirulaguntza eskuratu
zuen. Badakit internautak ez direla nirekin ados egongo baina "kopiatu-itsatsi" pentsakera gailentzen ari zaigu, eta ez zait ondo iruditzen.
Euler-ek porrot egin zuen lekuan gailentzea!

· 2 du ad gailen jarri.

Oker daude, ordea, Perurenak bere iritzia gailendu nahi izaten duela pentsatzen dutenak. Argazkiak
hegazkinetatik hartu zituzten RAFeko ofizialek, bereizmen handiko kamerekin, eta Alemaniako Armada gailentzeko estrategiak lantzeko
balio izan zuten. Plinioren Naturalis historiaren liburuki bakoiti bat, zeinak aise gainditzen baitzituen (eta oraino ere gailentzen baititu)
latinzale gisa ditudan ahalmen xumeak. Harresiz haranzko ikuskizunak ia usaimenaren lilura gailentzen du. Ramsay jauna handik ehun
pausotara egonda ere, zuri batere hitz egin gabe ere, zu ikusi gabe ere, iragazi egiten zen, nagusitu egiten zen, bere burua gailentzen
zuen. Emakume buru-argia, hotza zen inondik ere, hiri handietan lanean bizi eta atsegin sentsualak sentitzeko baino gauzak ikusteko,
jakiteko, gailentzeko gogo handiagoa duten neska gehienak bezala.
[3] aise gailendu (15); arazorik gabe gailendu (4); erabat gailendu (3); erraz gailendu (6); finalean gailendu (9); gipuzkoarrak gailendu (3);
gipuzkoarrak gailendu ziren (3); interesak gailendu (3); iritzia gailendu (4); nabarmen gailendu (6); nagusitasunez gailendu (4); penaltietan gailendu
(3); taldea gailendu (3); taldeari gailendu (4); taldeari gailendu zitzaion (4)
guztien gainetik gailentzen (3); interesak gailentzen (4); nabarmenki gailentzen (3); sentimendua gailentzen (3)]

gailentasun iz gailena denaren nolakotasuna.

Kemena antzeman zion, dirua, gailentasuna, hain zuzen ere gainerako
gizonetan topatu ez zuen guztia, eta liluraturik geratu zen. Aurten ikusi beharko da ea Iparraldekoen gailentasuna hausten den. Biek
zeukaten ideia bera ekintzen baliorik ezaz, pentsamenduaren gailentasunaz. Dama bakoitzak bere baitan zin egina zuen ahalik eta
modurik xarmagarrienean jokatuko zuela dantzaldian, eta bere distira guztian erakutsiko zuela bere alderdirik bikainenen gailentasuna.
Zientzia teorikoak praktika artisanalaren gainetik duen gailentasunaren adibide bezala. Endrerengan batere eraginik izan ez zuen halako
ontasun itxuratiz eta gailentasunez hitz egin zuen. Barrez hasi zen, sentimentalismo oroz gainetik dagoen gizonaren harropuzkeria- eta
gailentasun-imintzioak eginez.

gailentze iz gailen agertzea. Atsekabe handiz hartu dute baiaren gailentzea. Ur beltz Mistikoen Duke Zaindariak; Gailentzearen
Prebentziorako Elkartea; Zurrutaren Erregeak; [...].

gaileta ik galleta.
gailu 1 iz tresna.

Igeltseroak dira, linterneroak, peoiak..., beren esku indarrez edozelako gailuak erabilgarri, bizigarri, gozagarri
bilakatzen dituen jendea. Tribuko aztia hiltzean, bere gorputzetik ile guztia, hortz eta hagin-letaginak eta azazkal denak aterata kendu, eta
euria erakartzeko gailu eta talisman estimatutzat gordetzen dituzte. Mendebaldeko teknologiaren azken gailuak menderatuz, baina, aldi
berean, Mendebaldean nagusi zen ideologia ortodoxoa saihestuz. Hamaika gauza ekarri zizkigun erakusmahaira; ordu erdi egon ginen han,
gailu ezberdinen bertuteak eta akatsak eztabaidatzen. Metano gasa atzeman zuten Mars Expressen teleskopio eta gainerako gailuek
Marteko atmosferan. Hainbat gailu berritu egin behar zaizkio teleskopioari. Bera da gure laborategia azken hamar urteotan gai, tresna eta
gailuz hornitu duen morroia. Espekulua plastikozko gailu bat da, eta horren bidez bagina zabaldu eta barrutik nolakoa zaren ikus
dezakezu. Zinema egiteko gailuak saltzen zituztenak. Argazkilariek oso ondo ezagutzen duten gailua da filtro erantsia. Misilak suntsitzeko
ahalmena duten gailuak. Isurkari pestizidak inokulatu edo lainoztatzeko gailuek gutxitu egin zuten uzta. Lau txirrinen ostean erantzuteko
gailua piztu zen, baina pausatu egin nuen mezua uzteko doinuak jo baino lehen. ik erantzungailu. Poloniar batek zaborra erregai
bihurtzeko gailua sortu du. Gorputzeko tenperatura neurtzeko gailuak. Baionako geltokietan txartelak erosteko gailuak daude. Italiana:
kaferik goxoena egiten duen gailua, taberna guztietako espres guztiak batera baino hobea. Gerta daiteke Caribe.sis artxiboa Bluetooth
teknologia erabiltzen duten beste gailu batzuetan kopiatzea, inpresoretan kasu. Tinta injekzioz dabiltzan gailuak. Nire markako zigarretak
aterarazi behar dituen gailua abiarazi gabe. 4723 markatu nuen atariko gailuan eta burrundara luze batek erakutsi zidan atea irekita
neukala. Kutxa blindatu bateko itxitura automatikoaren gailuarekin.

2 (izenondoekin)

Hori egiteko lau gailu berezi ditu Aurak: erresoluzio handiko zunda dinamikoa, mikrouhinen zunda, ozonoa
kontrolatzeko sentsore espektrometroa eta sentsore troposferikoa. Haitzen osaketa zein den adierazteko gailu infragorria. Gailu
elektroniko sinple bat. Gailu mekaniko batzuk gehituta -birabarkia edo bolantea, esate baterako- errotazio bihurtzen da atzera-aurrerako
mugimendua. Energia kimikoa energia elektriko bihurtzen duten gailu elektrokimikoak. Ilunera egokituriko begiak duen sentikortasunera
iristen den gailu fotoelektrikorik nekez aurkitzen da oraingoz gizakiak sorturikoen artean. Motor elektrikoek, pila nuklearrek eta beste
zenbait gailu mekanikok. Gailu genetiko sorta bat baliatzen da, joko sotil batez, ugaritasun hori lortzeko. Gailu optiko punta-puntakoa da,
eta Esne Bidean seinale distiratsuak atzematea du helburu. Pertsonak eta gailu informatikoak. industri teknika militarraren gailu
modernoetako batzuk. Mars Expressen gailu sofistikatuek hartutako irudiek IKEA n saltzen dituzten gailu itsaskor batzuk erabiliz.
Hegazkinetan zapatak sartzeko ematen dizuten gailu txiki horietako bat. Minbiziaren kontra erabili ahalko diren gailu ñimiño batzuk sortu
dituzte. Beso luzatuetan CD-gailu eramangarri bat zeraman. Berdin imita zezakeen irratiaren hotsa edo morse-gailu batena.

3 irud Negoziazio kolektiboa jo zuen «egonkortasuna» lortzeko gailutzat. Bankuek bere egin dituzte estatuarenak ziren betebehar asko,
eta etika da hiritarren ongizatea ziurtatzeko gailu bakarra.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Progress ontzian, 2,5 tona ur, oxigenoa, elikagaiak, erregaia eta zientzia gailuak
bidali dituzte. Segurtasun-gailu hori limes militar baten ingeniari politikoei ez zaie oharkabean pasatzen. Plazara itzuli naiz eta saltegi
batean sartu, ikusirik pollit-gailu batzuk bazirela salgai. Anaiaren jo-gailua ere piztu nuen, minutuak minutuei emendatzen ari zitzaidan
bakartasunaren zama arindu beharrez. Hurbilean, lo-gailu hoditxoak. Telebista, irratia, CD gailua, liburuak. Lehenbizi, bota egin behar
omen genituen telebista-gailuak etxetik, guzti-guztiok.

5 umetoki barneko gailu

UBGaren fidagarritasunari buruz hitz egin nion orduan, Umetoki Barneko Gailuari buruz, alegia.

·

Elizondon ez dutela Umetoki Barneko Gailua jartzen kritikatu du Eak. Umetoki barneko gailua kendu behar zioten medikuek.
Polietilenozkoak ziren, kobrezko haritxoak […] nylonezko bi hari zintzilik zituzten, gailua umetokiaren barruan ezarri ahal izateko eta
errazago kendu ahal izateko nahi izanez gero.
[3] gailu berezi (3); gailu berri (4); gailu berri bat (3); umetoki barneko gailua (5); tenperatura neurtzeko gailuak (3)]

gailuegile (corpusean gailu egile soilik) iz gailual egiten dituena. Gailu egileen arteko lehiak salneurriak jaitsi zituen.
gailur 1 iz mendiaren alde garaiena.

Ernioko gailur gurutzeztatuan. Baina ez Helseggenen gailurretik, ez behinik behin
ekaitzak jotzen zuenean. Hegoaldetik igo, eta Aitzabal eta Beillotsa gailurrak zapaldu nituen. Alpe Garaietan, izoztegien oinetan, mendien
gailur zuriak ebakitzen dituzten harkaitzezko mendiarte gorrietan. Eta han atzean mendaitz erraldoien bizkar ilun eta gailur zuriak
ostertza eginez. Han urruti ikusten nituen gailur zurietatik zetozen hozkirriak ere. Goitiago, gailurreko haitzen azpian, dozenerdi bat zaldi
dabil. Elurra ari du gailurraren tontorrean, elurra ari hegian, elurra ari du teilatuan eta larrainean... Zuzen-zuzen gailurrera jo eta aita
guztien artean handiena hartzen du, Jainko jauna. Maldaren gailurra bistara jarri zaienean. Krater itzaliak, beren gailur ebakiak mendi sail
luzeaz gainetik jasotzen. Puy de Dôme da domoetan garaiena, Pic du Nancy gailurretan altuena. Erraz igotzen naiz mendian gora,
gailurrez gailur dabiltza begiak orain. Anixet Garikoitz garaile Gailurretako Rallyan.

2 tontorra. Bokale hau bera ere, harkaitzezko gailur altu biren artean gordea, hiru dartsena ttipitan dago banatua.
3 teilatuaren alde garaiena. Sabaileiho bat egingo diozu gailurretik metro erdira. Bi isuriko estalkia jarri zioten

estalpeari, eta
gailur inklinatu hori lohiarekin igurtziz, euri-ura kanpora botatzen saiatu ziren. Teilatuaren azpian, espazioa handia bada, tiranteak eta
gapirioak; tamaina ertainekoa bada, gailurra jartzen da, eta teilatu-hegaleraino ateratzen diren astazaldiak. Tiranteak eta gapirioak,
basilika osoaren gailurrari eusten diotenak; beste bigarren gailur bati ere eusten diote gainera, gailur nagusiaren erditik jaitsi eta
tenpluko pronaoaren gainetik zabaltzen den horri.

4 hainbat gauzaren alde garaiena. Zubiaren gailurra Eiffel dorrea baino garaiagoa da. Estolderietatik hasi eta Empire Statearen
gailurreraino. Jasperek eskopetaz uxatutako zozo saldoa makalen gailurretan pausatu zela. Amildegiaren gailurretik ikusita, Are
goibelagoak egiten zituen olatuen aparrak bere gailur zuri beldurgarria labar harrien gainetik gora altxatzen zuenean. Eguzkia gailurrera
bidean. Zenbait ordu oinez egin ondoren, gailur-gailurrean eliza erraldoia duen herritxoari eusten dion harritzar hartara iritsi nintzen.

5 gauza abstrakoen puntu gorena.

Hirugarrena bulko substantziazkoa, arimaren gailurra. 25 urterekin motoziklismoaren
gailurrean. Eguberriak izan ziren urte bikain baten gailurra, baina baita errematea ere. Lehen amodioa da bizitzaren gailurra.
Arkitekturako De Architectura hamar liburuei dagokienez, bizitza profesional oso baten gailurra osatzen dutela dirudi. Zer zen gizon haren
meritua?_Bere burua ezerezetik atera eta gailurreraino eraman izana. Gaixotasunaren gailurrean [...] amets izugarri biziak izaten hasi
zen Franco, gauero eta gau osoan. Europako zibilizazioaren gailur hartan. Ziklo ekonomiko batean honako fase hauek bereiz daitezke:
goraldia, gailurra, atzeraldia edo gainbehera, depresioa edo hondoa eta susperraldia. Ospearen gailurretik ez zion muzin egin
esperimentatzeari. Dotoreziaren gailurra zen miopea izatea. Deboiladura hartako gailurrean agertu berria zen argi batek arranguratzen
ninduen. Lotsagabekeriaren gailurra izan zen, gustu txarraren apoteosia. Gizonaren gorabidearen gailurra da. Jendeak uste du pasta dela
italiarren gailur gastronomikoa. Idaztea gailurreko filosofo bezala. Bat-batean, plazeraren gailurraren gailurrean, hazia sentitzen nuen,
bero-bero, izterreko azal hotzean behera.

6 (bilkurei dagokiela)

Kiotoko gailurrean hitzartutakoa. Bi egun horietan biribilduko baitute itun konstituzionala Bruselako
gailurrean. Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidenteak Eusko Jaurlaritzarekin duen harremanari buruzko balorazioa
egin zuen atzo, Tunisian egiten ari diren nazioarteko gailurrean. 2000. urteko Milurteko Gailurrean hitzartutako erronkak betetzeko hartu
beharko liratekeen neurriak aztertuko dituzte han. Uraren Gailurra egitekoak ziren han; munduko ura pribatizatu nahi duten
multinazional guztiak bat egitekoak ziren, eta Itoizko urtegiaren afera salatzeko agertokirik egokiena zela pentsatu genuen.

7 (hitz elkartuetan)

Beherakoan, gailur-oroitzapenak eramangarriago egiten ditu ametsak. Igoera hori, jainkozkoaren gailur-

·

ikuspeneraino, honela deskribatu eta laburbiltzen du.
Mendi-gailurrean suzko borobil bat dago beti. Malda-gailurraren altueraraino.
Landare arraroak dira: lur sakonetik ura xurgatu, eta euri modura jaulkitzen dute ostera adar gailurretik. Haize gainean basoko arbolgailurretan barrena. Joseph beste zuhaitz gailur batean zegoen kokatua. Orain, ostera, itsas-lehorretan eta zeru gailurretan hamaika
gauza dakusgu hamaika era eta norabidetan begi aurrean mugitzen. Eguzkiak ere ortzi gailurretik beroa noranahi hedatzen du. Atzo
bertan zoriontsu nintzen / heldutasun gailurrean zutik.

8 (izenondo gisa) Haitz gailurren izenak. Algararik ozenenak momentu gailurrenetarako gordez.
9 gailurra egin Nepalgo Ama Dablam (6.856 metro) mendiko gailurra egin zuen atzo. K2an gailurra eginez gero, bere zazpigarren
zortzimilakoa egingo luke Pasabanek. Fermin eta biok, kanpora orduko, arnasa hartzen dugu; gailurra egin duenaren lasaitasuna.

10 gailurra harrapatu Shisha Pangmako gailurra harrapatu duzue? Orduan harrapatuko dute gailurra gure plazerek.
11 gailurra iritsi Handik berehala iritsi nuen gailurra. Ez da ahaztu behar, baina, fantasiazko ipuinak [...] hasiera-hasieratik daudela
Maupassanten ipuingintza oparoan; 1885-1886 urteetan iristen du argitalpenen gailurra.

12 gailurra jo

Everesten gailurra lehenengo aldiz jotzen da, 1953an. Bostetan jo genuen gailurra, ni ia herrestan. Gailurra jo
ondoan beheiti zetozela. Gailurra egin ondoren bila etorririk. Orduan jo zuen gailurra taldeak, nahiz eta 2000-2001ean beste Kopa bat
irabazi, Juventus mendean hartu eta gero. Annie Hall filmarekin jo zuen gailurra, 1977an. Sei ginebrakada edan eta hamalau bat zigarro
erre ondotik, gauaren gailurra jotzen ari nintzen, hots, zizare ustel bat denetan porrot egina nintzela ondorioztatzeko une hunkigarria.
Baina gailurra etxean jo zuen, Belgradeko Partizani hiru egin zizkionean.

13 gailurrean egon Nire ibilbidearen gailurrean nengoen eta mota guztietako drogen menpeko nintzen. Gotorlekuaren gailurrean,

erdialdean, Marteren tenplua dago. Anaiak garbi izan zuen hatsarretik buru izaiteko eta nagusi izaiteko jaio zela, eta piramidearen
gailurrean egoiteko... Europako saskibaloiaren gailurrean dago. Fisikan ez, baina gizartean, gailurrean dagoena goian ez ezik gainean
ere bai-baitago ezinbestean. Gailurrean zegoela eraitsia izan zen maisu gaztearen azken margolan eta marrazkiak.

14 gailurrera eraman

Euskal literatura bere gailurrera eraman dutenak mendearen azkeneko urteetan. Frantzisko santutasungailurrera eraman zuten bertuteak haritzat hartuz. Hilabete gutxitan erdipurdiko taldea izatetik gailurrera eraman zuen.

15 gailurrera heldu

Diligentzia muino baten gailurrera heldu da; bikaina ikusgarria. Gailurrera heltzeko behetik hasi behar
delako. Eta perfekzioaren gailurrera heldua bazen ere, beti hasten ari balitz bezala, bide berriak aurkitzen zituen grina txarrak oinazetu
eta zigortzeko.

16 gailurrera igo Karmel mendiaren gailurrera igo zen. Ba al dago inor Ararateko gailurrera igo eta itzuli denik? Bi zaurituekin K-

2ko gailurrera igotzea lortu zutenak. Nola lortu zuen boterearen gailurrera igotzea. Arkaismoa futurismoaren leizean eror daitekeen
bezala, horrela futurismoa antzaldaketaren gailurretara igo daiteke.

17 gailurrera iritsi

Iritsiak ginen harkaitz handienaren gailurrera. Ahmet gailurrera joan eta hara iritsi izanaren frogarik
aurkezten badigu, zuk zure alaba emanen diozu. Mendi luze baten tontorrean nago, egun iritsi naizen gailurrik altuenean. Aipatutako
zientzia horietan pixkanaka eta mailaz maila aurreratzen joan, arte eta letra guztien ezagutzarekin elikatuz azkenean arkitekturako
tenpluaren gailurrera iristen den arte. Dozena bat kolpe bortitz eta lehorrekin iritsi zen atseginaren gailurrera. Intelligentsia-ren
gailurrera iristeko botere gizon bihurtu behar izan dela bera ere.

18 goi gailur Bada goi gailurretako, edo goi politikako pasadizo bat, zeinetan badirudien Hemingway sarturik izan zena.
[3] gailur elurtuak (3); gailur gailurrean (4); gailur zuri (3); gailur zuriak (4); gailurrez gailur (3); mendi gailur (15); mendi gailur batetik (3)
gailurra egin (6); gailurra iritsi (3); gailurra jo (24); gailurra jo zuen (9); jo zuen gailurra (9); mendi gailurra (4); zinemaldien gailurra (5)
gailurrak zerua ukitzen (3); mendi gailurrak (6)
begirada gailurrean (4); gailur gailurrean (4); gailurrean bizi (3); gailurrean gelditu (3); mendi gailurrean (13); mendiaren gailurrean (6); muinoaren
gailurrean (3)
mendi gailurreko (4)
ararateko gailurrera (8); gailurrera eraman (8); gailurrera heldu (6); gailurrera igo (12); gailurrera igotzea (5); gailurrera iristea (6); gailurrera iristea
lortu (3); gailurrera iristeko (6); gailurrera iristen (7); gailurrera iritsi (20); mendi gailurrera (4); mendiaren gailurrera (11)

gailurtu, gailur(tu), gailurtzen da/du ad gailendu.

Harri leunezko disko banaz gailurturiko lau edo sei enborren gainean

bermaturik.

gailurtze iz gailentzea. Irribarreren bat edo bekainen gailurtzeren bat, begiratzen ziotenei.
gain 1 iz gai zuria, lodia eta koipetsua, esnearen gaineko geruza osatzen duena. ik krema 2. Sehaska-kantak,
jostura berriak, bizkotxoa egiteko ontziaren hondo erantsia, esnearen gaina. Jetziko duen esnea gaina eta guztiarekin ageriko zaiolakoan.
Baziren erreboilo ederrak, esne gaina bezain zuriak.

2 gainaldea.

Kapelaren gainari heldu zion burutik kentzeko. Euskaldunok hemen etxeari teilatua ematean, erramu-zarbaz gaina
koroatzen diogun bezala. Amak, han bertan zegoen erratz bat hartu eta garbitu egin zuen harriaren gaina eta ingurua. Altzairuzko gaina
duen mahai apal baten aurrean. Etxeari gaina kanaberazkoa ematen zitzaionean, urki-azala ipiniko zitzaion azpitik: ez zen tantanik
pasatuko. "Konkorrene" eta "Olivasene"ko gaina inguratu, eta "Aldakoene" ezkerretan utziz, Loiolako "Joakiñene" taberna aldera abiatu
nintzen. Mendi haren gainetik, Jainkoak Israeli ondaretzat emaniko lurraldeari begira egona zen Moises. Itsasoaren gaina zerbait berdindu
zen, eta zurrunbiloak, banaka-banaka, desagertu egin ziren. Gure inguruan, behearen gaina ilez estaltzen joan zen. Uda gaina jotzen ari
zen egun batez ekarri zuten. Etapako lehen 150 kilometroetan txirrindulariek ez baitute gainik pasatu beharko.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Esku gaina masailean zuen eta ukalondoa alde batera okertuta. Bekokia ukitu
eskumutur gainarekin eta izerdia xukatu zuen. Da Ruak sudur zuloak ireki zituen, ezpain gaina okertuz. Hatzez ukitu zuen gertuen zuen
mahai gaina. Ohe gaina beste apal batek zeharkatzen zuen. Bera zegoen parean etxe gaina zulatu eta zulotik behera eraitsi zuten
elbarria. Arratsalde luzean, behelaino zerrendak osatuko dira, itsasoa eta uharte apalak estaliz eta mendi gainak bistan utziz. Gero mendi
gainak hartu eta aldats behera zetozen. Mendi gainetan ezarri zituen, landako fruituz elikatu; basa eztiz hazi zituen, harkaitzetik sorturiko
olioz. Arbasoak bazoazin mendi gain hortara / Beren Nagusiari otoitz egitera. Larreak galduak dira, Karmel gaina lehortua. Ánimas
ontziaren karelak ur gainaren parean ziren.

4 gain behera (orobat gainbehera; Hiztegi Batuaren arabera gain behera idazkera adizlagun erabilerari
dagokio) adlag goitik behera. ik gainbehera. Etxea gainbehera etorriko balitz ere. Gain behera etortzeko arriskua.
Vesuvio su-mendia iratzarri zelarik, bere botakinak ixurtzen zituela gain behera. Garai hartan euskara gain behera zihoan. Industria
tradizionala gainbehera zetorren. Parera iritsi zitzaionean, agureak gain behera ikuskatu zuen, eta kopeta zimurtu. Soldaduak […] oliozko
argiontzia hartu zuen, eta gain behera so egin zien. Solasaldia gain behera etortzen uztea ez zitzaiolako gizalegekoa iruditzen. Gain
behera dauden talde handien multzoan. Egitasmoak gainbehera egin zuen 1950eko hamarkadan. Eredu hori gain behera doa Berlingo
Harresia eraitsi zutenetik. Sobiet Batasuna gain behera joan zenean. Alkoholismoak andre garbitzaile zintzo bat gain behera nola
zekarren kontatzen zuen istorioari onartezina iritzirik. Gizarte idealak gain behera datozen garaiotan. Alemanak gainbehera etortzearekin
indartu zela erresistentzia. Biztanleria gainbehera doala ikusirik. Jokalari asko, Raul kasu, gainbehera doaz. Antsia ote da gainbehera
joaten hasteko lehendabiziko urratsa? Argia gainbehera zihoan abuztuko ortzegun horretan. Uztailak 2 dituenean, hasi ahal da akaso
gainbehera gure eguzki jauna, edo zertan da?

5 gain beheran (orobat gainbeheran) adlag gain behera. Jadanik Baigura kaskoan 6 minutoren abantaila bazuen, nahiz
gero, gain beheran, abantail hori ttipitu den. Osasuna, gainbeheran. Huts-neurgailuaren orratza, hantxe zeroan zut-zut egona,
gainbeheran hasi zen, ezkerrerantz lerratuz. “Putz” uztea erabaki dugu, gainbeheran hasi aurretik, edo inertzia hutsez lan egiten hasi
aurretik. Frantziako Iraultzaren bezperan, gainbeheran zegoen gizarte hura. Gainbeheran zegoen bizimodu bat irudikatu zuen. Atzean
utzi dut itsasoa, baina zeruan harrokeriaz hanpaturik egon arren gainbeheran hasi eta harekin bat egitera datorren eguzkiaren urruma
senti dezaket bizkarrean. Baina Rühr bailarako kluba gainbeheran da, arazo ekonomiko latza medio. Galina, etengabeko gainbeheran
dagoen markesa.

6 gain-bizkar itsasontzietan, gainaldea, bizkarra. Haga-gainak oihalekin eta denarekin joan ziren behera, karrakaren gainbizkarrera. San Salvador ontziko gain-bizkar nagusian. Ontziburu berriak goiko gain-bizkarretik desager zitezen agindu zienez gero.
Aparailuetan behera labainduz gain-bizkarrera zetorren. Eraitsirik zituen hiru mastak, husturik gain-bizkarra, erauzirik lema eta, hara,
brankako maskaratzarra ere falta zuela ohartu nintzen.

7 gain-dotatu izond

Halaz ere, ume gain-dotatuaren pasadizoaz apur bat nekatu/ nazkatuz gero, Nothomben beste libururen bat
aukera dezakezu, ugari ditu eta.

8 gaina hartu Baina emeki emeki, Iruñera hurbil arau, eguzkia gaina hartzera doa. Udapartea dugu, eguzkiak bere gaina hartu du.
Biolinak bigarren mailan geratzen ziren, biolontxeloak gaina hartzen baitzien, tontorrak mendiari eta dorreak elizari gaina hartzen dioten
bezala. Gaizkile batek beti aurkitzen du berari gaina hartuko dion beste gaizkilea. Hainbat segundoz ahoa lotu zuen baina, luze gabe,
mintzatu beharrak gaina hartu zion kolerari. Odolak surik gabe irakiten baitu, sumindurak gaina hartu zidan. Inork ez dauka oso argi
horrelakoetan legeak edo ohiturak hartu behar lukeen gaina. Oraingo honetan haserreak gaina hartu zion begiruneari. Nire senak
hartzen zion, ordea, gaina adimenari. Errabiak gaina hartzen ziola hauteman zuen, zintzurrean listua irensteko trabatzen zuen korapilo
bat egiteraino. Zainei gaina hartu nahian, burua biratu nuen ohe ondoko mahaitxoaren aldera. Anaiaren konplimendu bortxatuak gaina
hartu zien urdaileko leizetik heldu zitzaizkidan intziriei. Egoerari gaina hartzeko. Eta bat-batean ideia bat hasi zen beste guztiei gaina
hartzen. Gaitzak gaina hartu zion eta Indian bertan hil zen. Alkoholak doi gaina hartu aurretik ematen duen argitasun puntu horretan
mintzatu da orain artean laguna. Goitik behera ezartzen zaigunari gaina hartzeko modu bat badela.

[224 agerraldi, 45 liburu eta 6 artikulutan]
Urte berean, Salamanca aldetik, aldiz, Tormes
ibaia gainez eginda ibili zen. Ibaiak alde guztietatik gainez egiten duen garaian. Zoko batean, liburuek, jantziek eta izarek gainez
egiten zuten kaxa batetik. Baina nik ez nuen nahi, ez nuen hil nahi -errepikatu zuen eta berriro ere, malkoek gainez egin baliote bezala.

9 gainez egin

gainezka egin.

· (gauza
astraktuak) Zorionak batzuetan, saminak bezalaxe, barruan kabitu ezin eta gainez egiten baitigu. Sekulako ergelkeriak esaten direla
[Hotel edo ostatu txukun] den-denak gainez eginak zeuden eta. Eta Antonioren pazientziaren ontziak gainez egin zuen.

bihotzak huts eta buruak gainez egiten duenean. -Kokolo halakoa! -haserreak gainez egin zidan. Sentimenduak gainez eginda zegoen.
Kristauek hainbesterainoko poza aurkitu beharko lukete hemen, non barruko alaitasunez gainez egin behar luketen maitasunean eta

· (zerbaiti)

eskerronean. Gogor plantei eusten saiatzen ari zen gaztea, emozioak ez ziezaion larregi gainez egin.
Ubideari gainez
egiterat doakion uholdearen gisarat. Begi itsuak ziren, ezer gehiagorik ikusiko ez zutela zin egindakoak, ikusitakoak gainez egin baitzien
begiei eta ondorioz hondoraino galdu. Burua makurtu dut, begiei gainez egitea eragotzi nahi eta ezinean. Emozioak gainez egin zion
lotsari.

10 gainez gain

Zerbait irakurtzen dudalarik gainez-gain ibilki naiz beti. Herioren itzala gainez gain dabilenean. Jainko Jauna dut
neure indar, basahuntzaren arintasuna eman die nire zangoei eta gainez gain nau ibilarazten. Masachusseteko zenatur hori gainez gain
doa gehienak irabaziz. Kapera horren ondoan dira juntatzen gaineko eta behereko bideak, Donibane Garazitik gainez gain doana eta
Luzaidetik petik gora heldu dena. Milafrangan gainez gain zoan lehunztarra xapelgoko partida hortan baina lanak izan ditu haatik
ondarrerat lau kintzez irabazteko. Gainez gain joan dira irabazleak 30-14 ko abantaila hartu ondoan. Erreka hori, autobideak, airez airean,
gainez gain, iragaiten du. Goazen larrienak bederen ikusiz, gainez gain balinbada ere.

11 ur gain (orobat urgain) iz

Eskuaren ur-gain izoztua arakatzen segitu zuen aitaren egiteko ur bedeinkatu bila, gero eta
urduriago, baina alferrik. Urgain geldiak ispilua zirudien; Urumea bera lakua bailitzan, eta ez ibai isurkorra. Behi lokartuaren bizkarraldea
bezain nare eta leun dago ur-gaina. Zuhaitzen azpitik, zuhaitzetan zihoan ibaia, ur gaina belarrez beteta, ibai sakon, hotz, gardena. Ura
barrura ekartzen aspaldi hasia, arrantzaleei txalupa itzuli genienerako Ánimas ontziaren karelak ur gainaren parean ziren.
[9] adierazteaz gain (14); agertzeaz gain (11); aipatutakoez gain (10); aipatzeaz gain (11); arazoez gain (10); aritzeaz gain (16); aukera izateaz gain
(11); aurkezteaz gain (17); azaltzeaz gain (16); aztertzeaz gain (12); babesteaz gain (9); behar izateaz gain (9); bere gain har (27); bere gain hartu
(501); bere gain hartua (14); bere gain hartuko (70); bere gain hartuz (26); bere gain hartzea (40); bere gain hartzeko (90); bere gain hartzen (114);
beren gain hartu (70); beren gain hartzeko (12); beren gain hartzen (21); berri emateaz gain (10); betetzeaz gain (11); biltzeaz gain (11); bultzatzeaz
gain (11); buruz gain (12); denaz gain (15); edukitzeaz gain (14); egiteaz gain (139); egoteaz gain (43); ekonomikoaz gain (11); emanaldiez gain (10);
emateaz gain (86); erabiltzeaz gain (11); eragiteaz gain (14); erakusteaz gain (17); esateaz gain (18); eskaintzeaz gain (20); eskatzeaz gain (25);
eskuratzeaz gain (9); euren gain hartu (12); eusteaz gain (11); ezagutzeaz gain (11)
gain batean (19); gain behera (37); gain hartan (39); gain horietan (12); gain hortan (12) gainez gain (35)
galtzeaz gain (14); gozatzeaz gain (10); gure gain hartu (11); hartzeaz gain (25); herritarrez gain (9); hildakoez gain (19); hiltzeaz gain (14); idazteaz
gain (18); ikasteaz gain (13); ikusteaz gain (16); irabazteaz gain (43); izaiteaz gain (11); izateaz gain (521); jakiteaz gain (10); jarraitzeaz gain (11);
jartzeaz gain (23); jasotzeaz gain (25); jokatzeaz gain (21); jotzeaz gain (22); kentzeaz gain (12); kideez gain (12) laguntzeaz gain (20); lan egiteaz
gain (9); lanaz gain (28); lanez gain (19); lehenaz gain (14); liburuez gain (11); lortzeaz gain (28); mantentzeaz gain (9); mendi gain (13); musikaz gain
(11); nabarmentzeaz gain (10); nagusiaz gain (11); neurriz gain (65); neurriz gain baliatu (12); ona izateaz gain (12); onartzeaz gain (10); opariez gain
(11); oroz gain (118); partidaz gain (9); politikoez gain (13); salatzeaz gain (23); sariaz gain (9); sartzeaz gain (16); sortzeaz gain (11); taldeez gain
(12); uzteaz gain (17)
gaina hartu (139); gaina hartu dute (17); gaina hartu zion (15); gaina hartuko (11); gaina harturik (13); gaina hartuz (16); gaina hartzeko (9); gaina
hartzen (64); mahai gaina (13
aho gainean (15); aldare gainean (42); alfonbraren gainean (9); arbelaren gainean (9); asto gainean (45); astoaren gainean (11); ate gainean (23);
atearen gainean (12); atzeko hanken gainean (10); aulki baten gainean (19); aulki gainean (26); aulkiaren gainean (13); aurpegiaren gainean (12);
azalaren gainean (13); bakar baten gainean (10); barra gainean (40); bata bestearen gainean (99); begien gainean (17); behearen gainean (10); belar
gainean (48); belaun gainean (41); belaunaren gainean (10); belaunen gainean (65); bi hanken gainean (11); bi oinen gainean (9); bidearen gainean
(21); bihotz gainean (11); bizikleta gainean (71); bizkar gainean (150); bizkarraren gainean (23); bular gainean (47); bularraren gainean (24); burdin
bidearen gainean (11); burkoaren gainean (17); buru gainean (210); buru gainean jarri (9); buruaren gainean (34); buruen gainean (20); egoeraren
gainean (10); egoitzaren gainean (10); egurraren gainean (9); elkarren gainean (34); elur gainean (14); ereduaren gainean (10); erratz gainean (12);
esku gainean (17); eskuaren gainean (17); eskubideen gainean (10); eskuen gainean (10); estalkiaren gainean (14); eszena gainean (11); etxe gainean
(10); euren gainean (14); euskararen gainean (13); ezpain gainean (10); gai horren gainean (15); gaiaren gainean (12); gain gainean (85)
gau mahaiaren gainean (10); gauza guztien gainean (9); gorputzaren gainean (9); gurdi gainean (15); gure gainean (43); hanka baten gainean (10);
hanken gainean (53); haragiaren gainean (9); harkaitz gainean (13); harresi gainean (15); harri baten gainean (18); harri gainean (32); harriaren
gainean (21); harrien gainean (19); heriotzaren gainean (11); herriaren gainean (9); hilobi gainean (16); hilobiaren gainean (14); hiriaren gainean (16);
hitzen gainean (16); hizkuntzaren gainean (9); hondar gainean (18); hutsaren gainean (16); ibaiaren gainean (15); idazmahaiaren gainean (24); ipurdi
gainean (11); itsas gainean (16); itsasoaren gainean (12); izter gainean (12); jakinaren gainean (507); jakinaren gainean dago (13); jakinaren gainean
egon (27); jakinaren gainean jarri (48); kantxa gainean (69); koltxoi gainean (14); konstituzioaren gainean (10); kontuen gainean (9); kutxaren
gainean (12); lanaren gainean (14); lekuaren gainean (18); lepo gainean (37); lepoaren gainean (9); liburu baten gainean (9); liburuaren gainean (9);
liburuen gainean (16); lur gainean (116); lur gorriaren gainean (9); lurraren gainean (82); mahai baten gainean (45); mahai gainean (1340); mahai
gainean dago (18); mahai gainean dagoen (21); mahai gainean dauden (17); mahai gainean ezarri (14); mahai gainean ipini (19); mahai gainean izan
(9); mahai gainean jarri (117); mahai gainean jartzeko (24); mahai gainean jartzen (27); mahai gainean utzi (92); mahai gainean uzten (17); mahai
gainean zabaldu (10); mahaiaren gainean (182); mahaiaren gainean utzi (13); mahaien gainean (9); mahaitxoaren gainean (14); mando gainean (12);
mendi gainean (17); mostradore gainean (13); muino baten gainean (10); neure gainean (10); nire gainean (71); obraren gainean (9); ohe gainean
(278); ohe gainean eseri (21); ohe gainean etzan (24); ohe gainean etzanda (19); ohe gainean utzi (15); ohearen gainean (25); oholtza gainean (101);
oholtzaren gainean (18); oinarri horren gainean (9); oinen gainean (34); ontzi gainean (9); paper gainean (13); paperaren gainean (24); piano gainean
(14); pila baten gainean (10); pilaren gainean (11); plater gainean (9); politikaren gainean (10); proposamenaren gainean (21); puska baten gainean
(9); sabel gainean (26); sabelaren gainean (25); sofa gainean (20); sofaren gainean (13); sorbalda gainean (76); sorbalda gainean jarri (10);
sorbaldaren gainean (14); sorbalden gainean (26); su gainean (14); suaren gainean (13); sudur gainean (9); sukaldeko mahai gainean (26); sukaldeko
mahaiaren gainean (9); takoien gainean (11); tapizaren gainean (10); taula gainean (117); taularen gainean (9); taulen gainean (39); teilatu gainean
(27); tokiaren gainean (10); txapa gainean (14); ukondoen gainean (9); ur gainean (104); uraren gainean (41); uren gainean (14); zaldi baten gainean
(12); zaldi gainean (161); zaldiaren gainean (31); zaldien gainean (10); zangoen gainean (16); zauriaren gainean (9); zelai gainean (39); zoru gainean
(17); zoruaren gainean (13); zubi gainean (10); zubiaren gainean (12); zuen gainean (20); zuen mahai gainean (32); zure gainean (22)
ate gaineko (19); balio erantsiaren gaineko (11); bizikleta gaineko (9); buru gaineko (22); egoeraren gaineko (12); elur gaineko (9); errentaren gaineko
(31); errentaren gaineko zergaren (10); eskubideen gaineko (14);; gaiaren gaineko (11); gaineko aldean (28); gaineko aldetik (9); gaineko zubi (9);
gaineko zubia (12); gaitzaren gaineko (12); giza eskubideen gaineko (11); goma gaineko (39); heriotzaren gaineko (9); honen gaineko (20); horien
gaineko (37); horren gaineko (71); ibai gaineko (11); ibaiaren gaineko (12); ingurumenaren gaineko (13); konstituzioaren gaineko (11); lur gaineko
(52); lurraren gaineko (14); mahai gaineko (95); mahaiaren gaineko (10); mugaz gaineko (19); naturaz gaineko (15); neurriz gaineko (33); ohe gaineko
(16); oholtza gaineko (13); ondarearen gaineko (10); paper gaineko (12); sozietateen gaineko (10); taula gaineko (16); ur gaineko (19)
neurriz gainekoa (12)

alderdikerien gainetik (13); asto gainetik (22); asto gainetik jaitsi (11); beste ezeren gainetik (50); beste guztien gainetik (50); betaurrekoen gainetik
(11); bizkar gainetik (32); buru gainetik (80); buruaren gainetik (34); buruen gainetik (29); denen gainetik (28); edozeren gainetik (14); etxeen gainetik
(9); gain gainetik (131); gainetik altxatu (14); gainetik altxatzen (12); gainetik begira (14); gainetik begiratu (33); gainetik behera (12); gainetik bota
(11); gainetik egon (37); gainetik egotea (9); gainetik hegan (24); gainetik ibili (11); gainetik igaro (28); gainetik igarotzen (20); gainetik izan (10);
gainetik jaitsi (28); gainetik jarri (39); gainetik jartzea (13); gainetik jartzeko (13); gainetik jartzen (31); gainetik jaso (12); gainetik jauzi egin (10);
gainetik kendu (137); gainetik kendu ezinik (11); gainetik kentzea (10); gainetik kentzeko (41); gainetik kentzen (34); gainetik nabarmentzen (14);
gainetik pasa (21); gainetik pasatu (59); gainetik pasatuz (18); gainetik pasatzen (30); gainetik salto egin (15); gauza guztien gainetik (74); gure
gainetik (33); guzien gainetik (39); guztiaren gainetik (84); guztien gainetik (457); guztien gainetik dago (12); harresi gainetik (15); harrien gainetik
(9); hesiaren gainetik (11); horien guztien gainetik (18); horren guztiaren gainetik (9); interesen gainetik (24); legearen gainetik (12); legeen gainetik
(9); lepo gainetik (10); lur gainetik (12); lurraren gainetik (19); mahai gainetik (53); mugaren gainetik (19); mugen gainetik (13); nire gainetik (25);
ohe gainetik (10); oholtza gainetik (9); ororen gainetik (167); oroz gainetik (218); oso gainetik (18); oztopo guztien gainetik (19); oztopoen gainetik
(16); sorbalda gainetik (41); sorbaldaren gainetik (17); sorbalden gainetik (10); suaren gainetik (9); teilatuen gainetik (16); zaldi gainetik (37); zaldi
gainetik jaitsi (10)]

gainalde (221 agerraldi, 68 liburu eta 16 artikulutan; orobat gainekalde 7 agerraldi, 2 liburu
Euskaltzaindiaren arauek gainekalde baztertzen dute) 1 iz gaineko aldea. ik gain 2.

eta 5 artikulutan;

Orbain bana geratu
zitzaidan eskuin eskuko gainalde nahiz ahurrean. Ezpainak lehortu nituen eskuaren gainaldeaz. Urre garbiz estali zituen gainaldea, lau
alboak eta adarrak, eta urrezko hegala ezarri inguruan. Labearen gainekaldetik tximinia bat ateratzen zen, zolaperaino. Honako idazkun
hau zuen buruaren gainaldean: "Hau juduen erregea da". Eguzki izpi batek bazarreko eta bizartegiko hormen gainaldea jotzen zuen.

2 gainazala.

Leihotik begiratu eta Harryk uraren gainalde leun, beltz eta beiraren antzekoa ikusi zuen kilometro-pare bat beherago.
Istant batez, korrontea alkoholezkoa izan balitz bezala, gainalde osoa suak hartu zuen ibaian behera eta ibaian gora. Liburuak aurkitu
zituen izkina batean, Urdinez jantzitako deabrua irakurri zuen gainalde zaharkituan. Lainopean dago "ez-inoren lur"aren gainalde osoa.
Arratsa bazetorren, eta arrastiriko ufada beroak agertu ziren tarteka, urtegiko gainaldea kixkurtuz.

3 (margolan, pantaila edo kidekoren batena)

Pintura [...] gainalde leunak eguraldiaren erasoetatik babestu eta
kritikariarenen mende uzten dituen artea. Landek lortu zuen frogatzea ezen, gainalde bat kolore askoko eszena konplexu baten zati bazen,
ez zegoela lotura sinplerik gainalde batek islatutako argiaren uhin-luzeraren eta ikusten zen kolorearen artean. Koskarik gabeko gainalde
bat, marra paralelo gurutzatuz betea. Begiespenaren handitasun hedatu berberak (adibidez, gainalde argituak) askoren (gutxiago
argituen) agregatu batek bezain sentsazio handia sortzen du. Eskua pantailara hurbiltzen du, baina gainalde zapal baten hoztasuna baino
ez du gaur sentitzen.

4 (itsasontzietakoa)

Balantzaka ibili ginen itsasontziaren gainaldean. Horregatik, ohera baino lehen, gauero egiten nuen osteratxo
bat ontzi-gainalde guztietan barrena, eguraste aldera. Azkenean, makinak ere gelditu ziren behingoz, eta itsasontzi gainaldera igo ginen.
Hantxe zuen berriro laguna, ontziko gainalde guztietan barrena bere bila ibilia. Euria ari zuen, eta ni gainalde gorenean nengoen, ilemotots kaxkagorridun neskatxa arrotz hura zaldainean barrena lehorrera zihoanean.

5 leku garaia.

Eskailera bat hartu zuen errepidetik urruti zegoen gainalde bateraino.
[3] gainalde guztietan (4); gainalde osoa (4); buruaren gainaldean (3); oinen gainaldean (4); gainaldera igo (4)]

gainazal [166 agerraldi, 23 liburu eta 13 artikulutan] 1 iz gaineko, kanpoko azala. ik gainalde. Gainazal gehienek
zurgatu egiten dituztela uhin-luzera batzuk. Gainazal batek bere kurbaturaren eraginez izaten duen argiztapen-aldaera progresiboa.
Ondoren, berdindutako gainazal horren gainean pilare bat egingo da. Izotz puska baten gainean ibaian behera zihoazela, neskatxak
garrasi egin zuen bat-batean, sua Angararen gainazal osoan nola hedatzen zen ikusirik. Enborrek, batzuk besteekin zumez loturik,
gainazal handi bat eratzen zuten ehun lagun aise hartzeko modukoa. Galio metalaren tantatxoak siliziozko gainazal baten gainean
jartzean hazitako egiturak. Kartilagozko gainazal bat.

2 (izenondoekin)

Hezur normal baten kanpoaldeko gainazal leunean. Sudur-mukosaren gainazal hezean. Ibaiaren gainazal
gogortuari kendutako izotz zatia. Aparteko bilgor kantitatea du emakumezkoen sudurrak, eta, hori dela eta, gainazal distiratsua izaten du.
Airean doan soinu-uhin bat gainazal solido edo likido batera iristen bada. Gainazal fotosentibera bat argitan jartzen bada. Lurralde
jelatuetako hartz zuri handien larruaren leuntasuna zuen gainazal zakarra ferekatzen zuen. Planetaren gainazal bizigarri eta zeharkagarri
osoa. Irudi inprimatuak argia behar du ikusi ahal izateko, pertzepzioaren ikuspegitik gainazal islatzaile bat baizik ez baita, izatez. Irudia
gainazal plano bat bezala pertzibitzen delako pertzibi daiteke hobeto irudian irudikatzen den irudimenezko hirugarren dimentsioa.

3 (geometrian) Lerro jakin baten bidez puntu jakin batetik gainazal batean biribil bat deskribatzearren.
4 (gauza abstraktuena) Psikea -bere sakontasun subkontzientean eta bere gainazal kontzientean-

ulertzen saiatuz. Mendebalde
modernoaren eraginak oraindik ere arrisku larriekin mehatxatzen bazuen hindu-mundua, arrisku horiek ez ziren gehienbat bizitzaren
gainazal politikoan bilatu behar, bere azpialde ekonomikoan eta sakontasun espiritualetan baizik. Kristandade Ortodoxoaren gainazal
zirraragarriaren azpian hilzoriko ahultasuna aurki zezakeen. Psikearen gainazal intelektual eta bolitiboa.

4 (hitz elkartuetan) Ertz bat, gainazal aldaketak ez baina argiztapenak eragindakotzat pertzibitzen baldin bada [...]. Argitzen den
gainazal-unitate bakoitzeko. Gainazal-zantzu asko.
[3] gainazal plano (4)]

gainazpìkatu, gainazpika(tu), gainazpikatzen 1 du ad azpikoz gora jarri.

"Eni bizia nehork ez daut kentzen,
nihaurek dut emaiten" erranez ikaragarriko sofrikariotan erakutsia zaigun Jesus horrek gizonen betiko legeak gainazpikatzen ditu,
haundiek manatzen duten gizarte hunen aintzinean.

2 (era burutua izenondo gisa) Haren metabolismo gainazpikatua atzera zuzentzeko.
gainazpikatze iz azpikoz gora jartzea.

Lurbiraren konkista politikoak eragindako gainazpikatze orotarikoa eta Mendebaldeko
gizakiaren baitan nagusitzen hasia zen mundu-irudikapen berria.

gainbalio [31 agerraldi, 3 liburu eta 22 artikulutan] iz eraldatzerik izan ez duen ondasun baten (akzio, lur sail,
ondasun higiezin... baten) balioaren igoera. ik plusbalio. 36 milioi euroko gainbalioa lortu dutela hiru urte eskasean.
Eragiketarekin lortutako gainbalioaren parte bat. Nafarroako Gobernuak 357 milioi euroko gainbalioa eskuratu du EHN enpresa Accionari
saldu ostean. Kapital merkatuetan egindako jokoak bederatzi milioi euroko gainbalioa sortu zion Euskadiko Kutxari. Hautatu dugun
kudeantza mota berak gainbalioa eragin du. Boulevarden salmentak utzitako gainbalioen onura. Europako biztanleak euroaren
gainbalioaz baliatu eta, besteak beste, Eguberrietako erosketak egitera AEBetara joan direla.
[3] euroko gainbalioa (7); milioi euroko gainbalioa (7); milioiko gainbalioa (3)]

gainbalkoi iz

Eta lehenengo solairuan ere, burdinazko bost zutabe trinkoren gainean pausatua, gain-balkoi gisa, bigarren eskudel
luze batek ere egiten zuen jauregitxoaren inguru guztia.

gainbaloratu, gainbalora(tu), gainbaloratzen da/du ad 1 balio handiegia eman.

Multinazional eta transnazional
enpresen indarra zertxobait baino gehiago gainbaloratzen dela estatuen indarraren aldean. Montañesarekin duen hitzarmenean
baldintzatzat jarri du Connexek enpresaren aktiboak gainbaloratuta egon ez daitezen.

2 (ekonomiatik at)

Horrela dute, nork bere aldetik, gainbaloratzen, Dante Alighierik Toscanako italiera, Joachim Du Bellayk Loira
aldeko mintzaira, Nebrijak gaztelania eta Lutherrek alemana. Klasikoak ezagutzen ote ditugun ez dizut galdetuko, baina klasikoak ondo
baloratuta daude? behar bezala, gainbaloratuta edo azpibaloratuta daude?

gainbegirada iz gainbegiratua.

Tesi eta asmo nagusien gainbegirada hau honela laburtzen dut. Orain ere baditu halako
arazoak, eta zail egiten zaio gainbegirada batean irakurtzea, muinaz arin jabetzea edo literaturaz, kontakizunaz nahiz poesiaz gozatzea.
Ez dute begirada-kontakturik egiten [...] gainbegirada inguratzailez berenganatzen bide dituzte gauzak. Kondaira klasikoei eginiko
gainbegirada umore ukitu batekin egin du Gara egunkariko kazetariak. Santa María la Real Andre Mariaren monasterioa eta eliza bisitatu
nahi ditut, jakinez gainbegirada labur bat baizik ez diedala botako. Mamograma bati gainbegirada bota zioten une batez X izpien
pantailan. Erakusketa Euskal Herriko artearen gainbegirada egiteko balio baitu, betiere, askotariko erakusketek izaten duten lagin
biltzearen mugaren barruan. Ertzaintzaren arabera, epailearen gainbegiradapean ari dira egiten operazioa. Lan honi gainbegirada azkar
bat emanez gero. Sozialista Abertzaleak taldearen osoko zuzenketaren lehen zatiak azken 25 urteei gainbegirada bat ematen dio.

gainbegirale iz gainbegiratzen duen pertsona. ik gainbegiratzaile.

Ordena nagusiko kideak "gainbegirale" gisa

ezagutu ziren (episcopoi, apezpiku edo gotzain).

gainbegiratu1, gainbegira(tu), gainbegiratzen 1 du ad gainetik begiratu.

Ez dago ezer gozoagorik jakintsuen

doktrinak ondo eraikitako goi tenplu nareetan bizitzea baino, nondik besteak gainbegira ditzakezun.

2 (kontrolatuz)

Gainbegiratu behar zuela kokondoak nola garbitzen zituzten. Begi-kolpe batez gainbegiratzen ditu kanpoko
ahalmenak eta bakoitzari jartzen dio bere zeregina. Negoziazioak gainbegiratuko dituen batzorde bat osatzea ere adostu zuten bi aldeek.
Konferentzia horretan sortu zen Nazioarteko Diru Funtsa, eta hari eman zitzaion sistemaren arauak gainbegiratzeko ardura. Euskararen
Herri Hizkeren Atlasari dagokionez, aurten 35 herritako datuak sartuko ditu Euskaltzaindiak, orain artekoak gainbegiratu eta zuzenduko
ditu eta Atlaseko bi liburuki argitaratzeko prest utziko ditu. Erasoaren aurretik bestelako neurri prebentiboak hartuko dituela NBEk: egoerak
gainbegiratu, armak ikuskatu, bitartekaritza egin eta bakea ezartzeko bideak bilatu. Orain, hiru polizia sartzen dira, bata bestearen
atzetik: lehena, pasaportea begiratzeko; bigarrena, bisa jartzeko, eta hirugarrena, gainbegiratzeko. Bozak antolatu eta gainbegiratzeko
ardura duen Nazio Batuen Erakundeak bere kideak atera behar izan zituen atzo Herat hiritik. Notario batek gainbegiratuko du bozketa.
Bizirik dauden Realeko lau presidenteek kapital handitzearen lehen bi faseak gainbegiratuko dituzte eta hirugarrena zuzenduko dute.
Aldagela propioak edo dopinaren aurkako kontrolak emakume batek gainbegiratzea dira egindako beste eskariak.

3 gaingiroki begiratu.

Ez du edozein tratatu orri-pasaka gainbegiratzea besterik, eta oroitzapenak mordoka datoz. Eta musuka
berriro hura, nik postako gutunak gainbegiratzen niharduela. Dena egun bakar batez zirriparran gainbegiratu nahi izaten duten turistatalde horietakoak. Gainbegiratzen hasi eta, sakon begiratzen amaitu nuen, ezin bainion irakurtzeari utzi. Altxor kutxa ireki eta barrukoa
gainbegiratu baino ez dut egin. Erakusketak historia labur hori gainbegiratzen du, alderdi zehatzago edo geografia partikularretan sartu
gabe. Oker ari ote zen honetan, galdetu zion bere buruari, azken asteetako bere jokabidea gainbegiratuz, eta galdezka ea gehiegi behartu
ote zuen Minta.
[3] gainbegiratzeko ardura (3)]

gainbegiratu2 1 iz gaingiroki begiratzea. ik gainbegirada.

Definizio nagusien gainbegiratu honek ongi erakusten du
zergatik den horren arazotsua adierazgarritasunaren kontzeptua. Mendebaldeko artearen historiaren gainbegiratu gisako bat. Irudiaren
ikusleaz dauden ikuspegi nagusien gainbegiratu labur honek erakusten duena. Mutil gazteak gainbegiratu urduria bota zion besaulkian
eserita [...] zegoen neskari.

2 gainbegiratua egin

Egurrei gainbegiratua egin eta anaia Patxiren entrenamendu gunera sartu eta berotzen hasi aitzin finalaz
jardun du. Kimika aldizkari bati gainbegiratua egiten zion bitartean. Saioa bihar izango da 22:15ean Herri Antzokian eta ordubete
inguruan mende baten gainbegiratua egingo dute. Gaur Bilbon gainbegiratua egingo dio bere ibilbideari: “Hit bihurtu ziren abestiak eta
Linek kaleratutako diskoetako kantuak uztartuko ditut”. Aski da bi itzulpenei egindako gainbegiratua poesiaren itzulpenak areagotu egiten

·

duen arazo batez jabetzeko. Gainbegiratu bat egiten die han daudenei. Besteek hamaiketakoa egiten zuten bitartean, nik gainbegiratu
bat egin nahi izan nion egunkariari. Txitxikovek gainbegiratu bat egin zion zerrendari.

3 gainbegiratua eman

Estatistikei gainbegiratua emanda, bi taldeak dira falta gehien egin dutenak Magnus Kopan. Kontzertuan,

Bilboko Orkestra Sinfonikoak gainbegiratua emango dio Bernaolaren ibilbideari, Juanjo Mena zuzendariaren eskutik.

·

Izugarri atsegin

·

nuen kirol-egunkari eta aldizkariei gainbegiratu bat ematea. Bere gorputzari gainbegiratu azkar bat eman ondoren.
[3] gainbegiratu bat egin (3); gainbegiratu bat egiten (3); gainbegiratu bat eman (3); gainbegiratu bat ematea (3)]

gainbegiratzaile iz gainbegiralea.

Kontratazioa, hautaketa, hezkuntza eta trebakuntza, gainbegiratzaile zenbatekoa handitu

beharra, eta abar.

gainbegiratze iz gaingiroki begiratzea. ik gainbegiratu2.

Pertsona baten barne hegaldi bat da, nortasunak dituen alor
guztien gainbegiratze bat. Probak ofizialtasuna izateko Euskadiko Federazioaren gainbegiratzea ezinbestekoa da. Etxeetan izango
dituzten zainketen plangintza, koordinazioa eta gainbegiratze lanak erizainek egin behar dituzte.
[3] gainbegiratzeaz arduratzen (3)]

gainbehera (orobat gain(-)behera g.er; Hiztegi Batuaren arabera gainbehera idazkera izen erabilerari
dagokio; ik gain 1) 1 iz malda behera. Handik aurreraxeago harriartea zeharo estutzen zen eta bideak hain hartzen zuen
gainbehera latza, non ezinezkoa zen zaldiz jarraitzea. Gain-behera ederrean trenbiderainoko mahastiak zeuzkan baserri baten langan
gelditu ziren.

2 irud Ziklo ekonomiko batean honako fase hauek bereiz daitezke: goraldia, gailurra, atzeraldia edo gainbehera, depresioa edo hondoa
eta susperraldia. Nerbioetako gainbehera baten ondorioz ospitalera eraman zutela besterik. Lau partida galdu ditu jarraian Lagun Aro
Bilbok eta lehenbailehen eten nahi dute gainbehera. 80ko hamarkadan komunismoak izan zuen gainbeherak bultzatu zuen Eslovenia
independentzia aldarrikatzera. Egako hiriari izena bera eman zion antzinako auzoaren arrastoak nituen begien aurrean, gainbehera
nabarmenean. Armada frantziarra gainbehera geldiezin batean amildurik dago. Taldea 1974an desegin zen, gainbehera prozesu larrian
baitzegoen. Zalantza oro adimen gainbeheraren adierazgarri dun gazteagan, gorputz ahultasunaren seinale zaharragan.

3 (-en atzizkiaren ondoren) Eremu urriko hizkuntzen gainbehera. Gure kontsumo-gizartearen gainbehera egoera horren lekuko
argia. Orduan hasi zen herri maputxearen gainbehera. Oswald Spengler-ek K.o._1919an argitaratutako Mendebaldearen Gainbehera.
Horrek, azkenean, EBren krisia ekarriko du, eta sistemaren gainbehera. «Joaten badira, herrialdearen gainbehera etorriko da», gaineratu
zuen Donohuek. Egoera larria da eta egun gutxiren buruan finantza sistemaren gainbehera gerta daiteke. Nikelaren nazioarteko
prezioaren gainbehera gertatuagatik ere. Borroka odoltsu hark Parisen kolonialismoaren gainbehera areagotu zuen. Parmalat enpresa
erraldoiaren gainbehera ekonomikoak kinka larrian ipini du Parma. Partida pilaketak taldearen gainbehera eragin zuela esan zuten
orduan. Azken bost urteotan etengabea izan da Bartzelonaren gainbehera. Edonork ikusten du trikitiaren mundua egun jasaten ari den
gainbehera. Izena mailegatu dion hiriburuak izana kutsatua iduri, hondoraino inoiz ez datorren gainbeheraren malenkoniak zartatzen du
bezeroa “Lisboan” sartu ahala.

4 malda.

Gainbehera ttipi baten ondotik, Burdin Zubian gaude. Luzaidek topografia arrunt berezia du: goratasun desberdinek, batean
patar, bestean gainbehera, bidea funditzen dute. Pareta oinarritzen zen harkaitz bloke handi batek betetzen zuen atearen eskuineko
bazterra, pikor-harrizko gainbehera bat eginik bordaren barnean. Gainbehera leuneko teilatuek eta egituraren geometriak euskal estilo
arkitektonikoaren ezaugarri nagusiak gordetzen dituzten arren, desagertu egin dira, ordea, Donibane Lohizunetik Hondarribiaraino hain
alaiak egiten zituzten anil urdinez edo gaztainez margoturiko habetegi konplexu haiek.

· 5 adlag ik gain 1.
6 gainbeheran ik gain 2.
[3] demokraziaren gainbehera (3); gainbehera dator (6); gainbehera datorren (3); gainbehera doa (3); gainbehera doala (4); gainbehera doan (3);
gainbehera doanean (3); gainbehera egin (4); gainbehera ekarri (8); gainbehera ekarri zuen (4); gainbehera ekarriko (4); gainbehera ekonomikoa (3);
gainbehera eragin (5); gainbehera erortzen (3); gainbehera etor (3); gainbehera etorri (10); gainbehera etorria (4); gainbehera etorriko (7);
gainbehera etortzen (5); gainbehera hasi (8); gainbehera joan (5); gainbehera zetorren (6); gainbehera zihoan (3); gipuzkera osotuaren gainbehera
(4); inperioaren gainbehera (4); taldearen gainbehera (6)
gainbeheran dagoen (3); gainbeheran doa (3); gainbeheran hasi (4); gainbeheran zegoen (5)]

gainbeherakada iz Gainbera. Eta gure gainbeherakada hortxe hasi zela?
gainbeheraldi iz Gainbera. Gainbeheraldi luze tristagarri hartan nik deusik ezin eginik, umezurtz sentitu nintzen zinez.
gainbeheratu, gainbehera(tu), gainbeheratzen 1 da ad gainbehera joan.

Ez al dakusgu, azkenik, gizaundien
monumentuak higatzen direla, [...] eta mendi garaietatik erauzitako haitzak gainbeheratzen direla, denboraren eta patu mugatuaren
erasoei eutsi ezinik? Erromako Elizak ezin ditzake bere martiriak gaitzetsi, kartaz osatutako gaztelu bat bailitzan gainbeheratu nahi ez
badu, behintzat. Gainbeheratua dagoela esan liteke, bai, mendi-giroko eta herri ttikietako bizimodua.

2 (era burutua izenondo gisa) Hiri gainbeheratu hartako ohiko ixiltasun hits eta zapala.
gainbeheratze iz gainbehera.

"Utopiak" orokorrean gainbehera doazen zibilizazioen produktu direla eta, programa praktiko bat
duten neurrian, gainbeheratze hori gerarazteko ahaleginak. Arazoaren larritasunaz eta nire gainbeheratze ziklikoaz kontziente izaki.

gainbizi, gainbizitzen. da ad ik biziraun.

Barbalek bizitzak, bizitzeko, gainbizitzeko, maitatzeko eta gorrotatzeko moduak
kontatzen dizkigu, begi aurrean jarriz amets zein arazo mostra, gogora ditzagun, oraindik ere, zenbat dagoen konpontzeko.

gaindegi 1 iz leku garaia.

Ez gaindegiak, ez haran sakonak, ez maitasun sutsua zaizkit aski, harik eta neroni nire Semearen
baitan agertzen naizen arte. Mariñamendi eta Larraingane gailurren norabidean, edo agian denborak eta indarrek lagunduz gero belardiak
eta garomanak berdingabeak dituen Arizbakarreko gaindegirantz heltzeko asmoarekin.

2 gainaldea. Nik behetik eman ahalean aitak pilatzen zituen lizar zatukak bordako gaindegian.
gaindeterminazio iz Fantasiak bere jolasetan duen indarra erakusten zuten eta, zehazkiago, haren mekanismoak, Freudek ametsen
ezaugarri direla frogatu duen horiek: lekualdaketa, kondentsazioa, "gaindeterminazioa" eta abar.

gaindi 1 adlag (-n atzizkiaren eskuinean) -n barrena, -n zehar.

Munduan gaindi, zorigaitza. Jaunaren haizeak hats
egiten zuen uren azalean gaindi. Donostian eta Iruñean gaindi eginik bidea, Bianan lo egin dut. ik beherago 5. Baigorriko ibarrean gaindi
ibili zelarik [...]. Oroitaraziz, hemen gaindi, lehenago iraganak zirela kartagotarrak eta erromatarrak, godoak, frankoak eta mairuak,
ingelesak eta espainolak, frantsesak eta, azkenik, alemanak, baina olde arrotz guztien artetik gure arbasoak beti gelditu zirela euskaldun.
Karrika hertsietan gaindi erdi-lasterka joan nintzen, ate gainean zeuden zenbakiei ongi begiratuz: 31, 33, 35... Atertu du eta banoa karrika
horietan gaindi ibiltzera. -Zu ere beraz, udatiar gisa ibilki hemen gaindi? Hor gaindi ibiliko dira, laster, Aliatuen armada garaileak. Jakin
zuten hor gaindi, Elizondo, Erratzu, Bozate, Arizkun, Amaiur, alderdi horietan, auzo Estatuko armadak bezperatik metatzen ari zirela.

2 (-z atzizkiaren eskuinean) Itsasadarraz gaindi doan zubi berritik joango naiz. Neskari dei egiten dio, ikasleen buruez gaindi.
Urmaeleko hormaz gaindi begiratzen du gogoetatsu, muinoez gandi, eremu zabalaz gaindi. Hona ni, ene arimatik zugana igoz, nitaz
gaindi baitzaude. On dela arteak eta zientziak ez daitezen neurriz gaindi susta. Gure adats luze eta askeak, ingurumari guzira kiribiltzen
diren hari majikoak dira, [...] eta giza izateaz gaindi hegatzen dira izpiritu erratuen gisan. Munduko ekonomia nazioez gaindi
erregulatzeko urratsen premia.

3 irud

Hona zergatik hasia naizen Luzaide, gure herri maitearen historian gaindi xehetasun biltzen. Liburuan gaindi, bestalde, esan
bezala, ez du galtzen estralurtarrek bahi dezaten itxaropena.

4 izond Ta gurasoer eman fiertasun gaindia!
5 gaindi egin gainditu. Urek gaindi egin. Bi aldiz aurre eta gaindi egin behar dugun gertaera hau ez da berdin gertatzen.
6 oroz gaindi Tentetnikov, hori guztia entzunik, oroz gaindi gizon praktikoa zela konturatu zen. Euskaldun fededun haiengandik
erabat urrun zegoen muineraino euskalduna izan zen zuberotarra, Euskal Herria, oroz gaindi, loriatu nahi izan zuena. Aipamen literario
ugari izan zituen hitzaldiak, eta, oroz gaindi, sorkuntzaren mintzaira unibertsala goratu zuen, «kultura guztietan bat eta bakarra baita».

7 [4] ameriketan gaindi (20); argentinan gaindi (25); errekan gaindi (4); euskal herrian gaindi (49); frantzia guzian gaindi (4); han gaindi (138); han
gaindi ibili (6); hegoaldean gaindi (154); hegoaldean gaindi gipuzkoako (4); hemen gaindi (198); hemen gaindi ibili (4); herri guzian gaindi (10); herrian
gaindi (64); herrietan gaindi (7); hirian gaindi (14); hor gaindi (399); hor gaindi ibili (5); karrikan gaindi (4); karriketan gaindi (25); kaskoetan gaindi
(4); mazeletan gaindi (4); mendian gaindi (8); mendietan gaindi (16); mugaz gaindi (4); mundu guzian gaindi (9); munduan gaindi (70); nafarroa
beherean gaindi (4); nafarroan gaindi (16); oihanean gaindi (4); oihanetan gaindi (4); pidaia txinan gaindi (5);

gaindiarazi, gaindiaraz, gaindiarazten du ad gainditzera behartu. Zure antzerkiak nolabait trauma hori gaindiarazi
nahi du? Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako sailburuak adierazi zuenez, testuak garai bateko «paternalismoa»
gaindiarazi du: «Adingabea, babestu beharreko objektua izatetik eskubideen subjektua izatera igaro da». Amen ohoretan, maiatz loretsua
lagun, iduri du bazter guzia ere goxo goxoa emanik dagoela, amaren grazia salatzeko eta gaindiarazteko bezala. Oinarrizko ideia da
hizkuntz ikasleak bere H1ren ahoskeraz jabetzean eta dagokion fonema inbentarioaren sendotzean hizkuntzak gaindiarazten dizkion
bilakabideak bakarrik gainditzen dituela.

gaindierraz izond gainditzen erraza. Soilik hamar lekoak bereizten gaituzte, eta bitarte gaindierraz hori soil-soilik niretzat da
ezin gaindituzko traba bihurtu!

gaindiezin (orobat gaindi ezin g.er.) 1 izond ezin gaindituzkoa.

Iritsi nintzen bikiniak markatutako muga
gaindiezinera, eta aingeru guardakoaren esanetara, bukatutzat eman nuen lana. Gatazka gaindiezina. Maitatzeko desira gaindi ezin bat

pizten zait zainetan. Beroa, gaixotasunak, indigenen basakeria oztopo gaindiezinak dira, eta ez bakarrak. Ezinezkoa zen, bestalde, bidea
alde batera utzi eta zuzen joatea istil eta urmaelen sare gaindiezin horretan zehar. Muga hel eta gaindi ezina. Bien arteko maitasuna
maila goren, gaindiezinetara iritsi zen. Orain Euskal Herria hautsirik dugu, barne hesi gaindiezinez bete artxipelago bilakatua. Dobbyk
lasterka segitzen zion atzetik, kapa barrenean makurtuta, ikara gaindiezina aurpegian. Berarentzat emakume kontuetan beltza eta iluna
gaindiezinezko edertasunarekin uztartzen baitziren.

· 2 (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela)

Gudariak bere berna desehortzi ezinak, patuaren gaindiezina eta
kanpokotasuna adierazten du.
[3] oztopo gaindiezin (4); beldur gaindiezina (3); ez gaindiezina (3); gaindiezina izan (4); gaindiezina izango (3); oztopo gaindiezina (5); arazo
gaindiezinak (3)]

gaindiezinki adlag ezin gaindituzko eran.

Erantzuna baiezkoa bada, horrek esan nahiko luke militantziaren erronka lurrean
gaindiezinki gogorra denez, elizarik ez litzatekeela epe luzera hori jasateko gai izango.

gaindigaitz izond gainditzeko gaitza. Are eta xede gaindigaitzagoa jarri duenez Martin lehendakariak.
gaindigarri izond gaindi daitekeena. Harrera familiak garbi izan behar du arazo guztiak gaindigarriak direla.
gaindika adlag gainezka. Oraingo supermerkatuko karroak gaindika beterik ikusten ditugularik, orduko denboretaz ahalgetzekoa
ere bada... Funtsean Behenafarroan ere oihanak gaindika baziren eta erran batek zioen lehengo denboretan urtxintxa bat Ezterenzubitik
eta Baionara arbolaz arbola joaiten ahal zela jauzteka lurra sekulan hunkitu gabe. Hor ere sartu zen ura gaindika, metro bat lodi pasa.
Jakobinoek isuri zuten beraz odola, berena eta besteena, gaindika, Parisetik Marseilla, Lyon, Bordele edo Baionaraino helaraziz "terrorea".
Bihotza haserrez gaindika. Baina zintzarri hotsa berria zen bufaloentzat, eta sosegurik eza sortzen zien, gaindika, egun osoan atsedenik
gabe entzun beharrez. Baina ez dut uste inor entzutera jarriko zaionik; gaindika, amodio zaharrek ez daukate intimitatearen estalki
beharrik.

gaindikatu, gaindika(tu), gaindikatzen du ad gainditu.

Erdiko lerroko ohe baten izkinan, iltze lodi bati hiru zentimetro
gaindikatzen zitzaizkion. Bai eta hartaz landa, energia gune bat ere, identitate murriztu batek eman dezakeena bainoagokoa, eta, gogoeta
gai batzuk, zenbaitek, "tradizioaren" izenean batzuetan, urtez urte, mendez mende, besterik gabe errepikatzen dituzten gogamen eginakprestak gaindikatzen zituztenak. "PROGRAMA" hortan, "PLATAFORMA" betexea dugu orai eta berdin gaindikatua ere, ohar gabean.

gaindimentsionatu, gaindimentsiona, gaindimentsionatzen du ad gehiegizko tamaina edo garrantzia
eman. Soilik une batez ikusi nituen irudiak, gehiegizkoa zela eta gaindimentsionatuta zegoela iruditu zitzaidalako.
gaindipen iz gainditzea.

Gatazkaren gaindipena ekarriko duen prozesua abiatzeko. Kantek Dialektikaz itxuraren Logika ulertzen
du, eta itxura honen aurkikuntza, kritika eta gaindipena dira Dialektika transzendentalaren egitekoak.

gainditu, gaindi(tu), gainditzen 1 du ad atzean utzi edo gaina hartu; beste bat baino handiagoa edo hobea
izan. ik gaindu 2. Hornos lurmuturra gainditu ondoren. Hantxe aurrean baikeneukan, eta gainditu beharra, “Sierra Madre Oriental”
delakoa. Mendate zabal bat gainditu dut halako batean uda minean, eguzkia eguerditan ia neure buru gain-gainean zuzen, eta hala ere
bazen artean elur ziztorrik larreetan. Arga ibaia gainditzen duen zubia. Hesien gainetik jauzi egiten zuten, ibaiak zeharkatzen, oztopoak
gainditzen, zaldi odol-garbiaren adore paregabeaz. Mugak lasai gainditu zituzten, turistak balira bezala gainditu ere. Sebastianek bere
maldizioetako bat ebaki zuen, eta, langa gaindituz, Faraonen gainera igo zen. Eta Putzu kaleko 19. zenbakia zeraman azkenekoa
gaindituz, eta Guardetxerainoko tartean oso-oso ilun, “Lehoiaren Iturria” berraurkitu nuen. Inguruan dena belarbas eta sasi, arbol
mehakoila, jauregia gainditu nahi balute bezala. Gu gainditu eta zuhaitz baten hostailan ezkutatu da. Ez zuan elurteak ekarritako jendea,
baizik eta bere gogoz eta elurtea gaindituz iritsitakoa.

2 (gauza abstraktuak)

Baina, aleman armadak frantses armada berehala gainditzen du, garaitzen du. Orduan ere, errealitateak
fikzioa gainditu zuen. Denera iristen da eta dena gainditzen du. Eta, nola afektu batek [...] gizakiaren beste ekintza guztiak gaindi
baititzake, hala afektu beretik sortzen den Desirak ere gainditzen ahalko ditu gainerako Desira guztiak. Ez da, ezen, nehoiz errazki
gainditzen, ez bizitza pribatuan, ez bizitza publikoan, printzipioen eta interesen arteko gatazka. Baimenduta dagoena da erotikoa, araua
gainditzen duena pornografikoa. Libertatea, elkarrizketa eta ezagutza ezkonduz, muga eta oztopoak gaindituz hazten balitz? Hurrengo
ahaleginean ezinak gaindituko ote gaitueneko susmoan oinarritzen den beldurra. Kontaezinezko gauzak badirela gure irudimena handizki
gainditzen dutenak eta beste asko, berriz, bere ahuleziarengatik hura nahasten dutenak. Hankaluze-konplexua gainditzeko sendagairik
onena. Hainbat emanaldi bertan behera uztera eraman zuten arazoak gaindituta, lan egiteko gogoz dago Ainhoa Arteta soprano
tolosarra. Gizakia existentzian iraunarazten duen indarra mugatua da eta kanpoko kausen ahalmenak neurririk gabe gainditzen du.
Izpiritua sartzen da hemen, jakin gabe sartu ere, bere burua gaindituz, adimena eta susma bideak lo. Nota onez gainditzen zituen
azterketak. Ikasturteak gainditzea zitzaion axola. Ordurako gainditua behar nuen krisirik gogorrena. Argi ageri zen absoluzio moduko bat
nahi zuela nigandik, gainditu beharreko iragan bat baitzuen eta nik ez. Barne oinaze hau gaindituko badut –otu zitzaidan– berriro etorri
beharko dut.

3 ezin gaindituzko

Hortxe aurkitu zuten noski ezin gaindituzko ataka. Tristura handi, sakon, ezin gaindituzko batek hartzen eta
betetzen zuen dena. Azken denboraldiko osasun-makalaldia alde batetik eta adina bestetik, 93 urte, ezin gaindituzko zamak gertatu
baitzaizkio. Soilik hamar lekoak bereizten gaituzte, eta bitarte gaindierraz hori soil-soilik niretzat da ezin gaindituzko traba bihurtu!
Badirudi ezin gaindituzko higuina, ezin eramanezko nazka sentitzen duela emaztearentzat. Luzaro egon zen lotan, oso luzaro, ezin
gaindituzko logale batez.
[4] aise gainditu (22); aldea gainditu (12); arazo fisikoak gainditu (4); arazoa gainditu (4); arazoak gainditu (11); aurreikuspen guztiak gainditu (6);
aurreikuspenak gainditu (12); azterketa gainditu (25); azterketak gainditu (4); beldurra gainditu (6); defentsa gainditu (8); dolarren muga gainditu (4);
egoera gainditu (14); epea gainditu (7); erraz gainditu (20); esker gainditu (5); fasea gainditu (7); froga gainditu (8); gainditu ezineko (6); gainditu
ezinezko (6); gainditu gabeko (5); gainditu zuten azterketa (5); gatazka gainditu (19); harridura gainditu (6); lehen aldiz gainditu (5); lehen fasea
gainditu (4); lehen kanporaketa gainditu (5); lesioa gainditu (8); maila gainditu (15); marka gainditu (14); marra gainditu (5); muga gainditu (37);
muga guztiak gainditu (11); mugak gainditu (33); nabarmen gainditu (7); nekez gainditu (4); nota onarekin gainditu (5); ondo gainditu (13); ozta
gainditu (4); ozta ozta gainditu (4); oztopo gainditu (7); oztopo guztiak gainditu (7); oztopo ugari gainditu (6); oztopoak gainditu (12); presioa gainditu
(5); proba gainditu (10); proba guztiak gainditu (4); tasa gainditu (17); traba gainditu (5); traba guztiak gainditu (4); trabak gainditu (5); zailtasunak
gainditu (7); zatiketa gainditu (4)
aise gaindituko (8); gaindituko duen prozesua (5); gatazka gaindituko (27); gatazka politikoa gaindituko (5); kanporaketa gaindituko (4); muga
gaindituko (7); mugak gaindituko (4)
kanporaketa gaindituz gero (4); muga gaindituz (4); mugak gaindituz (14); oztopoak gaindituz (4)]
ezin gaindituzko (8);
gainditze bidean (13); gatazka gainditze bidean (7);
behin betiko gainditzea (10); egoera gainditzea (4); fasea gainditzea (4); gainditzea ahalbidetuko (4); gainditzea ekarriko (7); gainditzea espero dute
(5); gainditzea lortu (28); gainditzea lortzen (8); gainditzea zaila izango (4); gatazka gainditzea (36); gatazka gainditzea ekarriko (4); gatazka politikoa
gainditzea (4); gatazkaren gainditzea (8); kanporaketa gainditzea (14); maila gainditzea (5); muga gainditzea (6);
apartheid politikoa gainditzeko (4); arazoa gainditzeko (6); arazoak gainditzeko (13); aurreiritziak gainditzeko (6); azterketa gainditzeko (7); behin
betiko gainditzeko (8); blokeoa gainditzeko (5); defentsa gainditzeko (4); desadostasunak gainditzeko (6); egoera gainditzeko (26); egoerak
gainditzeko (4); euskal gatazka gainditzeko (12); gainditzeko ahalegina (11); gainditzeko ahaleginak (5); gainditzeko ahaleginetan (4); gainditzeko
ahalmena (4); gainditzeko akordio (6); gainditzeko akordioa (6); gainditzeko alderdien (4); gainditzeko arriskua (4); gainditzeko asmoz (5);
gainditzeko aukera (29); gainditzeko aukerak (6); gainditzeko aukerarik (4); gainditzeko bidea (19); gainditzeko bideak (6); gainditzeko bidean (14);

gainditzeko borondatea (10); gainditzeko eskatu (5); gainditzeko eskatzen (4); gainditzeko gai (25); gainditzeko garaia (4); gainditzeko gauza (7);
gainditzeko giltza (9); gainditzeko giltzarria (5); gainditzeko indarra (5); gainditzeko konpromisoa (5); gainditzeko lan (4); gainditzeko modu (4);
gainditzeko modua (6); gainditzeko moduan (5); gainditzeko moduko (7); gainditzeko modukoa (5); gainditzeko modurik (4); gainditzeko neurriak (5);
gainditzeko proposamen (4); gainditzeko proposamena (4); gainditzeko prozesu (7); gainditzeko prozesua (14); gainditzeko prozesuan (7);
gainditzeko tresna (6); gatazka gainditzeko (242); gatazka gainditzeko ahalegina (5); gatazka gainditzeko akordio (5); gatazka gainditzeko akordioa
(4); gatazka gainditzeko aukera (8); gatazka gainditzeko bidea (8); gatazka gainditzeko borondatea (4); gatazka gainditzeko giltza (4); gatazka
gainditzeko proposamen (4); gatazka gainditzeko prozesu (5); gatazka gainditzeko prozesua (12); gatazka gainditzeko prozesuan (7); gatazka
politikoa gainditzeko (32); gatazkak gainditzeko (6); kanporaketa gainditzeko (25); krisia gainditzeko (6); muga hori gainditzeko (4); mugak
gainditzeko (12); orduak gainditzeko (4); oztopoak gainditzeko (13); politika gainditzeko (4); politikak gainditzeko (4); politikoa gainditzeko (47);
soziala gainditzeko (4); trabak gainditzeko (5); zailtasunak gainditzeko (9); zatiketa gainditzeko (4)
aise gainditzen (14); arazoak gainditzen (5); azterketa gainditzen (5); erraz gainditzen (8); errazago gainditzen (4) gainditzen hasi (9); gainditzen
jakin (4); gainditzen lagundu (8); gainditzen lagunduko (14); gainditzen laguntzeko (9); gainditzen laguntzen (7); gainditzen saiatu (7); gainditzen
saiatzen (7); gatazka gainditzen (7); kanporaketa gainditzen (4); konstituzioaren mugak gainditzen (4); kopurua gainditzen (6); krisia gainditzen (5);
maila gainditzen (4); muga gainditzen (22); muga guztiak gainditzen (6); mugak gainditzen (28); oztopoak gainditzen (10); politikoa gainditzen (4);
probak gainditzen (4); trabak gainditzen (4); ulermena gainditzen (4); zailtasunak gainditzen (4)

gaindituezin izond ezin gaindituzkoa. Ez da inportantea, ez du garrantzi aparteko gaindituezin horietakorik.
gainditze iz atzean uztea edo gaina hartzea; beste bat baino handiagoa edo hobea izatea.

Nire liburuan
Judutasunaren gainditze bat hautematen zuen. Gatazka politikoaren behin betiko gainditze prozesuaren zehar. Gatazka gainditze bidean
jartzeko. Exorzizatze modu bat izango balitz bezala, gainditze modu bat, larritzen nauenari forma eman edo kezkatzen nauenetik ihes
egiteko modu bat. Eta hala ere hobe zen topikoetan babeste hori, ezen ez beste alemanen bihurri-lausotasun lorapuztua baino: gizonaren
gainditze-ahaleginak traketsak ziren, zelebrezkoak, amorragarri bezain tristeak, baina guztiarekin ere deduzkoak. Lukrezio literatur
generoen zatiketaren gainditze jeniala da.

gaindizka adlag ipar gaindika, gainezka.

Lorez gaindizka estalia zen amatxiren kutxa handi-handi hura. Carrion de los
Condes: izen ospetsua dauka eraikinez, monumentuz eta historiaz gaindizka betea den hiri honek. Pozez gaindizka nintzen baina
denbora berean beldur.

gaindizkatu, gaindizka(tu), gaindizkatzen du ad gaindikatu. Gure bide hauek neguko elurketek gaindizkatzen dituzte.
gaindosi 1 iz gehiegizko dosia.

Siddal laudano gaindosi bat hartuta hil zen. Espero dut gaindituko zenuela anfeta eta alkohol
gaindosia. Aipatu filmeko protagonistetako bati hil egin zitzaion nerabe hauetako bat, zaldientzako lasaigarrien gaindosiak jota. Baina
halako batean gauzak itsusitu egin ziren, lagun bat gaindosiaz hil, polizia jadanik gehiago ezin uxatzeko moduko droga arazoak eta,
Andres Kutz Urtari zegokionez, zenbait istilu berak sinaturiko errezeta batzuk zirela medio. Gaindosiengatik hiltzen direnen edo hiesak
kutsatutakoen kopurua.

2 irud Satisfazio gaindosi batek eraso zidan eta malkoa atera zitzaidan. Kazeta-gaindosi bat behar dinat! Sentsazio berrien gaindosia.
gaindu, gain(du), gaintzen 1 da/du ad nagusitu. Berriro ere bat-bateko beldur hura gaindu zitzaion.
2 gainditu. Bidaldia egiteko gaitasuna, eta oztopoak gaintzeko trebezia sarituko dira 2005ean.
gainegitura 1 iz gaineko egitura.

Hor eta han, eguzkiak gogor jotzen zuen, distiratsu, belaontzi zuri baten edo bapore baten

gainegituraren kontra.

2 (politikan, ekonomian)

Erromatar Inperioaren mendebaldeko probintzietan nekazaritzako oinarri primitiboetan eraikitako hiribizitzaren gainegitura zama gertatu zen bizkorgarri baino gehiago; eta, Erromak eraikitako gainegitura exotiko hori bere pisuaren pean
erori zenean, Mendebaldeak berriro atzera egin zuen aurreko ekonomi maila apalera.

gainelikadura iz elikadura gehigarria.

Latinak pitantia dio, monjeen hizkerako hitza; berez ohiko janariaren gehigarria esan

nahi du, gainelikadura.

gainenergia iz energia gehigarria. Horregatik eta alkoholak begiei ematen dien gainenergiagatik ere izango dela, suposatzen
dut.

gainentrenamendu

iz

gehiegizko

entrenamendua.

Azken

[Bertsolari]

Txapelketa

Nagusian

esaterako,

"gainentrenamendu" kasu batzuk sumatu nituen.

gainera adlag
[9] bizkar gainera (27); bular gainera (10); buru gainera (65); egiteaz gainera (34); egoteaz gainera (16); emateaz gainera (20); gainera bota (86);
gainera bota zuen (29); gainera botatzen (21); gainera ekarri (12); gainera eraman (10); gainera eror (10); gainera erori (146); gainera erori zen (34);
gainera erori zitzaion (19); gainera eroriko (26); gainera erorita (17); gainera erortzen (71); gainera erortzen utzi (11); gainera etorri (63); gainera
etorriko (10); gainera igo (130); gainera igo zen (25); gainera igoarazi (11); gainera igota (16); gainera igotzen (23); gainera iritsi (9); gainera isuri
(10); gainera jaurti (9); gainera jausi (28); gainera jausten (24); gainera jauzi egin (16); gainera joan (22); gainera makurtu (36); gainera makurtuta
(12); gainera oldartu (19); gainera salto egin (24); gainera zetorkion (10); gure gainera (28); haren gainera (53); horietaz gainera (16); horiez gainera
(37); horretaz gainera (180); horrez gainera (193); horrezaz gainera (58); izateaz gainera (159); jakinez gainera (11); lehenaz gainera (11); lur gainera
(22); lurraren gainera (11); mahai gainera (110); mahai gainera bota (14); mahaiaren gainera (14); nire gainera (32); ohe gainera (44); ohe gainera
bota (11); oholtza gainera (35); oholtza gainera igo (11); taula gainera (40); ur gainera (13); zaldi gainera (35); zaldi gainera igo (19)

gainerabili izond gehiegi erabilia.

Jo dezakegu, adibidez, ipuingintzaren santuen izendegi gainerabilira, Jorge Luis Borges,
Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Raymond Carver eta abar aipatuz.

gaineraketa iz gaineratzea.

Helburuaren batasun honek eragiten du zati bakoitzaren falta sentitu ahal izatea gainerakoen
ezagutzan, eta ezein beharbadako gaineraketarik edo a priori determinatuta dauden mugak ez dituen betegintzarrearen handitasun
indeterminaturik ez sortzea.

gainerako 1 izlag zati bat bereizi edo kendu ondoren gelditzen dena. ik gaineratiko.

Taldeko gainerako
lagunok nesken ondotik agertzen genuen irrika berean. Grabatura gehiegi hurbilduz gero, hedadura urriko puntuetan kontzentratzen zen
argi guztia, koadroaren gainerako zatiak ilunbeetan utziz. Gainerako guztia desegiteko agindua emanen zigutek noski. Galeperrak eta jan

daitezkeen gainerako animalia guztiak. Gainerako bost lagunak ere eskoziarrak ziren. Ehun ardietarik bat galtzen duenean, gainerako
laurogeita hemeretziak baino garrantzitsuagoa zaionez, haren bila abiatzen da. Gainerako mendietako mazeletan. Hortaz, lantzat hartu
zuen nire bisita; gainerako lan guztietan bezalako zorroztasun eta arreta nabarmenez egin beharreko lantzat, gainera. Badakigu logosaren jabe izateak bereizten duela gizakia gainerako animaliengandik. Handik aurrera, ordea, Racine, Molière eta gainerako neoklasikoen
ondorenean, oro aldatu egingo da literaturan. Tekno klubetara joaten ginen frankotan, musikaz eta gainerako ekaiez horditzera. Gazteluko
gainerako biztanleak niregana etortzen hasi ziren.

2 (dagokion izena gabe) Ehuneko 6 nikel, gainerakoa burdina. Zorigaitzez, gorago gogorarazten nuen bezala, bakarrik bidaiaren
zati batzuk ditugu euskarazko bertsioan, gainerakoa galdu da. Braida auzoa herriaren gainerakoa baino askoz ere hutsago zegoen.
Kartera, giltzak eta gainerakoak hartzera abiatu nintzen gela ñimiñora. Istant bat gabe, mariaren usain sarkorrak gainerakoak jan zituen
jantoki tikian. Non dira gainerakoak? –Horra zer esan nahi duen -komentatu zuen Ninik- apaizaren adiskide izateak: posturik onenak
eduki, eta gainerakoak, doazela infernuko zulora. Aita hil eta gero, Tiborrek eta Endrek, etxekoen lagunak biak, arretaz aztertu zituzten
testamentua eta gainerakoak. Idazleari -edo narratzaileari- zor zaizkio istorioa -nondik ere jasoa duen-, kontakizunaren egitura,
pertsonaien diseinua eta gainerakoak. Arduradun gorena lanean hogeita bost urte igaro ostean joan zen eta gainerakoak desgogara
geratu ziren. Louiseri buruzko argazki eta artikuluak._Hauek izan ezik, gainerakoak bazter itzazue. Halaxe Goriot: alabez gainerakoak,
berari bost. Augilatik beste hamar eguneko bidean beste gatz muino bat dago, gainerakoek bezalaxe, ura eta palmondo igali emaile ugari
duena. Egia da unibertsitarioen langabezia tasa gainerakoena baino garaiagoa dela. Karmenek eta biok heldu genion, hark gure bizkar
gainetik pasatu zituen besoak, eta poliki-poliki abiatu ginen beste gainerakoen atzetik. Karmenek eta biok heldu genion, hark gure bizkar
gainetik pasatu zituen besoak, eta poliki-poliki abiatu ginen beste gainerakoen atzetik. Ohartu gabe transgresio hori ere arau bihurturik
dagoela, urtearen gainerakoan artaldea arrastotik atera gabe eta otzan-otzan ibil dadin pentsatua, hain zuzen ere.

3 gainerakoan

[376 agerraldi, 101 liburu eta 120 artikulutan]

gainerakoari dagokionez. ik gainerantzean.

Hala ere, gorputza ez duzu horrela zaintzen, ihar-ihar eginik eta zarpailtsu jantzirik, gainerakoan errege bat dirudizun arren.
Gainerakoan, deus guti: kaka usain mina karriketan, eulitxen eraso etengabea gauetan, eta narriadura eta ezerosotasuna gure amaren
familia belaunaldiz belaunaldi hazi zuen etxetzarrean. Gainerakoan, diesel-motorra itzalitakoan, gehienbat isiltasuna nagusi: zaldi bat
ilargi-argitan grauska bazkan ari, eta esparru berean orkatz bat, baina zaratarik ez. Kolorearen pertzepzio hori omen zen ikusmen-seinale
iraunkor bakarra; gainerakoan, itsua ematen zuen ia, antza. Zapuztua nengoen ardoarengatik [...] baina, gainerakoan, oso pozik.
Kontatu zidan bada berak birjintasunari eusten ziola, baina, gainerakoan, gauza pila egiten zutela, zirri xinple pila besterik ez, egia
esateko, orain bazekien. Senaren bazterrak garbitzeko lanarekin alderatuta, ez nengoela aire librean; gainerakoan, alde txar gutxiko lana
zen eta diru polita ordaintzen zidaten astero.

4 beste gainerakoan Beste gainerakoan jaun prestua zen, txoraizea halere. Zenbait gauza iji-ajaka burla-airez hartu beharra dago,
beste gainerakoan zeharo lelotuko nintzateke.

5 eta gainerako Orduan Raguelek, besterik gabe, emazte Sara eta ondasunen erdiak eman zizkion Tobiasi: morroi eta neskame, behi
eta ardi, asto eta gamelu, arropa, diru eta gainerako.
[6] beste gainerako (12); europako gainerako (21); europako gainerako herrialdeetan (6); euskal herriko gainerako (14); gainerako alderdi (33);
gainerako alderdiak (15); gainerako alderdiei (20); gainerako alderdiek (29); gainerako alderdiekin (17); gainerako alderdien (9); gainerako
alderdietako (9); gainerako alorretan (7); gainerako begiraleek (8); gainerako beste (21); gainerako denbora (9); gainerako egunetan (11); gainerako
elementuak (10); gainerako emaitzak (10); gainerako eragile (7); gainerako eragileekin (7); gainerako eragileen (8); gainerako eskualdeetan (6);
gainerako estatu (6); gainerako euskal (18); gainerako gauza (27); gainerako gauza guztiak (13); gainerako gauzak (13); gainerako gehienak (6);
gainerako gehienek (6); gainerako gizarte (7); gainerako gorputz (8); gainerako guztia (126); gainerako guztiak (146); gainerako guztian (9);
gainerako guztiaren (6); gainerako guztiaz (6); gainerako guztiei (20); gainerako guztiek (43); gainerako guztien (22); gainerako guztietan (12);
gainerako guztiok (13); gainerako herri (7); gainerako herrialde (9); gainerako herrialdeek (12); gainerako herrialdeen (6); gainerako herrialdeetako
(6); gainerako herrialdeetan (18); gainerako herrietan (6); gainerako herritarrak (6); gainerako herritarrek (9); gainerako herritarren (8); gainerako
hiri (7); gainerako hirurak (13); gainerako hitzak (6); gainerako hizkuntza (8); gainerako ikasleak (7); gainerako israeldarrak (8); gainerako jardunak
(46); gainerako jendea (13); gainerako jokalari (7); gainerako jokalariak (7); gainerako jokalariek (14); gainerako jokalarien (10); gainerako kideak
(8); gainerako kideek (17); gainerako kideekin (6); gainerako lagunak (10); gainerako lan (7); gainerako lanak (6); gainerako langileak (7); gainerako
leku (6); gainerako lekuetan (9); gainerako ministro (6); gainerako odola (11); gainerako partidak (8); gainerako sindikatuek (11); gainerako talde
(14); gainerako taldeak (14); gainerako taldeek (26); gainerako taldeen (10); gainerako taldekideak (12); gainerako taldekideek (7); gainerako
taldekideekin (11); gorputzeko gainerako (6); herriko gainerako (17); inguruko gainerako (6); munduko gainerako (27); taldeko gainerako (10)
auzia eta gainerakoak (6)]

gainerantzean lok gainerakoan.

Zakurtxoa da Ainhoa Artetak duen diba detaile bakarra, gainerantzean ez du eszentrizitate
berezirik. Bizkarra oso zuzen eta matraileko muskuluak uzkurtuak ditu bidaiantak, baina gainerantzean lehen bezain seguru dirudi. Biblia
herri-hizkuntzetara itzultzeak eta jende xeheko belaunaldiek, gainerantzean ezer gutxi irakurtzen zutenek, etengabe irakurtzeak kultur
onura handia ekarri zuen.

gaineratiko (Hiztegi Batuak gainerako hobesten du) 1 izlag gainerako.

Komandoaren gaineratiko kideak.
Hamasek lanean dihardu Gazan aginpidetza bat eratzeko, politika, administrazio, gizarte jarduera eta palestinarren eguneroko bizitzarako
gaineratiko arloetan. Bigarren milurtearen bezperan zazpiehun kideko tribua osatzen genuen, erdiak lapurtarrak, laurdena nafarrak eta
gaineratikoak ipar zein hego amerikarrak. Zuen zortea estatubatuar eta gaineratikoena izango da. Bizkaiaren erditsua bakar-bakarrik;
gaineratikoak, gaineratiko guztiak Franco jenerala du bermatzen.

2 eta gaineratiko eta gainerako. Meteorologiatiko kontu jakinenak, zientifiko eta gaineratiko, kultura ere halakoxea baitzizuten,
haien [grekoen] ondarean topa genitzake.

gaineratu, gainera(tu), gaineratzen 1 da ad gainera etorri.

Ezin argituzko misterioa zen; eta gogoetan ari nintzela
borborka gaineratzen zitzaizkidan ideia ilunekin ere ezin nintzen borrokatu. Gaua bete-betean gaineratu zitzaigun. Iluna gaineratu
zitzaigunean, itsasertzean hartu genuen lo. Laster gaineratu zitzaien gaua. Amorru zibikoari gaineratuko zitzaion obsesio onuragarri bat,
heriotzarik ankerrena desiratu ahal izateko. Susmorik beltzenak gaineratu zitzaizkidan.

· 2 du ad gainean jarri. Iraultza da, gainean zena azpiratzea eta, azpian zena gaineratzea.
3 gainera bota; gehitu. Inesek, lehenik katilu erdia kafe zerbitzatu die bi gizonei; jarraian, esnea gaineratu eta gero, ogi idorra utzi
die mahaiaren erdian. Aurelianok heresia histrionikoaren azalpen bat gaineratu zion bere lanari, Genua eta Akileako gaitzelkarteetako
jardueraren araberakoa. Baina zerbait gehiago gaineratu behar da: lanbide ikasketez ari garela [...] komeni da hor ere bereizketa handiak
egitea.

4 (hizketan) Salestarren inguruko eztabaida «anekdota hutsa» zela erran zuen, eta legeak etxebizitzaren arazoari aurre eginen diola
gaineratu zuen. Itoizko urtegiaren aferan oraindik gauza asko argitzeke dagoela gaineratu du Martinez Gilek: «Segurtasunaren auzia hor
dago; urtegia egiteko diru asko gastatu dute orain arte, baina oraindik asko dago gastatzeko, Nafarroako ubidea egiteko eta lurrak
ureztatzeko eremu bilakatzeko». «Sirena entzuten badut nik argi dut zer eginen dudan, Trinitateko baselizara igo, mendira», gaineratu du
Cristinak. "Eta koitadua", gaineratu du, "gaixo dago, eta gainera zaharra da". –Garesti deritzozu, ala?_–esan zuen Sobakevitxek, eta gero
gaineratu–: Zein da, bada, zure prezioa? "Nazka ematen dit", gaineratu nuen, haren begi gorriak gogoan. "Maisu lana", adierazi zuen
Paolo Bresciakoak, "sekula ez dut halakorik ikusi Italiako lurretan", gaineratuz. –Zalantza egin zuen lipar batez, eta gero gaineratu zuen:
-Badakizu zer egingo dudan? Gero ahotsa leunduz gaineratu zuen-: Zein zaila den herri honetan alkate kargua! Leonardok ere printzesa
nahi du -esan zuen neskatxak eta berehala gaineratu-: Zu zaintzeko esan dit, zure itzala banintz bezala zure zantzuei segitzeko. Gero
gaineratu zuen Beatrizek beti laket izan zuela Alvaroren konpainia. Eta, R-az baliatuz orain, hauxe gaineratzen diot: -Ripasso, eman
egiozu ripasso bat orain arte irakurritakoari, pentsa ezazu areago.
[6] hau gaineratu (9); hau gaineratu zuen (6); hauxe gaineratu (11); hauxe gaineratu zuen (7); honakoa gaineratu (15); honakoa gaineratu zuen (9);
horri gaineratu (9); mahai gaineratu (6); zera gaineratu (35); zera gaineratu zuen (22)]

gainerliebe iz irudiak lodieraren erdia baino gehiago irteten diren erliebea.

Asirioek gainerliebeetan (K.a._700)
basasto eta lehoiekin borrokan gogor ari diren zakurrak landu zituzten. Gainean txano erraldoiez jantziak dauden lehoiek edo

gainerliebean landu herkuleek. Antzinako langintza erakusten zuten burdina trinkozko balkoidunak [etxe] batzuk, besteak berriz gaitzeko
armarriak zeuzkatenak gainerliebez fatxadaren erdian landuak.

gainertz iz gaineko ertza. Eta pitzaduraren gainertzetik begiratzean, barru sakonetik igotzen den bufada glaziala sentituko duzu.
gainesplotazio iz gehiegizko esplotazioa. Gazteen marjinazioa lanera sartzerakoan, langile etorkinen gainesplotazioa.
gainestaldura iz gaineko estaldura.

Eraikuntzako materialak, zimentazioak, hormen eraikuntzak, aparailuak, gainestaldurak,
etab. Geruza honen gainean gainestaldura gogorra jarriz gero, urratuko eta marratuko ez den material ezin hobea lortzen da.
Nanoteknologian oinarritutako gainestaldura garden mehe-meheak hautsa eta zikinkeria itsats ez dadin erabiltzen dira.

gainestali, gainestal, gainestaltzen du ad gainetik estali.

Ardatz bat egiten da tornuan edo konpasarekin, muturrak
burdinazko xaflekin gainestaltzen zaizkio, eta erdian danbor bat jartzen zaio inguruan.

gainestalki iz gaineko estalkia.

Eskuak sukaldeko gainestalkiaren kontra ipinarazi zizkidan. Gelan geratuko zen agian, gelako
objektuei eta gain-estalki gorridun ohe bakarrari itsatsita geratuko zen agian. Gainestalkia kendu nion [paketetxoari], ez jakinminik
gabe.

gainetiko 1 gainetik-i dagokion izenlaguna.

Suaren gainetiko saltoa. Eta zubi altxagarria jasota, zangaren gainetiko
pasabide bihurtzen zenean, Loiolara abiatzen ginen, eta Astigarragara, eta Igeldora. Ezberdintasunen gainetiko elkartasuna dela
belaunaldi berriko euskaldun gazte askoren ametsa. Eta politikak usu erlijioaren gainetiko indarra hartzen du. 50 puntutik gainetiko
edozein datuk sektorearen hazkuntza erakusten du.

2 azaleko.

Armaren gainetiko azterketa aski izanen zitzaiguan hiltzaileak prestatu nahi zigun muntaia gezurtatzeko. Oso gainetiko
ezagutza baino ez dugu.

3 gainerako. Funtsezko desberdintasun bat dagoela espainieraren eta Espainiako gainetiko hizkuntzen eta mintzamoldeen artean. San
Markos, txanmarkos, arto eta gainetiko hazi, zainduko ahal ditu gure laborari eta baserritarren penak eta lanak. Berdin pasatuko zan
gainetiko guztiekaz.

gainetsi, gainets, gainesten du ad

Ehiztariaren esperientzia gainetsi zioten, eta bere adin urtetan betea; hamar edo hamabi urte
soiletako lan egin beharra besterik gelditzen ez bazitzaion ere, zoologiko arduradunek arazo sortu berri bat konpontzen zutela uste zuten
Istillagaren adinarekin.

gainexistitu, gainexisti, gainexistitu da ad

Hartan (Dena gainditzen duen kausan) baieztapen guztiak ezarri eta kokatu
beharra dago hura delako guztiaren Kausa, baina aldi berean eta propietate handiagoz hari buruzko baieztapen horiek beroriek ukatu
beharra, zeren hura haien guztien gainetik gainexistitu egiten baita.

gainez egin ik gain 4.
gainezarle izlag gainezartzen duena.

Eredu hori teorikoa, deskribatzailea da, ez gainezarlea: gizaki guztiak izatasunez bat

datozen hori erakusten du.

gainezarpen izlag gainezartzea. Cavalierik, XVII. mendearen hasieran, esan zuen gorputz solido oro plano kopuru infinitu baten
gainezarpenez osaturik dagoela. Horiek guztiak baino txundigarriagoa zen, ordea, denak ere puntu berean gertatzea, irudien
gainezarpenik ez gardentasunik gabe.

gainezarri, gainezar, gainezartzen du ad gainean ezarri. Antzerki bisuala egiten saiatzen gara, aktoreen lana eta bereziki
sorpresa gainezarriz. [Enuntziatuen mendetasun-mota ezberdinak] ez dira beti berberak, eta ezin zaizkie enuntziazio-sailean agerikoak
diren jarraitasunei gainezarri.

gainezka 1 adlag gainez egiten.

1874an, Tarragona eta Valls aldean egundoko uholdeak: ibai eta erreka, denak gainezka;
700etik gora suntsitu zituen etxebizitzak. Eta eliza ere gainezka zegoen, jaun inkisidorea, dominikoen ordenakoa, meza ofiziatzen hasi
zenean. Gainezka zegoen ontzi zubiaren alde hau, eta txopako bidaztiak ez ziren nahasten itxura eta kolore anitzeko talde horien artean.
Aretoa gainezka, eta zarata han eta hemen. Urtarrilak kentzen dizuna, hara, gainezka itzuliko dizu laster. Ahotik mintzo da gainezka
dagoen bihotza. Erre gabe gozatuz, lehertu gabe barneratuz, gainezka gabe zurrupatuz, ezpainak bustiz.

2 (-z atzizkiaren eskuinean) Era berean, ez zion erreparatzen jendez gainezka zeuden etxebizitzen usain mindu eta gazi-gezari.
Kaleak, igandeko atsedenaldiagatik kontraleihoak itxiak zituztela, jendetza koloretsu alaiez gainezka zeuden. Paperez gainezka zuen
bulegoa, egindako eta egiteko zegoen lanaz goraino. Hi diruz gainezka, eta ni, berriz, ezinean beti. Benetan gozakaitza izaten naizela
lanez gainezka nagoenean. Udaldiko haize beroa, hezetasunez gainezka datorkiena, hego-mendebala izan ohi dute, eurite ikusgarriak,
uholde eta guzti, ekartzen dizkiena. Zeina hitzez ez ezik begiz ere mintzatu baitzitzaidan, argiz gainezka zituen bere begietarik. Ordea,
urduritasun hark gehiago zuen alegrantziatik kezkatik baino, zinez bainengoen bozkarioz gainezka, neure lehen itsasaldi haren aitzinean!

3 (-raino atzizkiaren eskuinean)

Kostalde Urdinera iritsi ginenean ez genuen itsas ondoko kanpin batean sartu nahi,
bagenekielako oso zatarrak zirela, jendez leporaino gainezka, oso masifikatuak.

4 gainezka egin1 [484 agerraldi, 81 liburu eta 66 artikulutan] beterik dagoena ertzetik irten. ik gain 4. 1891n,
Segura ibaiak, irailaren 3an, gainezka egin, eta ez zen bere onera etorri 13a arte. Janaria erre egiten zitzaion eta gainezka egiten zion
esneak. Eta elkarri egiten genizkion promesak, edalontziek laugarren, bosgarren eta seigarren aldiz gainezka egiten zutenean. Oraindik
zetazko paperean bildutako nartziso-ontzi batetik gainezka eginez, izar-itxurako lore batzuek dir-dir egiten zuten fosforeszentzia argiz.

5 gainezka egin2 (gauza abstraktuak) Batzuetan, ordea, haserreak gainezka egiten du. Elisabethen pozak, gehiegizko pozak
ito egiten du, erantzukizunaren pisuak gainezka egiten dio, baina ez da gauza ihes egiteko. Hala ere, egun batean, arima xume eta jaso
baten aurrean zegoela igarririk, bihotzak gainezka egin zion, eta gertatutako guztia kontatu zion. Grinak gainezka eginik, burua bere
sabelaren kontra estutu dit. Neure burua kontrolatu behar ere bai nik, pozak gainezka egin ez ziezadan. Alaitasun are samurrago batek
gainezka egin zion bihotzetik eta turrusta beroan barreiatu zitzaion zainetan barrena. Bat-batean dena bizitu zen nire baitan, dena zegoen
han eta gainezka egiten zidan, aldarte xelebre guztiek, oroitzapen txiki guztiek ezustean harrapatu eta dardaraz jartzen ninduten.

6 gainezka egin3 hazia isuri. Orduan ohe gainean etzan, zakila titi bien erdian jarri, estutu, eta astinaldi batzuen buruan gizonak
gainezka egingo du. Zure hats lizuna arnastu nahi dut, atseginaren suak erretzen zaituenean! zi ene! jode!_gainezka egin behar dut!

7 gainezka eragin Miragarri hauen maitasun-begirada garbiak gainezka eginarazten dio bihotzari.
[5] adorez gainezka (4); aretoa gainezka (4); bozkarioz gainezka (7); egin zuen gainezka (5); energiaz gainezka (5); gainezka aurkitu (5); gainezka
egin (113); gainezka egin zion (5); gainezka egin zuen (29); gainezka eginda (10); gainezka eginen (5); gainezka eginez (4); gainezka egingo (19);
gainezka egiteko (20); gainezka egiteko zorian (12); gainezka egiten (79); gainezka jarri (7); gainezka jartzen (5); gainezka sentitu (4); ibaiak
gainezka egin (7); ilusioz gainezka dago (5); indarrez gainezka (5); jendez gainezka (104); jendez gainezka dago (8); jendez gainezka zegoen (32);
konfiantzaz gainezka (9); lanez gainezka (26); liburuz gainezka (4); moralez gainezka (6); onez gainezka (4); paperez gainezka (4); plaza jendez
gainezka (4); pozak gainezka (6); pozak gainezka egin (4); pozez gainezka (106); pozez gainezka dago (7); pozez gainezka zegoen (9); urak gainezka
egin (7); urez gainezka (10)]

gainezkabide iz gainez egin dezakeen ura isurtzeko bidea.

Hirurehun ibaik baino gehiagok hornitzen dute aintzira, eta
gainezkabide bakarra du, Angara ibaia. Korronte horretaz baliatu nahi zuten lehenik, Baikaleko gainezkabidera iristeko.

gainezkaldi iz (zerbaitek) gainezka egiten duen aldia.

Bainuontzian leporaino murgilduta, ez zuten asmatu ikusten,
Arkimedesek ez bezala, ura gainezka egiten, eta, are gutxiago, gainezkaldi horren arrazoia asmatzen. luiziak, lurrikarak, suzko ekaitzak
eta itsaso eta amildegietako uren gainezkaldiak. Gainezkaldia izan zuen behin eta ikusi zituen Jainkoa, Andre Maria eta Santu Guztiak.
Batzuetan harritzen zarete maitemindu nahasi baten ahalkeaz edo asaldatzen zarete haren gainezkaldi suharrez. Zer nolako bozkariozko
gainezkaldiaz irakurriko nukeen egungo egunean ihardesteko beldurrez naukan gutun hori bera! Aitor dizut mutil gazte baten bihotzaldiari
men egin niola, eta musu eman niola gutun hari, nigan dagoeneko sor zitekeenik uste ez nuen gainezkaldiaz. Hemen freskaldi bat hartzen
du eta pozez edaten jainkozko edaria, Jainkoaz ase eta bete arte, hain bozkariotsu, non zorion-gainezkaldian bere burua erabat ahanzten
baitu.

gainezkatu, gainezka(tu), gainezkatzen 1 du ad gainezka bete.

Nola etxekoandre jatorrak, zer gerta ere, jai-aroaren
aitzin bere sukaldeko arasak jakiz gainezkatzen dituen, hala [...]. Errepidea gainezkatzen zuten motor, kotxe nahiz autobusak era
anarkikoan zebiltzan. Espeziea piztia harraparietan zabalduena da, munduko zoko guztiak gainezkatzen baititu, Groenlandiako mendi
lizunetatik Indiako hondartza eratsuetara. Ez da harritzekoa hain eguzki niminoak lurrera hainbeste argi bidaltzea, ezen itsasoak eta lur
guztiak eta ortzia gainezkatzen baititu eta dena jario beroz bainatzen. Hipokrisiak eta irri zuriek gela osoa gainezkatu zuten. Idazmahai
baten aurrean eserita baitzegoen, liburu nagusiez gainezkaturik. Koilara barazki-purez gainezkatua ahoan sartzen dion orotan. Aski da,
ordea, zalduna dioen lekuan guk Woody Allen edo Buster Keaton imajinatzea sakoneraz eta mezu goren batez gainezkaturikotzat genuen
testua irribarre ironiko halako batez irakurtzeko.

2 gainezka egin, gainezka eragin.

Zeru-lurrek, beraz, infinitutik behar den guztia hartzen dutela pentsatu behar da, lurra batbatean ikaran astintzeko eta itsas-lehorretan haizete indartsua kurriarazteko, Etnan sua gainezkatzeko eta zerua garreztatzeko. Denak
gainezkatzen gaitu.

· 3 da/du ad gainezka egin, gainditu.

Bat gorantz hegaldatu zen kiribilean, hegal zuriak eguzkiaz gainezkatu ziren; antxeta
urrezko argitik higitu gabe limurtzen zen. Lehenengoak, giza mugak gainditzen ditu Jainkoa iristeraino, berezitasun guztiak ahaztuz, eta
adimenaren, oroitzapenaren eta borondatearen ekintzak gainezkatuz.

4 (era burutua izenondo gisa) [Ura] bat-batean uhol gainezkatuan abiatzen denean eta, euri ugarian handiturik, mendi goietatik
urjauzi handian oldartzen denean.

gainezkatze iz gainezka egitea.

Eta maisuek diotenez, ezer ez omen dago konparatzekorik batasun honen gozamenarekin eta

gainezkatze honekin.

gaineztatu, gainezta(tu), gaineztatzen 1 du ad gainean ezarriz estali.

Horien artean aurkitu nituen paperez
gaineztaturiko liburu batzuk. Urdaiazpiko handi bat, azala kendurik eta ogi-apur txigortuz gaineztaturik, paper listatu apain bat
hankezurren inguruan zuela. Natilla-azpil bat, intxaur muskatu hautsez gaineztatua.

2 gainditu.

Bai Bayo gure sopranoak zein Machado tenorrak edo Wilson zuzendariak gaineztatu zituzten geneuzkan itxaropenak; eder
lagunduak eszenaren aldetik, orkestra eta abesbatzekin batera.

gaineztu, gainez(tu), gainezten du ad gainean ezarri.

Horrela, posible da hizkuntza bietan hezitzea umeak, eta ez,
normalean gertatzen den legez, ahozko hizkuntza keinu bidezkoari gaineztea.

gaingabetu izond esneaz mintzatuz, gaina kendu zaiona.

Dena dela, arazo txiki bat dago: esnea osoa da; ez da
gaingabetua. Anaiaren baserriko esnearekin ohitua nengoen nahiz medikuek gaingabetua agindu. Litro bat esne —gaingabetua—, ogi
egin berria eta lau croissant poltsa batean.

gaingiroki adlag azaletik, mamiaz kontu egin gabe. Horra beraz gaingiroki nola pasatu ziren gertakariak. Azaldu egingo
dizut, gaingiroki, Hemingwayren margolana Estatu Batuetara ekartzearena nola izan zen. Beharrik gutuna gaingiroki irakurtzea bururatu
zitzaidan. Gaingiroki ezagutzen zuen emakume sendagile baten etxera joan zen. Txitxikovek gaingiroki aztertu zuen gela begirada arin
batez. Jakintzaren bat edo beste gaingiroki ikasten saiatuko balitz. Denetariko gauzez hitz egin dik, gaingiroki ukitu ditik gai guztiak.
Ikusiko duzu nola ez duzun arazo teknikorik; eta prezioez hitz egiten badizu, gaingiroki erantzun: kontsultatuko duzula eta ez dela zure
kontua.

gaingirozko izlag azalekoa. Nik haiez nuen irudi grafiko gaingirozkoaren arabera.
gaingorritu, gaingorri, gaingorritzen du ad gainaldea gorritu. -Esaten din hark oinetan kosk egiten ziola esanez labean
gaingorrituriko ogia bezalakoak zirela.

gainikasi izond gehiegi ikasia. Beldur naiz batzuetan belaunaldi berri honek, den bezain ikasia eta gainikasia izanik ere, ez ote
dituen falta izango garai zaharragoei zegozkien gizatasuna, adeitasuna eta umore onbera.

gainindartu izond sendogarriduna. Ertz zilarreztatuak zituen maleta beltz gainindartua.

gaininprimaketa iz gainean eginiko inprimatzea.

Denbora sinbolizatzeko oso baliabide ahaltsuak ditu, gainera, zinemak:
iraungipen kateatua, gaininprimaketa, bizkortzea, adibidez. Gaininprimaketa eta horrelako "figurak" [...] ulertu ahal izateko,
irudikapen-konbentzio multzo bat ezagutu eta onartu beharra du ikusleak, eta konbentzio horiek zinematografiako tresneria eta gailuaren
ezagutzan oinarritzen dira, aldi berean.

gaininskripzio iz gainean ezarritako inskripzioa.

Metalezko balio-unitate horien gaia gobernuen monopolio bihurtzea, eta
gobernuen txanpon esklusiboa irudi eta gaininskripzio ofizial bereizgarriz irartzea.

gainjantzi1, gainjantz(i), gainjanzten da/du ad gainean jantzi. Nola berun orriz hilen kutxak ere gainjantz daitezkeen,
halako moldez non gorpuek ez baitute harrik egiten, baizik ihar eta mehe-mehe bilakatzen.

gainjantzi2 1 iz kapa, gaineko jantzia. Britainiar botak eta gainjantziak. Zutik zegoen, sator-larruzko gainjantzia soinean,
hasteko irrikaz, Fang basurde-txakurra hanka ondoan zuela.

2 irud

Bi alderdiek jarraitu zuten jokabide bikoitza izaten [...] eta hipokrisiazko gainjantzi berri honek, berdintasunik ezaren bizio
zaharra baltsamatuz, alde bakoitza mespretxagarriago bihurtu zuen. Baina horrek mezuari gainjantzi bateraezina kentzea eskatzen zuen,
misiolariek beren kultur tradiziotik heredaturiko jantzia.

gainjarri, gainjar, gainjartzen da/du ad gainean jarri.

Urrezko domina erakusten du, eta zuzi olinpikoaren irudiak
gainjartzen dira, kea dariola, eta ehunka uso hegatsez. Luisek distritoen zenbatze sistema azaldu dio, tipularen irudia, gune baten
inguruan biribilean kateatzen eta gainjartzen diren distritoak, eta bera bederatzigarrenean bizi dela. Osagai aztoratzaileak, diskurtsoaren
forma huts, neutro, intenporal eta isilari gainjartzen zaizkionak. Ikurrineko gurutze gainjarriek britainiar bandera begitandu zaie. Ez da
suposatu behar naturari buruz edo ekonomiari buruz bi diskurtso daudenik elkarri gainjarritakoak eta nahaspilatutakoak. Objektuen
aniztasun nahaspilatu bat -aldi berean gainjarritakoa eta osatugabea- eratzen eta desitxuratzen den lekua. OR erabili beharko duzu
erreferentzia-multzoak gainjartzea nahi baduzu.

gainjartze iz gainean jartzea. Hala ere, sakabanaketa hauxe bera -bere hutsuneekin, bere urratuekin, bere nahaspilatzeekin, bere
gainjartzeekin, bere bateraezintasunekin, bere ordezkatzeekin eta bere aldatzeekin- deskriba daiteke bere singulartasunean.
Zenbaitentzat eremu biren -ontologikoaren eta epistemologikoaren- gainjartzea beharrezkoa da errealismoaren defentsan, zientziaren
errealitatea lokabea baita gure teoriekiko.

gainkarga 1 iz gehiegizko karga.

Kanpoan lan egitea karga da emakumearentzat; gainkarga. Lan gainkargari aurre egitea.
Era berean, horrek sortzen duen Osasun Sistema Publikoaren gainkarga ere saihestuko da. Esaldien gorputz ikusgarri batetik igoko da
arkitektura huts ideal batera, zeina gramatikaren anbiguotasunak, hitzen gainkarga adierazleak ezkutatu egin duten bere itzulpena egin
duten neurri berean

2 (gihar batean) Sarri izaten ditu giharretako gainkargak, eta fisioterapeuta baten laguntza behar du egunero. Jauregik gainkarga
du, eta ikusteko dago igandean jokatuko duen. Bizkarrean gainkarga txiki bat sumatu zuelako. Atzo egin zioten erresonantzian eskuin
izterrean gainkargaz gain uzkurdura bat ere bazuela atzeman zioten. Entrenamendu txarrek, bizkarreko eta ezker hankako gainkarga
eragin zioten.

gainkargatu izond gehiegi kargatua. Aldi baterako gauza aldakorren jakituria esperimentala gutiziatzen denean [...] arima bere
pisuaren astunean gainkargatua, zorionetik alboratua aurkitzen da.

gainkargu iz kargu gehigarria. Orain arte, posible zen pisu gehiago eramatea, kilo bakoitzeko gainkargu bat ordainduz gero.
gainkatu, gainka(tu), gainkatzen 1 zaio ad gainean jarri.

Eskutoki beltza altxatu zuen, eta ponpa zentrifugoaren

kirrinkots larri garratza erregailuaren trumoihots sakonari gainkatu zitzaion.

· 2 du ad (arrak emea) Arrak emea gainkatu behar. Behin edo noizbait gainkatu eme baten apartamentuetan gordeko ziren.
gainki adlag gaingiroki. Gela gainki begiratzeko astirik ere ez zuela hartuko.
gainkostu iz kostu gehigarria.

Arabako Biltzar Nagusietako batzorde batek ikertuko du AP-1 (Eibar-Gasteiz) autobidearen
gainkostua. Sailburuak argi utzi zuen atzo zubia [...] aseguratuta dagoela eta, beraz, ez diola horrek gainkosturik eragingo
Administrazioari. Ondorioz, urtero 14.400 milioi euroko gainkostua eragiten du Gizarte Segurantzan.

gainkualifikatu izond behar dena baino kualifikazio handiagoa duena.

Soilik %1ek zioten gainkualifikaturik

sentitzen zirela egiten ari ziren lanerako.

gainontzean (57 agerraldi, 15 liburu eta 31 artikulutan; Hiztegi Batuak gainerakoan hobesten du) lok
gainerakoan. Gainontzean lasai bizi zen. Teilatua zeukaten, baina gainontzean alde guztietatik zabalik zeuden, eta, esan zidatenez,
hasiera batean adreiluak lehortzeko erabiltzen ziren. · Ederki menderatzen zuen bere burua –Oh bai!– beste gainontzean.
gainontzeko (Hiztegi Batuak gainerako hobesten du) izlag gainerako.

Ez negozioetan bakarrik, bizitzako
gainontzeko kontuetan ere, ez dago ezeren bermerik. Kapitainaren ganbarako luxua lehenengo bider ikustean Hemingway harriturik lotu
zen; ez zetorren ontziaren gainontzeko osagarriekin bat. Gustatzen zaizuna aukeratu eta gainontzekoa utzi. Keinuka ari nintzen ni
gainontzekoen iritziak eskatzen. Alde nabarmena dago EAEko unibertsitate sisteman eta gainontzekoetan egiten diren inbestimendu
guztien artean.
[3] gainontzeko alderdi (14); gainontzeko alderdi politikoei (3); gainontzeko alderdiei (8); gainontzeko alderdiek (25); gainontzeko alderdiekin (8);
gainontzeko alderdien (5); gainontzeko egunak (3); gainontzeko eragileek (3); gainontzeko eremuetan (3); gainontzeko gaietan (4); gainontzeko
gauza (5); gainontzeko guztia (16); gainontzeko guztiak (22); gainontzeko guztiek (4); gainontzeko herrialdeekin (4); gainontzeko herrialdeetan (6);
gainontzeko herriekin (3); gainontzeko herrien (3); gainontzeko herritarren (5); gainontzeko hirurak (5); gainontzeko jokalariak (6); gainontzeko
jokalariek (14); gainontzeko kideek (5); gainontzeko partidetan (3); gainontzeko taldeek (6); gainontzeko taldeen (6); gainontzeko taldekideekin (8);
gainontzeko taldekideekin batera (3); gainontzeko umeek (4); herriko gainontzeko (4); munduko gainontzeko (5); oposizioko gainontzeko (5)]

gainordain iz ordain gehigarria. A. beharginari gainordainak emateko ere agindu zuen, baina horrelakorik ez zen gertatu.
gainpentsatu, gainpentsa, gainpentsatzen du ad

Adigai bati, beraz, predikatu jakin bat gainpentsatu behar diogu, eta
beharrezkotasun hau adigaiei atxikia dago jadanik. Beraz, benetan materiaren adigaiaz goiti noa, berari bertan pentsatu ez nuen zerbait a
priori gainpentsatzearren. Gainpentsatutako espazioak beti aurrekoen mugen baldintzak dira.

gainpopulatu izond gainez jendeztatua.

Informazio fluxu azkar eta eraginkorrak gainpopulatuak zeuden eremu urbanoak

arindu behar zituen.

gainpopulazio iz gehiegizko jendeztatzea.

Begi bistakoa da, gainpopulazioaren edo desagerpenaren artean mugitu
beharrean, egokiena ugaltze-tasa emakumeko bi umekoa izatea dela. Espetxeetan dagoen gainpopulazioa.

gainprezio iz berezko prezioaren gaineko emendatzea, erantsiriko prezioa. Amaitu dira eragile pribatuek etxebizitza
eurek gura zutenei ematen zizkieten garaiak, edo babes ofizialekoak izanda ere, etxeak hartzeko gainprezioa ordaindu behar zirenekoak.

gainprodukzio iz gehiegizko ekoizpena. Eguneko 2,5 milioi upeleko gainprodukzioa dagoela. Gainprodukzioaren krisia.
gainsari iz sari erantsia.

Europako Batasunak MMEren oniritzia jaso du bere aduanetan AEBetako 78 produkturi gainsaria
ezartzeko. Saltzaileak bere emaztearen amarengandik jasotako laguntzak buki-dominotik pasatu eta Rübsam doktorearen patrikan
bukatzen zuen; beste hainbeste sarjentu kontulariaren gain-sariak, eta Suschitzky andreak ezarritako zergak Leopoldstadt-eko jeunesse
dorée alegerari. Beste bi milioi euroko gainsaria jokalarientzat. Jokalariek eten egin dute zuzendaritzarekin gainsariak negoziatzeko zuten
harremana. Segundo gutxi batzugatik erabakitzen da sailkapen nagusia, eta, hori horrela izanda, tarteko helmugetako eta helmugako
gainsariak erabakigarriak izaten dira.

gainsoineko iz gaineko soinekoa. ik gainjantzi. Horregatik, Kartagoko hirugarren kontzilioak […] erabakitzen eta agintzen
du apezpikuaren gainsoinekoa izan zedila itsusia eta landerra.

gainsolairu iz gaineko solairua.

Gainsolairuak ere bazuen berezitasunik aski; gisako pabiloietan ohi direnak ez bezala, erabat
itsua zen, leihorik ez bertze inolako baorik gabea kanpo aldera. Gainsolairura igotzeko metalezko eskaileretan.

gaintasun iz cf. beregaintasun.

Bakartasun tokian, denboraren luzetasuna da menperatu behar, eguneroko zure egitaraua
asmatuz, antolatuz, kontrolatuz, zure gaintasuna atxikiz. Hasia den bezala handitzearekin bere gaintasuna hartuko duela euskal
unibertsitateak. ik beregaintasun. Euskal Herri hunek, Europa dela edo ez dela, bere zuzenezko gaintasun egokia ardietsi behar duela
egin ahala laster. Beñat Pascoual, parropian apez denak, errezebitu du "Droit canonique" delakoaren gaintasun diploma Tolosan aipamen
onarekin. Helburua zen nola haurrak lagundu gaintasun bat hartzen ihauteriko ekintza batzuri buruz: arte, plastiko, ipuin, dantza, antzerki
eta abar.

gaintezin izond ezin gaiduzkoa. Hurkoen gogo barrua bera aldatzeko bokazio gaintezineko jendearekin kontu eduki behar da.
gaintxo iz garaiera txikiko gaina.

Ilunsentiaren aurretixe suertatu da momentua, herriaren aurreko azken gaintxora iritsi

garenean.

gainxurikeria iz adkor gainzuritzea. Kattalini ez zaio egoera hori sanoa iduritzen eta gainxurikeria horiek argituko ditu.
gainzama iz gehiegizko zama.

Idien oinarrizko pisua 1.100 kilokoa izan zen, eta denek gainditu zutenez pisu hori, gainzama
erantsi behar izan zioten erabilitako harriari. Akordioa lortzeko negoziazioa laburra izan zela esan zuen Riberak: «Ez baitut nahi
klubarentzat gainzama ekonomiko astuna izan». 3.000 kilometroko nekea gainzama astuna da.

gainzor iz gehiegizko zorra.

Gainzorra ematen den kasuetan, «gobernuak kontzertazio bidea erabili nahi du Herri Ogasun eta
jabeen arteko konponbidea antolatuz» azaldu zuen Marc-Philippe Daubresse Etxebizitza arloko Estatu Idazkariak.

gainzorpetu, gainzorpetzen da/du ad geihiegi zorpetu.

Gainzorpetuta dauden sendiak zenbatzeko aukera ematen dio
administrazioari. Baina administrazioak babesten bazaitu eta borondatez, zure aukeren gainetik ez bazara gainzorpetzen, uste dut
egoerok babestu egin behar direla.

gaita 1 iz zurezko herri musika-tresna, zorroduna nahiz zorrogabea. ik dultzaina. Duela urte asko Santiagon bizi
izan nintzen, Galizian, eta gaita jotzen ikastea erabaki nuen. Ez zioten gaita jotzeari utzi. Gaita poltsan sartuta. Gau osoan entzun zuten
herrian gelditu gabe gaita soinua. Irlandar doinuak interpretatu dituzte txirula eta gaitarekin.

2 gaita-jotzaile (orobat gaita-jole g.er.) Gaita-jotzailez jantzita zetorren, zazpi gaita-jotzaileren artean. Dantzariak eta gaita
jotzaileak izango dira, besteak beste, eta Galiziako ereserkiarekin amaituko da ekitaldia. Kale animazioa, gaita jotzaile, txistulari eta
abarren eskutik. Ituren eta Zubietako joaldunak, Lizarrako gaita-joleak eta trikitilariak

gaitasun 1 iz zerbait egiteko, zerbaitetan aritzeko gai denaren nolakotasuna.

Bi ahalmen edo gaitasunek ezin
dituzte beren funtzioak elkar trukatu. Bigarren ondorioa orokorragoa zen, ez nire gaitasun eta ezintasunei buruzkoa baizik eta
sentimenduen eta sexuaren gaineko teoria bat. Aukeratzeko askatasuna baitaukagu, zer izan nahi dugun, zer bide hartu nahi dugun
hautatzeko gaitasuna. Ni beti pozik neure trebetasuna gaitasun gutxiago duten jokalariei emateko... Zalantza barik aitortu behar dut
lanerako bere gaitasuna. Ez zituzten kontuan hartzen gizonaren gaitasun guztiak: esperantza soilik. Unibertsitateak ikertzeko duen

gaitasuna ezezagun samarra da enpresa eta erakundeen arduradunentzat. Gure sentimenduak errotik lotuak dira gure zentzuen
gaitasunari. Konputagailuek etorkizunean izan dezaketen gaitasuna datuak lantzeko ez dakigu nolakoa izango den. Ahozko inprobisazioa
ezagutzea, gizakiaren hainbat gaitasun garatzen dituen kulturbide unibertsal gisa. Norberaren sena, norberaren sortzeko gaitasuna
indartu behar da. Hartze bakoitza prestaera berri bat izango da, hartzeko gaitasuna handiagotuko duena. Koloreak sortzeko gaitasuna
galtzeak, beraz, bere barneko "kolorearen organoa" erabili ezinik utzi zuen. Gazteei euren bizitzan zer egin erabakitzeko gaitasuna kendu
diegu. ik gaitasungabetu.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Gaitasun harrigarri hori kontrolatzen duen mekanismoa garunean dago. Oxigenoarekin
konbinatzeko gaitasun izugarria duen proteina bat. Irudikapen eta oroimenerako berezko gaitasun miragarri baten jabe [...] zena.
Gizakiaren gaitasun bereizgarri bat. Pertsonak usainagatik ezagutzeko txakurrak duen gaitasun ukaezina. Erlijioen aberastasuna izugarria
da eta, gainera, gizakion gaitasun neurrigabea erakusten digu. Leonek besteei entzuteko gaitasun mugagabea zuen, berealdikoa.
Ezbeharrak agerian jarria zuen banadio naftenatoaren gaitasun berezi hura. Begiraleek eta gainerako langileek, berriz, hizkuntzaren
aldetiko prestakuntza eta gaitasun berezia izan behar lukete. Egilearen gaitasun analitikoa. Nire gaitasun teknikoa aski mugatua zen,
pintzelak erabiltzean batik bat. Hizlari da batez ere, eta [...] gaitasun poetikoa ere behar du izan. Bertsolarien gaitasun dialektikoa. Gure
gizartearen eta kulturaren aurrean gaitasun kritikoa zorroztarazten digun egoeran. Oroitzeko gaitasun inplizitu horrek. Ez berezko
gaitasunak, ikasketarik gabe, eta ez ikasketak, berezko gaitasunik gabe, ezingo dute benetako arkitektorik egin. Fakultateek eta
nahimenezko gaitasun guztiek.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Lanari begira egindako gaitasun-proba. Gauzak egiteko behar den gaitasun-mailaren
arabera estimatu ohi dira gauza horiek. Ikasi dugu, halaber, nola, taldeen arteko gaitasun-alde ezin berdinduzkoak argudiotzat baliatzen
diren, sarritan, bereizkeriak dauden-daudenean uzteko. Britainiarren ondorengo hinduak, nola moldatuko ziren jada beren gain hartua
zuten etxezaintzaren administrazioan gaitasun-gabeziarako aukerarik uzten ez zuen ondare politiko harekin?

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Garai hartan banuen halako lider-gaitasun bat, baina ez inola ere mimetismoak
sortzeko adinako sedukzio ahalmenik. Objektu batek errepresentazio-gaitasunean duen eragina sentsazioa da. Horretarako balio al du
hizkuntza gaitasunaren agiriak? Inguruko hizkuntzak gure gainean ditugula, ulergarria da hori pentsatzea, alegia, euskaraz ez duela berez
besteek duten komunikazio gaitasunik. Ekoizpen-gaitasun ia guztia behar baita lantegia [...] mantentzeko. Euren lan-gaitasunean
itxaropen gutxi zuten guztiekin batera atzera Buchenwaldera, nolabait igorlearengana, bidali nindutenean. Epaile faxistei fede katolikoak
aldarrikatzen duen barkamen gaitasuna gogorarazteko. Ordezkatze-gaitasun handia.

5 gaitasun eza mug

Gure letren txirotasunak, erakargarri izateko erakutsi duten gaitasun-ezak, estiloaren sineskeria halako bat
sorrarazi dute. Artistari, sortzerakoan, gainera abailtzen zaizkio bere gaitasun eza, bere hutsaltasuna, oroitzapen mingarriak, kontrolagaitz
bihurtzen zaio bere burua. Palestinako Gobernuak gaitasun eza egotzi dio Israeli. Lan erretoriko-diskurtsiborako gaitasun eza. Begibistakoa da eskola sistemak gazteenen diskurtsorako gaitasun ezaren aurrean ageri duen ezina.

6 gaitasunik eza mug Ziurtasuna, tinkotasuna, itxurakeriarako gaitasunik eza, tolesgabetasuna, zintzotasuna. Izenak asmatzeko
gaitasunik ezagatik Baina ez zioten nire gaitasunik ezari iseka egiten. Ordu arte gela hartan aritutako irakasleen gaitasunik eza zela
arazoa,
[6] berezko gaitasun (4); egiteko gaitasun (13); erantzuteko gaitasun (5); euskararen gaitasun agiria (6); gaitasun aparta (4); gaitasun berezi (7);
gaitasun berezia (7); gaitasun eskasa (5); gaitasun falta (8); gaitasun handia (27); gaitasun handia erakutsi (7); gaitasun handiagoa (19); gaitasun
handiko (8); gaitasun harrigarri (4); gaitasun harrigarria (4); gaitasun hurbila (4); gaitasun ikaragarria (5); gaitasun itzela (7); gaitasun izugarria (8);
gaitasun urria (4); hartzeko gaitasun (4); hizkuntza gaitasun (4); ikasteko gaitasun (4); izateko gaitasun (4); lanerako gaitasun (5); sortzeko gaitasun
(5)
antolatzeko gaitasuna (8); aparteko gaitasuna (5); aritzeko gaitasuna (8); asmatzeko gaitasuna (6); ateratzeko gaitasuna (5); aukeratzeko gaitasuna
(4); aurre egiteko gaitasuna (16); bereganatzeko gaitasuna (6); bereizteko gaitasuna (4); berezko gaitasuna (4); bihurtzeko gaitasuna (6); biltzeko
gaitasuna (7); egiteko gaitasuna (87); egoteko gaitasuna (4); ekoizteko gaitasuna (5); emateko gaitasuna (13); erabaki gaitasuna (4); erabakiak
hartzeko gaitasuna (4); erabakitzeko gaitasuna (50); erabiltzeko gaitasuna (4); eragiteko gaitasuna (8); erantzuteko gaitasuna (8); eusteko gaitasuna
(5); gaitasuna azpimarratu (6); gaitasuna berreskuratu (4); gaitasuna eduki (5); gaitasuna eman (6); gaitasuna ematen (6); gaitasuna erakusteko (5);
gaitasuna erakusten (5); gaitasuna erakutsi (31); gaitasuna galdu (13); gaitasuna galtzen (12); gaitasuna izaitea (5); gaitasuna izan (29); gaitasuna
izango (17); gaitasuna izatea (15); gaitasuna lortu (6); gaitasuna murrizten (5); gaitasuna nabarmendu (7); gaitasuna ukatzen (4); golak sartzeko
gaitasuna (4); hartzeko gaitasuna (21); hitz egiteko gaitasuna (13); hizkuntza gaitasuna (5); ikasteko gaitasuna (9); ikusteko gaitasuna (5); irabazteko
gaitasuna (9); irauteko gaitasuna (7); iristeko gaitasuna (4); izateko gaitasuna (25); jartzeko gaitasuna (10); joateko gaitasuna (4); jokatzeko
gaitasuna (18); komunikazio gaitasuna (4); komunikaziorako gaitasuna (5); kudeaketarako gaitasuna (4); kudeatzeko gaitasuna (5); lan egiteko
gaitasuna (4); lanerako gaitasuna (12); lanerako gaitasuna izaitea (5); lortzeko gaitasuna (7); mantentzeko gaitasuna (4); moldatzeko gaitasuna (7);
mugitzeko gaitasuna (10); pentsatzeko gaitasuna (4); sartzeko gaitasuna (10); sortzeko gaitasuna (35); sortzeko gaitasuna izango (4); talde lanerako
gaitasuna (5); ulertzeko gaitasuna (4)
bilatzen diren gaitasunak (5); gaitasunak garatzeko (5)
hizkuntza gaitasunaren (4)
aurre egiteko gaitasunik (6); egiteko gaitasunik (15); egiteko gaitasunik ez (8); emateko gaitasunik (5); erabakitzeko gaitasunik (6); erantzuteko
gaitasunik (6); gaitasunik eza (18); gaitasunik ezaren (4)]

gaitasungabetu,

gaitasungabe(tu),

gaitasungabetzen

du

ad

gaitasuna

kendu.

Defentsak
gaitasungabetzeko eskatu zuen, baina Auzitegi Gorenak eskaria baztertu zuen. Guzman epailea gaitasungabetzeko saiakera.

epailea

gaitasungabetze iz gaitasuna kentzea.

Donostiako Fiskaltzak lau urteko espetxe zigorra eta zortzi urteko gaitasungabetzea
eskatu du Gipuzkoako Poliklinikako mediku batentzat eta erizain batentzat, arduragabekeria leporatuta. Hartara, Bilbaori soilik eragingo
lioke gaitasungabetzeak.

gaitegi 1 iz gai zerrenda. Enbor nagusi horretatik sortzen diren adarrek osatzen dute gaitegia, askotan galdera bidez planteatuta:
zer da euskaldun izatea? zein da euskararen egoera? [...]. Taldea osaturik gaitegia erabakitzen duen batzordean parte hartu ahal izango
dute.

2 zerbaiterako gaiak dauden biltegia, arasa edo kidekoa. Hartzak, bada, erreakzio-gaitegitik kobre sulfato soluzioa.
gaitero iz gaita-jotzailea.

Txistulariak eta gaiteroak entzuten ziren karriketan. Kalejira Galiziako gaiteroekin, trikitilariekin eta
txistulariekin. Saint Patricks egunean milaka gaitero irlandarrek New York inbaditu eta ibaia orlegiz tindatzen duten era berean. Gaiteroen
musika ozena urrunetik eta toki askotarik entzuten genuen.

gaitu, gai(tu), gaitzen du ad 1 gai bihurtu.

Ez da filologoa, ez du semiologia hitza ezagutzen, baina mundua interpretatzeko
gaitzen ari da. Mendebaldekoa ez zen gizarte batek Mendebalde modernoaren aurka irmo euts ziezaion gaitzeko. Espero al dezake aisia
hori ongi erabiltzeko gaituko lukeen hobekuntza espiritualik? Zurezko karabela eta galeoiek -haizearen kontra ibiltzeko prestatuek,
Mendebaldeko Europa modernoko marinel aitzindariak ozeano guztien nagusi izateko gaitu zituztenek- mekanikoki bultzaturiko burdinazko
ontzi erraldoi samarrei utzi zieten lekua.

2 (era burutua izenondo gisa) Gobernu parlamentarioa egitea, horretarako klase ertain sendo, gaitu, oparo eta eskarmentaturik
izan gabe.

gaitz 1 iz eritasuna.

6.000 britainiarri CJD gaitza izan dezaketela ohartarazi diete. Letargia entzefalitisa izeneko gaitza 1917an
agertu zen lehen aldiz, eta 1928an desagertu. Amaren aldetiko aitona diabetesarekin hil zen, eta aitaren aldetiko osaba batzuei ere [...]
nabarmendu zitzaien zahartzaroan gaitzaren sintomarik.Gero eta jende helduagoari diagnostikatzen zaio elikaduraren desorekari lotutako
gaitzen bat. Abere eta artaldeko aziendak, berriz, sua ahitzen ari zenean, hantxe txingarren artean pasarazten zituzten, urte hartako gaitz
eta izurriteetatik libratzeko. Baitugu uste pertsona horiek Creutzfeldt-Jakob gaitza garatu dutenik. Oroimen gaitzak dituztenen kopurua
erdira jaitsi daiteke. Biriketako gaitzek beste edozein gaitzek baino heriotza gehiago eragiten dute Europan. Fede itsua denez, kontra-

argudioen argiaren eraginpetik at dago... adimenaren gaitz bat da; beraz, heriotza beste tratamenturik ez du. Oraindik ez baitago gaitza
osatzeko sendagairik. Milaka hegazti hil dira gaitzak jota. Herrialde horietan, sexu harremanen bidez harrapatzen dute gaitza gehienek.
Ez da gurasoetatik seme-alabetara igarotzen den gaitza. OMEk dio gaitza mutatu eta kutsakorragoa bihurtzeko arriskua handia dela. Ikusi
genuen txertoa hartu zuten umeek %30 arrisku gutxiago zutela malaria (gaitzaren aldaera larria zein arina) garatzeko. Zure gaitza ez
bide da ezin sendatua?

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Oso gaitz kutsakorra da malaria. Gaitz kutsagarria da, eta, aldizkakoa bada ere, sendaezina.
Gaitz itsaskor horren kontrako beste erremedio guziak pasakorrak edo alferrikakoak baitira. Gaitz sendaezinak dituzten umeak. Psikosiak
buruko gaitz larriak dira. Gaitz eskizofrenikoak, nahaste bipolarrak, eta psikosi organikoak. Huntingtonen gaitza endekapenezko gaitz
neurologikoa da, eta dementzia arazoak eta mugimenduak kontrolatzeko ezintasunak sortzen ditu. Gaitz neurodegeneratiboak ikertzen ari
da David Gubb. Gaitz genetiko larriak ekiditeko soilik hauta daitezke enbrioiak. Gaitz birikoa da eta eltxo batek kutsatzen du. Munduko 91
herrialdetan gaitz endemikoa da [malaria]. Lau substantzia horiek gaitz neoplastikoei (gaitz tumoredunak) zelan eragiten dien. Gaitz
tropikala da elephantiasisa. Begi-lauso lodiak zituen, eta, esaten zutenez, erretinitis pigmentosoa ere bai, gaitz hereditario bat, erretinak
jaten dituena.

3 irud

Nazionalismoak kutsatuak garela gu ere, eta gaitz hori ez dela sendaerraza. Osasunaren azken urteetako gaitzik larriena
sendatzera zetorren Morales: golak egiteko zailtasuna edo gol gabezia zuzentzera, alegia. Jakobinismoa deitzen baita geroztik behialako
iraultzak hedatu zuen gaitz politiko itsusia. Hala ere, fraide eskuindarrek ezkertiar ateo bihurtu baldin baninduten, ez pentsa funtzionario
ezkertiar progre-usteko haiek atzera ere eliza amaren magalera itzularazi nindutenik; txertatuta nengoen gaitz horren kontra, bizitza
osorako seguru asko. Liburutegietako maileguengatik egile eskubideak ordaindu beharra iristen bada, gure gaitzik handiena larrituko da:
handitu egingo da gure eta zuen arteko distantzia, urrunago egongo gara liburuok eta irakurleok.

4 zernahi kalte mota dakarren zera.

Oro da gabezia, oro damu, oro etsimendu; eta gaitz horiek guztiak nire plazer guztiak
igurikatzen nituenarengandik datozkit! Onegiak diren legeek gaitz ezin handiagoa ekartzen dute. Liburuak, bistan denez, ez zituen
euskararen gaitz guztiak sendatu. Eta zuek, berriz, gorde zaitzatela jainkoek gaitz guztietatik, eta ondasunez bete. Ez diot gaitzik opa:
baina bakarrik uzten nau durduzaldiaren unean berean. Ez dela nahikoa barkatzea, ahaztu ere egin behar dela jasandako gaitz hori. Hire
gaitzak erremediorik ez badu, zertarako kexatzen haiz? Helarazi zion bada, bertze iritzirik gabe, segidan doakizun gutuna, bere
gaitzerako balia ahal zezakeen sendabide baten gisara.

5 gaizkia.

Ai zuek, gaitzari on eta onari gaitz esaten diozuenok, iluna argi eta argia ilun, samina gozo eta gozoa samin bihurtzen
duzuenok! Desiratzen dugulako, deitzen dugu ona; eta, ondorioz, higuin duguna, gaitza deitzen dugu. Ai zuek, gaitzari on eta onari gaitz
esaten diozuenok. Gaitzik batere ez duen ongia ongi osoa da; gaitzak kutsatutakoa, aitzitik, ustela da edo ustelkorra; eta ongirik gabe ezin
da gaitzik ere izan. Zerk darama sorkari arrazionala ongitik gaitzera? Gorrotoa besterik ez baita, honek gizakia bestearen gaitzaz poztera
eta haren onaz tristatzera daraman bezainbatean.

· 6 izond handia. Ozpin-basokada gaitza edanarazi genion geure adiskideari. Platanondo gaitz batzuen itzalak arkuak ferekatzen ditu.
Baina, ate gaitz pisuak guztiz hedaturik diren arren, ezin zeharkatu karrikan egotea eragozten dion muga ikusezina. Zuraje gaitzeko
laguna zen, itxuraz nahiz janzkeraz, lana bukatuta gimnasio bateko airea arnastera abiatzen den zamaketaria ematen zuena. Oteitzaren
kafetegi berria neukan aurrealdean, eta Matheu-Balda Hotel gaitz arbelduna atzeraxeago. Kaleetan jendetza gaitza bilduko zela-ta, batere
nabarmentzeko arriskurik ez zegoela pentsatu genuen. Bangaloren uholde gaitzak izan ziren. Koloreari buruzko Goetheren obra gaitza,
Newtonena bezala, prisma batekin hasi zen. Gizon horren idatziek arrakasta gaitza bildu dute mundu guzian. Bero gaitza. Kopuru
gaitzak! Eta bai, nere eskerrik gaitzenak zor dizkiet denei, batez ere Leitzakoei. Bada ene baitan halako su bat, ez dakit zer den su hori
eta ez dakit nola piztua den, baina su bat gaitza, nihaur ere harritua bainago nola ari nauen erretzen bezala... Ilundura bat gaitza ukan
nuen jasateko... Banuen halako lotsa bat, halako ahalge bat hobeki erraiteko, baina ere denbora berean neska harekin solastatzeko
nahikeria gaitza...

7 txarra. Aro gaitza. Aski arrarotua zen gure bereizketaz geroztik, eta banekien gaitz zitzaiola Ximurrarekikoa. Gizakiak, zori onez edo
gaitzez, ezin sentitu edo gozatu dezake deus. Oinazetan, harpeen geriza berreskuratzeko ezgauza, hareatza ezezagunean biluzik,
ilargiaren eta eguzkiaren jolasen baitan utzi nuen neure asturu gaitza. Balentria xinplea da andreen gaitz erratea.

8 zaila. Nire indarrak borroka gaitz hartan ahitu ondoren. Nere bizian aukeratu nezakeen ofiziorik gaitzena aukeratu nian. Txosten hori
txoriburu batek egina den, ala Francoren errepresioak hildakoei barre egin gurakoa den, gaitz da bereizten. Berriro kausitu nuen begitarte
xarmangarri hartan, tristura aldi berean sakon eta samur hura, zeinari buru egitea zein gaitza den zuhaurk ere aitortzen baituzu. Eta gaitz
da sinestea hori euskaldun garbiak zirenen ezgaitasunagatik egin ote den. Horiek gorputzeko zauriak baino gaitzagoak dira sendatzen.
Gaitz zitzaion grekerazko mintzoa; berriz egin behar izan nion itauna. Lehenengoetan gaitz egiten zaigu gaiari ganoraz eustea, batez ere
gaia zein den zehatz inork ez dakielako. Aspaldiko partez eztarriratutako whiskyaren kolpeak are gaitzago egiten zuen arrazoi egokien
bilaketa.

9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

arrazen «homogeneizazioak» gaitz klase hauek errazago zabaltzea ekartzen dutela.

·

gaizkileak eta gaitz eragileak, joaten zitzaizkion atzetik. Disimuluan huts egindako gaitz-ulertuaren imintzioa zirriborratu zitzaion Joseluri
opariaren zertzeladak ikusi zituenean. Jatorri genetikoko gaitz-eratzeak. Espartan, labar batetik behera amilarazten ziren agure-batzorde
batek gaitz-eratutzat jotako jaioberriak. Baina nere gaitz-egozleentzat garbi dagoena da hizkuntza eta hitzak ez direla berenaz lantegi
horretarako eginak.

10 gaitzeko ik gaitzeko.
11 fin gaitz egin Ondikotz zure iloba jaunak fin gaitz egin du Danceny jaun zaldunarekin gaur goizean buruz buru egin guduan. Ez
dakit ataka gaizto honetatik bizirik aterako garen ala bertan fin gaitz egingo dugun, Laroussek eta bere kideek egin zuten bezala. Orduan,
fin gaitz egin nuela zinez dizut aitor. Gure bi gutizia maiteenak, defendatzearen loria eta fin gaitz egitearen plazerra.
fin gaitza egiterat baitzihoan, erremediorik gabe! Sefaradeko judutarrak fin gaitza izan zuten Iberia zaharreko lurretan.

· Zeren ene laguna

12 gaitz egin Zerk on eta zerk gaitz egiten; zer den ona eta zer gaitza edo txarra. Larunbatez zer dugu legezko, on egitea ala gaitz
egitea, bizia salbatzea ala kentzea? Gure antzeko dela irudikatzen dugun gauzari on edo gaitz egiten dionaren aldeko Maitasunari edo
Gorrotoari dagokionez. Norbait gorroto duena ahaleginduko da hari gaitz egiten, non ez den beldur gaitz handiago bat sor dakion hortik
berari. Gaitz egiteko asmoa dute buruan, hondamendia eta triskantza uzten dituzte pasatzen diren tokian. Norbaitek beste norbaiti min,
gaitz edo kalte egin diolako sortu ohi dira orain gatazka deitzen ditugun gorabeherak.
handiena, atzera bueltarik ez duena. -Zein gaitz egin dut nik?

· Bizia kentzea da norbaiti egin dakiokeen gaitzik

13 gaitz eginarazi Ez inoiz nire beldurrik izan, ene lagunok: agian gaitz ugari eginaraziko dizuet, baina zeuei ez dizuet sekula egingo.
14 gaitz erdi (138 agerraldi, 41 liburu eta 9 artikulutan; orobat gaitzerdi 118 agerraldi, 36 liburu eta 52
artikulutan; Hiztegi Batuan gaitz erdi agertzen da) adlag Zorionez, gaur etorriko omen da, eta gaitzerdi. Gaitzerdi, hala
balitz. Eta istorio puta hau horrela akitzen balitz, gaitz erdi. Gaitzerdi burukomin dena hori balitz, hala ere. Gaitzerdi Zabala izan balitz
bazter-nahastatzaile bakarra! Ganorazko zerbait egin izan banu, gaitz erdi; baina hor egon nauk buru-buztanik gabeko zozokeriak esaten
eta pentsatzen. Gaitz erdi, hala ere, zeren hasiera batean odola zirudiena tomatekada baten arrastoak besterik ez baitzen. Eta gaitz-erdi,
minutu horien ondoren lasaitu, eta bare-bare lotarako jartzen bada. Hurrengo egunean ordea beste pertsona argitu bat izango duzu, eta
biharamun hurrengoan beste bat, eta zeinek bere errebelazioak elkarri burura jaurtiko dizkiote; gaitzerdi, halere, errebelazio horiek oso
arma arriskutsuak ez diren. Jainkoari eskerrak, zikindu besterik ez naiz egin, eta gaitz erdi saihets-hezur guztiak hautsi ez ditudanean.

15 gaitz erran1, gaitz erraten (orobat gaitzerran, gaitzerraten; Hiztegi Batuan gaitz erran, gaitz erraten
agertzen da) du ad goi gaitz esan. Adiskidantzaren izenean, zaude emakume hori neuretu dezadan arte, baldin hura gaitzerran
nahi bazeneza. Liskar egiozu maitatzetik baratu behar ez zuen hura ausartegi jujatu eta gezurrez gaitzerran duelako. Zure izeba
xaharraren bertute guztiak ez du instant batez ere bultzatuko bere iloba maiteaz gaitzerratera. Halatan, neuretu ditudan emakume
guztien artean, hura da gaitzerratea zinez atsegin dudan bakarra. Balentria xinplea da andreen gaitz erratea.

16 gaitz erran2 (corpusean gaitzerran soilik) iz gaitz esana.

Berez arinkeriari emanak baitira, bertze sujet batzuk hartu
zituzten ahotan: gero, sujet honi berriro lotuz ohi duten aldakortasunaz, gaitzerrana bihurtu zuten laudorio. Har ezazu nire esker ona
Volanges ttipiaz eman dizkidazun xehetasunengatik; ezteien biharamuneko gorde beharreko artikulu bat da, gaitzerranen kazetan
argitaratzeko. Trufa gaizto hark arrakasta izan zuen, gaitzerranerako joera duten guztiak bezala

17 gaitz erranka adlag gaitz esanez. Eta gaitz-erranka aritu zituan, aitaren asmoak gibelasmoak ez ote ziren... Hatz erakuslea
jasorik zihoan aita Bartolome, haserre eta gaitz-erranka.

18 gaitz esan1, gaitz esaten (7 agerraldi, 6 liburutan; orobat gaitzesan, gaitzesaten 6 agerraldi 5 liburutan;
Hiztegi Batuan gaitz esan, gaitz esaten agertzen da) du ad Gaitzesan dezaket nik hartaz, maite baitut: zuek ez duzue
bidezko. Oro ziren blasfemoak; ez zuten soilik kristauen Jainkoaz gaitzesaten, baizik eta beren panteoiko dibinitate arkanoez ere. · Baina
gaitz-esaleek -erdi ezkutuka- / bota behar ahotik behazun istuka.

19 gaitz esan2 (corpusean gaitzesan soilik) iz Pazientziaz hartu zituen senarraren gaitzesanak. Herriaren marmar eta gaitzesanetatik libratuko gara. Barkatu ene gaitz-esanak eta ez nazazu gorrota: zorigaitzak galdu nau. Jendeak ez du neurririk eta irrika biziz
aritzen da gaizki esaka eta gaitzesanean. Zuek duzuen askatasun hori ez bedi gaitzesanerako bide gerta.
[5] begietako gaitz (10); bihotzeko gaitz (4); biriketako gaitz (7); buruko gaitz (21); fin gaitz (13); gaitz batek jota (4); gaitz baten beldurrak (5); gaitz
baten ondorioz (7); gaitz bera (6); gaitz berbera (4); gaitz berberak (4); gaitz berri (6); gaitz bortitz (4); gaitz egin (19); gaitz egingo (7); gaitz egitea
(6); gaitz egiteko (6); gaitz egiten (41); gaitz egitera (5); gaitz endemikoa (6); gaitz genetiko (4); gaitz gorena (4); gaitz handiago (4); gaitz
handiagoak (4); gaitz horrek jota (6); gaitz horren kontra (5); gaitz horren kontrako (4); gaitz ilun (7); gaitz izango (8); gaitz izugarria (5); gaitz
koronario (6); gaitz kutsakorra (4); gaitz larri (17); gaitz larria (15); gaitz larriak (9); gaitz luze (4); gaitz mota (5); gaitz nagusia (11); gaitz sendaezin
(5); gaitz sendaezina (4); gaitz sendaezinak (6); gaitz zahar (4); gaitzik gaitz (4); neke eta gaitz (11); on baino gaitz (4); taldearen gaitz (4)
agertu da gaitza (7); alzheimerren gaitza (15); andana gaitza (18); ari da gaitza (4); aro gaitza (4); arrakasta gaitza (58); arrakasta gaitza bildu (9);
arrakasta gaitza ukan (15); begietako gaitza (10); behi eroen gaitza (19); bero gaitza (8); beso gaitza (4); besta gaitza (10); biriketako gaitza (8);
buruko gaitza (11); egiazko gaitza (5); egoera gaitza (4); egun gaitza (4); eragiten duen gaitza (4); erakusketa bat gaitza (5); errekontru gaitza (6);
fama gaitza (9); fin gaitza (6); gaitza agertu (21); gaitza agertzen (9); gaitza atzeman (5); gaitza eragiten (15); gaitza garatu (9); gaitza garatzeko
(12);; gaitza hedatzen (4); gaitza kontrolatzea (4); gaitza kontrolatzeko (7); gaitza osatzeko (5); gaitza saihesteko (12); gaitza sendaezina (6); gaitza
sendaezina da (4); gaitza sendatu (8); gaitza sendatuko (4); gaitza sendatzeko (7); gaitza sendatzen (4); gaitza tratatzeko (4); gaitza zabal (9); gaitza
zabaltzea (11); gaitza zabaltzea eragozteko (7); gaitza zabaltzen (8); giro gaitza (28); gizon gaitza (4); huntington gaitza (4); indar gaitza (13); indar
gaitza egiten (4); jendalde gaitza (9); jendalde gaitza bildu (7); jende gaitza (6); jendeketa gaitza (7); jendetza gaitza (5); joko gaitza (8); laguntza
gaitza (4); lan gaitza (44); lan gaitza da (6); lan gaitza egin (13); manifestaldi gaitza (4); mugimendu gaitza (9); oker gaitza (6); ona edo gaitza (4); ona
eta gaitza (6); onaren ordain gaitza (4); ongi etorri gaitza (5); oso gaitza (16); parada gaitza (4); parkinsonen gaitza (7); partida gaitza (32); partida
gaitza egin (7); partida gaitza izan (4); sabeleko gaitza (4); sail gaitza (5); saltsa gaitza (6); zabaldu da gaitza (4); zelai gaitza (6)
alzheimer gaitzak (4); behi eroen gaitzak (6); bestelako gaitzak (7); bihotzeko gaitzak (12); biriketako gaitzak (7); buruko gaitzak (24); egun gaitzak
(4); eragindako gaitzak (4); gaitzak diagnostikatzeko (5); gaitzak eragindako (6); gaitzak hil (6); gaitzak hildako (4); gaitzak izateko arriskua (4);
gaitzak jasan (4); gaitzak jo (7); gaitzak joa (9); gaitzak jota (66); gaitzak jota hil (7); gaitzak jotako (25); gaitzak jotzen (5); gaitzak kutsatutako (6);
gaitzak saihesteko (6); gaitzak sendatzeko (8); gaitzak sortzen (4); gaitzak tratatzeko (4); gripea gaitzak jotako (4); hegazti gripea gaitzak (4); hil ditu
gaitzak (10); hil zituen gaitzak (4); on gaitzak (13); transmisio sexualeko gaitzak (4)
alzheimerren gaitzaren (9); behi eroen gaitzaren (9); gaitzaren aldaera (5); gaitzaren aurkako (21); gaitzaren aurkako txertoa (5); gaitzaren giza
aldaera (4); gaitzaren jatorria (16); gaitzaren kontrako (22); gaitzaren kontrako tratamendua (5); gaitzaren ondorioz (18); gaitzaren sintomak (13);
gaitzaren zantzurik (4)
gaitzari aurre egin (7); gaitzari aurre egiteko (42); lan gaitzari (4)
ataka gaitzean (5); giro gaitzean (5); molde gaitzean (8); oldar gaitzean (15); omore gaitzean (10); osagarri gaitzean (4); trenpu gaitzean (41); trenpu
gaitzean agertu (7)
gaitzei aurre egiteko (7)
biriketako gaitzek (4)
bere on gaitzekin (5)
ataka gaitzeko (4)
buruko gaitzen (19); gaitzen kontrako (6); gaitzen kontrolerako (9); gaitzen kontrolerako zentroak (4); gaitzen prebentziorako (6); infekzio gaitzen
(12); infekzio gaitzen kontrolerako (8); txinako infekzio gaitzen (5)
gaitzik handiena (6)]

gaitzaldi 1 iz gertaera gaitzen bat jazotzen den aldia.

Hori lortuko dugu gogamenak osasuntsu edukiz, gaixoek,
gorputzaren gaitzaldian bezalatsu, janariak errefusatu eta kanporatu egiten baitituzte. Gaitzaldi latz batetik irten berri denak bere larriok
kontatzean sentitu ohi duen barrena hustu eta lasaitze horrekin batera, plazer konplexu, bortitz eta berri bat sumatzen nuen orain idaztean.
Bai, ederra da, zinez, gaitzaldi iraganak kontatzea, eta irakurleak abantaila garbia du: gaitzaldiotatik fisikoki pasatu gabe dasta dezake
kontaketa horren ederra. Zeure gaitzalditan, emaiozu oinazeari berez dagokiona, eta ez larritu inguruko usarioak agintzen dizuna
erantsiz. Lurralde honetan gosea edota izurritea izatean, gorrinak nahiz herdoilak, larrapoteak nahiz harrak jotzean, etsaiak hiriren batzuei
erasotzean, edonolako ezbehar nahiz gaitzalditan.

2 aldi gaitza.

Haurdunaldiaren gaitzaldiak? Frantzia eta Boli Kostako agintarien artean giroa gori-gori jarri duen azken egunotako
gaitzaldia baretzeko xedez, bilera bat egin zen atzo manifestariek zenbait ordu lehenago inguratutako Abidjango Boli hotelean. Afrikak
gaur egun pairatzen dituen gaitzaldi eta gatazkak izango dituzte solasgai, hauen artean, azken garaiotan gori-gorian den Boli Kostako
gerra zibila.

· "Onaldian eta gaitzaldian, osasunean eta gaixotasunean" delako hitzalditxoa ez nuen zehatz gogoratzen.

gaitzeko izlag handia, ikaragarria.

Oroit naiz asteazkena zela eta gaitzeko eguzki eztia. Gaitzeko beroa orain Burgosen. Ene
haurrarentzat gaitzeko jostagailu pollitak ekarriko dituela. begiak altxatu zituen, gaitzeko begi ezti ederrak. Gaitzeko eztula badu
nonbait bildua. Urrunetik plantatu zitzaidan, irriz irri, gaitzeko berria bazuela enetzat. Gogoa arrunt ilun eta bihotza gaitzeko pisuak
lehertua. Lau egunez gaitzeko gizon ehiza planteatu zuten Etxarte komisarioaren zerbitzuek. Denen artean gaitzeko arrakasta bildu
zuten. Erran zidan gaitzeko irri goxoarekin. Atorra xuri eta galtza beltz, gaitzeko dotorezian agertzen dira so egileari. Goratasun
gaitzeko haritzak bi bazterretan.
[3] gaitzeko aire (3); gaitzeko altxorra (3); gaitzeko animazioa (3); gaitzeko argazki (4); gaitzeko arrakasta (32); gaitzeko arrakasta bildu (5);
gaitzeko arrakasta izan (3); gaitzeko arrakasta ukan (8); gaitzeko balentria (7); gaitzeko balentria egin (4); gaitzeko balentriak (3); gaitzeko beroa (3);
gaitzeko besta (13); gaitzeko besta giroa (3); gaitzeko besta pollita (3); gaitzeko bihotz (3); gaitzeko bilkura (3); gaitzeko dantza (3); gaitzeko droga
(5); gaitzeko droga tornua (5); gaitzeko erakusketa (14); gaitzeko eztabadak (4); gaitzeko fama (5); gaitzeko feria (3); gaitzeko fleitean (5); gaitzeko
galkadura (3); gaitzeko giro (35); gaitzeko giro goxoa (3); gaitzeko giro goxoan (8); gaitzeko giro onean (8); gaitzeko giroa (13); gaitzeko haize (5);
gaitzeko haize basa (3); gaitzeko harroaldia (5); gaitzeko ibilaldi (3); gaitzeko ibilaldia (3); gaitzeko indarra (8); gaitzeko irri (4); gaitzeko itzuli (7);
gaitzeko itzuli ederra (5); gaitzeko itzulia (8); gaitzeko itzulia egin (5); gaitzeko jaun (3); gaitzeko jauzia (3); gaitzeko jende (6); gaitzeko jende aldea
(4); gaitzeko jendea (19); gaitzeko jendea bildu (4); gaitzeko jendea bildua (3); gaitzeko kotsadura (3); gaitzeko krexa (4); gaitzeko lan (4); gaitzeko
lana (13); gaitzeko lana egin (3); gaitzeko larderia (3); gaitzeko lur (4); gaitzeko lur ikara (3); gaitzeko manifestaldia (5); gaitzeko manifestaldiak (4);
gaitzeko mugimendua (9); gaitzeko obrak (7); gaitzeko ohoreak (3); gaitzeko omorean (4); gaitzeko ongi (3); gaitzeko partida (21); gaitzeko partida
egin (5); gaitzeko partida eginik (3); gaitzeko sail (4); gaitzeko saltsa (3); gaitzeko soka (4); gaitzeko soka luzea (3); gaitzeko sos (3); gaitzeko sua (9);
gaitzeko sukarra (4); gaitzeko sutea (6); gaitzeko sutea izan (3); gaitzeko suteak (3); gaitzeko trenpuan (13); gaitzeko trenpuan ziren (4); gaitzeko
zafraldia (3)

gaitzerdi ik gaitz 13.
gaitzerizko iz goi Gorrotoa, ezinikusia.

Ez dakit, adiskide maitea, soberazko gaitzerizkoa dudan grina horren kontra.
Atsekabetu egin nau, aitor dizut, hari bide diozun gaitzerizkoak. Nola sartu zitzaidan are barrenago indiarrei nien gaitzerizkoa. Lege
politikoek pertsona oro bera dagoen herrialdeko auzitegi kriminal eta zibilen mende egon dadin eskatzen dute, eta soberanoaren
gaitzirizkoaren mende.

gaitzerizpen ik gaitzirizpen.
gaitzerran ik gaitz 14.
gaitzesan ik gaitz 17.

gaitzesgarri izond gaitzetsia izatea merezi duena. Ez nabil, prefosta, biolentzia eta indarraren erabilera oro gaitzesgarria
dela dioten horien ezpaletik. Nik albaniarrak defenditu ditut, Milosevicek jazarri dituenean; baina albaniarrek Kosovoko serbiar
gutxiengoarekin duten jokabide oldarkorrari gaitzesgarri irizten diot. Pasio gaitzesgarriari lotua. Guretzat, kristauontzat, ikusten ez
duguna sinestea ez da ausarkeria gaitzesgarria. Mozioak argi uzten du «aniztasunaren aurkako jarrerarik gaitzesgarrienak presioa,
marginazioa eta artistek jasaten dituzten eraso zuzenak» direla. Aztikeria eta errito gaitzesgarriak. Argi dago ordena zuzenik ez
dagokeela, ez eta inongo ordenarik, goresgarriena gaitzesgarrienaren mende dagoenean. Harenganako errukia, ordea, gaitzesgarritzat
edo, behintzat, esperantza zapuzteko beldurrez, ezkutatu beharrekotzat jotzen zela iruditzen zitzaion. Nola ote nik zuri agertu dizudan
lehiarik amoltsuenak ez erdiestea zugandik gizonik gaitzesgarrienagana ere zilegi ez liratekeen jokabideak baizik? Lege politiko ezin
gaitzesgarriagoa zen, Jende Zuzenbide ezin gaitzesgarriagoaren ondorio. Duela mende bat gizarteak gaitzesgarritzat jotzen zituen
ahozko laztanak.
[3] hizketa molde gaitzesgarria (4); hizketa molde gaitzesgarriz (5);]

gaitzesgarriro adlag era gaitzesgarrian. Gutunen estilo akatsak aipatzen ditu gaitzesgarriro.
gaitzesle izond gaitzesten duena.

Hain zuzen ere Joe Costelloren so gaitzeslea nabaritu nuelako ez nion erantzun ez geundela
mezatan eta normal hitz egiteko eskubidea nuela. Esku ikusezinaren metafora merkatuen funtzionamendurako oinarrizko ideia bilakatu da,
bai miresleentzat, bai gaitzesleentzat ere. Intzestuaren, kanibalismoaren eta giza hilketaren gaitzesleak maiz ez du eragozpenik ingurua
gezurrez, iruzurrez edo sexu bortxaz zikintzeko. Corto Maltesek burua astindu zuen, dudati eta gaitzesle.

gaitzespen iz 1 gaitzestea.

Buenos Airesko konferentziako gaitzespen gehienak AEBn aurkakoak izan badira ere,
industrializaturiko gain. erako estatuak ez dira kritikarik gabe atera. Indarkeriaren gaitzespen argia. Gainerako gizonezkoen gaitzespen
gordinei jaramonik egin gabe. Ia damua zen halako gaitzespen bat. Hedwigen anbar-koloreko begi handiak gaitzespenez beteta zeuden.
Gurasoak gizartearen gaitzespenaren beldur ziren, alaba etxean luzeago atxikitzen bazuten. Eta hainbat mugimendu egin zituen
[Monzonek]; ezagunena, espainiar monarkikoekiko hurbilpena, gerora hainbat gaitzespen ekarriko ziona. Bere onespen nahiz
gaitzespena emateko. Miresmena bainoago, gaitzespena zerien haien begi iheskorrei. Eta, azkenik erakutsiko dut nola hortik sortzen
diren beste aurreiritziak ongiaz eta gaizkiaz, merezimenduaz eta bekatuaz, goresmenaz eta gaitzespenaz, ordenaz eta nahasketaz,
edertasunaz eta itsustasunaz eta horrelako beste batzuez. Ekintzek berehalako gaitzespenak jaso zituzten atzo. Autorearengandiko ironia
zantzu baten bila aritu naiz, baina gaitzespen txeratsu bat baino ez dut aurkitu. Pince andreak gaitzespenez begiratu zion. Bost axola
zitzaizkion amaren gaitzespeneko begiradak edo jendearen ageriko isekak.

2 gaitzeste agiria. CDNrekin batera sinatutako gaitzespena.
3 (hitz elkartuetan) Gaitzespen mezuak. PSE-EEk udaletxe

guztietan gaitzespen mozioak aurkeztuko dituela iragarri du. Gaitzespen-keinu bat egin zuen, ezkerreko matraila puztu eta buruari alde batera eta bestera eraginez. Gaitzespen-usain nabarmena
zegoen airean. Gaitzespen ekitaldia. Absurduaren teatroa, gaitzespen-teatroa eta banguardismo esperimentala landu dutenak.
Gaitzespen-arrastorik ez, harenganako; bakarrik zera, gizonezko guztioi irizten digula berdintsu, bata bestea bezain bitxi.
[3] gaitzespen argia (3); gaitzespen begirada (4); gaitzespen erabatekoa (3); gaitzespen hitzak (4); gaitzespen irmoena (4); gaitzespen keinu (4);
gaitzespen mezu (3); gaitzespen mezuak (5); gaitzespen ugari eragin (3); indarkeriaren gaitzespen (4); kontrako gaitzespen (3)
erabateko gaitzespena (9); erabateko gaitzespena adierazi (3); gaitzespena adierazi (9); gaitzespena agertu (4); gaitzespena agertzen (3);
gaitzespena eragin (5); gaitzespena jaso (7); gizartearen gaitzespena (4); indarkeriaren gaitzespena (4)
gaitzespenak jaso (4)
gaitzespenez begiratu (4)]

gaitzespenka adlag gaitzespenak eginaz.

Hanna, gainera, ez zitzaidan gaitzespenka ari, galdezka baizik, leihotik

kanpoalderantz begira.

gaitzeste iz txartzat hartzea, gutxiestea.

Gaitzeste bat aldarrikatzea, haatik, garaipen politikoa izango litzateke
palestinarrentzat. Zer operazio mota ote dira, beraz, kritikarik ezean, gure poetaren aldikako gaitzeste eta laudatze horiek? Gaitzestea
eta laudatzea operazio sentimentalak dira, kritikarekin batere zerikusirik ez dutenak.

gaitzetsi, gaitzets, gaitzesten du ad 1 txartzat hartu.

Onetsi dugun huraxe bera gaitzesten dugu: horra gehiengoz
erabakitako auzi ororen azken beltza. Horren ondoren, aho batez gaitzetsi zuten denek Kearney andrearen jokabidea: denek ontzat eman
zuten batzordeak egin zuena. Nork gaitzesten ditu orduan, bada, eta baztertzen, gaitzesten eta baztertzen omen ditugun egitura horiek?
Eta zer gaitzetsi edo goretsi baino, nola gaitzetsi edo goretsi da hemen inporta zaidana; ez al dira, bada, gauza bera? Zer debekatzen
diguten, hura bilatuko dugu; zer gaitzesten diguten, huraxe maiteko dugu. Huartek ere «tristuraz» hitz egin zuen, «patronokideek
Fundaziotik eraiki diren zubiak gaitzetsi» dituztelako. Koloreari buruzko Goetheren teoria, Farbenlehre delakoa [...] erabat gaitzetsi
zuten haren garaikoek. Nire gogoak askoz ere indartsuago mesprezatzen eta gaitzesten duela ameskeria nazkagarri hori. Jokabide horrek,
itzulpena umezurtz utzi eta gaitzesteaz gainera, jatorrizko lan batzuk bakarrik loriatzen ditu praktikan: hizkera erraz, mugatu eta laua
eskaintzen dituzten jatorrizko lanak, hain zuzen. Gorrotoa ahularen gaitza da; indarrak gaitzetsi egiten du. Herri jakin bateko
sentimenduak, ohitura klimatikoen fruituak baitira, naturak betidanik arbuiatu eta arrazoiak gaitzetsi dituenak. Baina nola izango diote
kanpotarrek begirunea, bizkaitarrek eurek gutxiesten eta gaitzesten badute etxe barrukoa? Emaztekiak gaitzetsitako konjunto bat berriz
ere tolesten ari zen Kristina.

2 arbuiatu.

Izeba Habiba, senarrak gaitzetsi zuenez geroztik beraiekin bizi zena, ipuin kontalari bikaina. Eta Henne herriko
maisuarengana joan zen eta gutun bat idatzarazi zion, alabak gaitzesten zituela esanez.

3 salagarritzat, zigorgarritzat hartu. (pertsonak) Zerbait salatzen ari zen: norbait gaitzesten. Kuban aspalditik bizi izan den
Ernest Hemingwayk gaitzetsi egin zuen Batistaren taldea, torturatzailea eta asesinoa izan dela esanez.

4 (ekintzak, jarrerak eta kidekoak) Nazioarteko agintari politiko ugarik gaitzetsi zuten atzo Ahmed Jassinen hilketa. Alexisek
aitaren jokaera gaitzetsi zuen, haren berekoikeria deitoratu zuen. Bere gorpua zabortegian hilda agertu zenean, zartada handi bat jaso
zuen gizarte germaniarrak eta [...] alde guztietatik, salatu eta gaitzetsi zuten hilketa. Krimen izugarri horiek salatu eta gaitzesten ditugu.
Beste kontu bat ere izan da Madrilgo Kongresuan: gaitzetsi egin dute 1936 garrenean Francok gidatutako matxinada. Armada sobietarrak
Hungaria inbaditu izana gaitzetsi zuen. Folklore Jaialdia bertan behera utzi izana gaitzetsi du Arabako Dantzarien Biltzarrak. Aho batez
gaitzetsi dute patronalaren «nagusikeria». Sinesgarritasuna nahi badu, atentatua gaitzesteko eskatu diote Batasunari. Beharbada
sentimenduak atentatu batzuk absolutuki gaitzesten ditu, beste batzuk ez hain absolutuki... Eusko Jaurlaritzak erasoa gaitzetsi zuen
atzo, [...] eta elkartasuna adierazi zion PSE-EEri. Ertzaintzaren jokabidea ere gaitzetsi zuen. Elkarrizketek oroz bat berrogeita zazpi
euskaldunen arrastatzea gaitzesten zuten, goraki.

5 (bestelakoak) Egilea eta liburua gaitzetsiak izan ziren, agintari militarrek zigortu egin zuten Laclos eta Bretainiara bidali berehala.
Arimak zentzuetatik hartzen baitu inpresioa, irudiak sortzen, eta onartzen edota gaitzesten. Pisako II. kontzilioko zismatikoekin bat egiten
nuela, bide batez, eta Paulo II.aren aitasaindutza gaitzesten. Zenbait gauza zikintzat edo bidegabetzat jo, eta hala ere beharrezkoak
zirenez geroztik, erlijiora jo behar izan da, kasu batean haiek zilegiztatzeko, eta besteetan gaitzesteko. Arrazoi horrengatik ez ditut nik
gaitzesten gaizkile horiek hiltzea zilegi egiten diguten legeak. Munduko gauzarik irrigarriena da […] zaletasun horiek eragoztea,
gaitzestea edo zigortzea, norberaren herrialdeko legeekin edo gizarte usadioekin bat ez datozelako. Gauzak ondo aztertzen baditugu,
konturatuko gara legeak gaitzesten duen hura dela soil-soilik benetan kriminala. Apartheida mende honetan sortu zen, baina mende
honetan bukatu da, alde guztietatik gaitzetsia. Bertuteen erakusten baino gehiago bizioen gaitzesten dihardutenak. Bere ikuspegia
azaldu zidan hotelaz eta auzune moderno guztiaz: gaitzetsi egiten zuen, eta segurutzat jotzen zuen Alak han bizi zen jendeari zigorra

jarriko ziola. Eta hor hasi zen hitz garratzez gaitzesten liberalismoa. Ez zen alabaina egia herritarrek borroka armatua gaitzesten zutela.
Mingain puntara datozkien partitiboa eta sasi pluralizatzailea, biak batera, esku zarta batekin gaitzesten dituzte, bekatu larria dela ikasi
baitute.

6 (era burutua izenondo gisa) Ez zuten lan erraza izan Dublingo Bloomsday haren bultzatzaileek, garai hartan artean ere oso obra
gaitzetsia baitzen Ulysses dublindar atzerakoi askorentzat. Bi eleberri: L'esclusa (1901, Gaitzetsia) eta Il turno (1902, Txanda).
[4] adierazpenak gaitzetsi (5); aho batez gaitzetsi (9); asmoa gaitzetsi (5); atentatua gaitzetsi (34); atentatuak gaitzetsi (20); aurkeztea gaitzetsi (4);
egoera gaitzetsi (4); egotea gaitzetsi (5); ekintza gaitzetsi (4); erabakia gaitzetsi (16); erabakia gogor gaitzetsi (4); erabat gaitzetsi (7); erabiltzea
gaitzetsi (6); erasoa gaitzetsi (48); erasoak gaitzetsi (28); eskaintza gaitzetsi (4); etaren indarkeria gaitzetsi (5); ez gaitzetsi inor (5); falta gaitzetsi
(4); gaitzetsi du erredakzioa (5); gaitzetsi dute sindikatuek (5); gaitzetsi eta baztertu (5); gaitzetsi zuen atentatua (7); gaitzetsi zuen erasoa (10);
gobernuak gaitzetsi (4); gogor gaitzetsi (155); gogor gaitzetsi dute (31); hartzea gaitzetsi (5); heriotza gaitzetsi (5); hilketa gaitzetsi (9); hitzak
gaitzetsi (4); indarkeria gaitzetsi (16); indarkeria gaitzetsi ezean (4); irmo gaitzetsi (4); jarrera gaitzetsi (48); jarrerak gaitzetsi (4); jazarpena gaitzetsi
(5); jokabidea gaitzetsi (9); jokaera gaitzetsi (4); kale erasoak gaitzetsi (4); kontrako erasoak gaitzetsi (4); kritikak gaitzetsi (8); legea gaitzetsi (4);
plana gaitzetsi (8); politika gaitzetsi (14); proposamena gaitzetsi (4); salaketak gaitzetsi (4); sindikatuek gogor gaitzetsi (5); tratua gaitzetsi (4)
jarrera gaitzetsiz (4)
atentatua gaitzesteko (6); atentatuak gaitzesteko (8); erasoa gaitzesteko (12); erasoak gaitzesteko (5); gaitzesteko eskatu (23); indarkeria
gaitzesteko (8); jarrera gaitzesteko (6)
erabat gaitzesten (5); gogor gaitzesten (10); indarkeria gaitzesten (15)]

gaitzi izan zaio ad goi gaitzitu.

Ez naiz gelditu denetan aurki daitezkeen eleberri erregionalistetan, hala nola baitira, asmatzen
ditut izenburuak beldurrez norbaiti gaitzi dakion, Etxahunen askazia (sute, intzestu, gudu), edo Amerikanoaren itzultzea (ohointza,
bortxatze, hiltze, ezkontza). Eta, irristaturik, atsegin oro agortu eta bizitza gaitzi bazaik, zergatik gehitu nahi diok bera ere txarto hilko eta
alferrik akabatuko den ezer, biziari eta nekeari azkena eman beharrean?

gaitzidura iz gaitzizea. Bainan ez dut uste hori gaitzidura den... da, nolazbait, baduzula nahikakaria gauzen ongi eramanarazten
eta zerbait traba gertatzen zaizularik bidean, batzutan juramentu bat botatzen duzu eta uste dut une horiek ere hola direla, gaitzidura
baino gehiago, kexadurak. Umbertok gaitzidura handiz ziharduen Triesten zebiltzan zurrumurruei buruz. Eta, garaile, bere eskubidea
finkaturik, eta bere kronometroa bihotzaren kontra zuela, oraindik ere gaitziduraz ketan, eskuadrillaren bulegotik atera zenean, besarkatu
egingo nukeen Hochedé.

gaitzikor izond irudikorra.

Baina hiriko jendeak minbera eta gaitzikorrak ziren, ez zioten batak besteari deus barkatzen. Nehor
ez zen libreki mintzo, gizartea gaitzikorra zen, ohikoan baino gehiago erraten zenari kasu egin behar zitzaion. -Ez zira gaitzikorra,
bainan gehiago koxka, erran nezake?

gaitzikusi, gaitzikus, gaitzikusten du ad begi txarrez ikusi.

Euskaltzaleek Mirande nola ikusi (gaitzikusi) zuten, orain

alde batera utzirik, halere, ezaguna da eta, zer ikusi zuen berak, politikoki?

gaitziritzi (8 agerraldi, 4 liburu eta 2 artikulutan; orobat gaitz iritzi 2 agerraldi,
gaitz iritzi agertzen da) 1 dio ad gaitzetsi. Biek gaitziritzi zieten Konstantinoplako

2 liburutan;

Hiztegi Batuan

kontzilioko anatemei; biak jazarri
zitzaizkien arrianoei. Poligamia inmorala ote da?_Mahomatar batentzat Jainkoak berak onetsia da; europar batentzat, bere erlijioak
gaitzetsia, Zuzenbideak zigortua, gizarteak gaitziritzia. Hari hobeki gaitziriztearren eramaten zuen berekin mendira, huts egiten
harrapatuz gero poz-pozik, nahiz beraren eta berarekin zihoazenen kaltean izan. Gu ere, besteak bezalaxe, ezpataren zibilizazio kakaztutik
gatoz [...] baina behin batean kaka edo zorne horretaz ohartu, jabetu, hari gaitz iritzi, eta gabetu egin ginen, gainetik bota genuen
gogoak halaxe emanda. ETAko kide guztiak erlatibistak direla pentsatzeko -esaten dihardugun zentzuan- ez dago ziorik; eta biolentziari
"edonondik etorri" gaitziritzi nahi ez dion asko ez da partikularki erlatibista izango apika. Afrika edo Asiako ezeri moralki gaitzirizten ez

·

gara ausartzen intoleranteak ez emateagatik. Eta, nolatan, gaitziritzi norbait bada, esan berri duzunean: nire bizitza honela eta honela
antolatu dut eta, egun, zoriontsua naiz erabat?

2 (era burutua izen gisa) Halaber, Parisen jokaera politikoez gaitziritzik ez daiteke entzun behar [sic] Uagadugun (Burkina Faso)
bihar eta etzi egingo den Frankofoniaren 10. bilera nagusian.

gaitzirizpen (corpusean gaitzerizpen soilik) iz gaitziriztea.

Paul Valéry-ren gaitzerizpen bat, Jacques Reboul-en
Errealitatea deusezteko orrietan. Gaitzerizpen hori, derragun parentesi artean, Valéry-ri buruz benetan zuen aburuaren alderantzi doi-doia
da.

gaitzitu, gaitzi(tu), gaitzitzen 1 zaio ad norbait, gogoko ez duena edo iraingarritzat hartzen duena
gertatzean, mindu edo haserretu. ik gogotxartu; disgustatu. Ahalketia zara ordea, eta hori gaitzitzen zaizu! Haren
aurpegiak erakutsi zigun gaitzitu zitzaiola gure ezetza. Hori ikusi eta erabat gaitzitu zitzaien hinduei. Eta bere esanari aitor ematen ez
diozula nabaritzen duenean, ez zaizu gaitzituko. –Ez dut ezer ulertzen!_-gaitzitu nintzaion. Baldin nire partitzea gaitzituko balitzaio
Valmont jaunari, balitekeena, ez ote ninduke Parisa aiseki segituko? Ez bide zaio gaitzitu Txomin memento batez solasaren haritik
baztertzea. Ez zitzaidan haserretu, ez gaitzitu, nik uste bezala. Beste gizon guztiz leialen ospeari eta ohoreari gaitzitu gabe. Zer haiz
harroa, esan nion neure buruari gaitziturik, ahaztu egin zaik nolakoa hintzen atzo arte!

· 2 da ad

–Ez Jakin gabe egonen al naiz, ba –erantzuten dio Gérard-ek Kattalini pixka bat gaitzitu dela ulertaraziz. Bezero elbarria ez
da, baina, gaitzituta dagoen bakarra: ezein bezerok ezin ditu kontsulta liburuak erabili, ahalegin gizagaindiko bat eginez ez bada. Baina
apur bat nahasia zirudien, gaitzitua ez esatearren. Gaitzitu erre nintzen, lehentasuna alde neukalako eta gasna euskaraz eskatzeagatik,
tribuaren hari hautsiaren ondorioz neure kontsumitzaile eskubideaz ere desjabetua izan nintzelako. Batzutan gaitzitzen niz bainan ez dut
erakusterat emaiten. Katalinaren agerpen iheskorraz geroztik, ordea, gaitzitua nintzen, jende eta gauza ororekin sumindua. Atzera bere
burua ispiluan ikusi, eta hatsanka egin zuen hasperen, gaitziturik. Ez dut sekulan holakorik erran –ihardesten dio Kattalinek bipil bipila,
pixka bat gaitziturik. Mollyren ama zutitu egin zen, biziki eta prestuki gaitzituta.

· 3 du ad (Hiztegi Batuan zaio/da aditz motak baino ez dira aipatzen)

Mairosen oharrak gaitzitu ninduen. Beno…
badakizu… akitua nintzen eta… ez zintudan gaitzitu nahi, baina istorio zaharrek ez naute baitezpada interesatzen. Sophie ez gaitzitzeko
hartzen zuen zuhurtasun guziarekin. Esan duenak gaitzituko nauelakoan isildu da. Ez da Gérard trabatzearen edo gaitzitzearen
beldurrez, bere kontakizunetatik geldituko.

4 (era burutua izenondo gisa)

Hitz gaitzitu, jeloskorrak jalki zituen, irainak, xuxurlatuz, umeak ez esnatzeko, bi mutikoak.
justizia gaitzituaren etenik gabeko matxinatze kartsua.

gaitzizen iz ezizena; izen okerra. ik izengoiti.

Elustondo azpeitiar kazetari eta idazleak argazkigintzarako erabiltzen duen
gaitzizena da Zaldi Ero. Gure aitak eta editoreak ixtorioa "emakumezko batek sinatzeko gogorregia zela" pentsatu zuten eta gure amari
"Kressmann Taylor" gaitzizen literarioa egotzi zioten. Denetariko amarruak baliatuko ditu bere gaitzizena duintzeko. Ederki dator
karakola, etxea bizkarrean ibilia den jendaje horren gaitzizen moduan. Eta ni neu Joxemari Arruabarrena, “Putzu” gaitzizenez. “Iraxu”
gaitzizeneko donostiar gazte bat. Ezizena esaten diote batzuek beste batzuek goitizena, izengoitia edo gaitzizena esaten diotenari. Egile
honenak dira, besteak beste, Eibarko gatxizenak (1990) eta Eibarko euskararen gutxiespena (1998) lanak.

gaitzondo 1 iz bihotzeko erresumina. Vanderlei Limak dio ez duela eraso egin zionarekiko gaitzondorik.
2 eriondoa. Beste egun batez, zirajauak esan zion oneratzen ari zela eta, laster, landetxera joateko moduan egongo zela gaitzondoa
pasatzera. Ia bizitza osoko erbestetik itzuli, eta hemendik kanpo urtetan amestutako zure Euskadi nahi zenuen, ez gure benetako herri
zauritu eta zatikatua, mende askotako zapalkuntzaren gaitzondo amaigabea.

gaitzontzi iz Euskara gaitzontzi baizik ez dutenei.
gaitzuste iz fede txarra. Udala gaitzustean ari da jai batzordeen lanak trabatzen.
gaixo (orobat gaiso g. er.; Hiztegi Batuak gaiso baztertzen du eta gaixo erabili behar dela esaten) 1
izond/iz gaitzen bat duena. ik eri. Kolore-agnosia duen gaixo batek. Gaixo kronikoentzako erietxe batean. Gaixo larri-larri
horiek, beren autismoaz gain, era askotako ezintasunak zituzten. Hala jarraitu zuen kanpo-kontsultetako gaixo sail luze batekin. Zelula
amak zelula pankreatiko bihurtuko dituzte, gaixoari txertatu ondoren intsulina sor dezaten. Osasun zaintzea, osaketa, gaixo behartsuei
arreta eskaintzea. Artritisaren Aurkako Taldeak egindako ikerketa baten arabera, gaixo gehienek ez dute jotzen medikuarengana. Gorputz
gaixoarekin tratatzea gogorra da, baina ohiturak eta hurbiltasunak errazten dizu. Hiesak hildako gaixo guztiak ere. Kanpo-kontsultetako
gaixoak. Bi hankak moztu zizkioten gaixo bat. Gaixo-aurpegia banu bezala hasi zait begira.

2 izond errukarria.

Haur gaixo horiei behar zaie erruki izan. Mutiko itsu gaixo horrek ez du gizatasunaren ukitu handirik. Laga
itzazue hilak bakean eta itxi ezazue zerraldo hori, zulatuko duzu beste nonbait Pierre gaixo honentzako hobia. Maradika zaitzatela
Jainkoak, baldin indiar gaixo horiek behar bezala tratatzen ez badituzue...! Izan ere, zaldun gaixo horrek etsipenez bere burua hil du?
Handik eta hemendik tiraka baratua dugun komunitate gaixo eta hertsatu honetan bizi gara. Emakume gaixo, apal bat baizik ez nintzen...
Haiek uste zuten ezen aurrean zutena neska gaixo bat zela eta, beraz, atariko haizeari baino jaramon gutxiago egin ahal ziotela. ik gajo.
Nahikoa pasatu duzu gaixo horrek, orain inor galderak egitera etortzeko. Orduan gauzak garbi daude: esan nahi du ni inozo gaixo bat
naizela. Gaixo errukarri hura ez zunan sasoiarekin jaio behintzat. Ero-bolada zakar hori, basakeria hori animalia gaixo batengana. Bere
begi errugabe gaixo haietan. Burmuin gaixo hori pozoitu duten horien guztien kontra. Gaixoak izarrak; arratsero gaua oroitzapenez bete
beharra dute guretzat. Urak behera egin arren, krokodilo gaixoak ezin ibaira itzuli, bidea galduta. Eta bertikala hartzen ari nintzela
gaitzeko eztanda batek astindu zuen Polikarpov gaixoa, uste nuen tankean eman zidatela, baina hegazkinak gorantz jarraitu zuen... Hona
zorigaitzeko gaixo honen historia makurra. Gaixoa Chirac eta gaixoak gu, beraren eskuetan. Ondo pasatu beharra zeukan gaixoak!

3 (izen bati dagokiola, haren ezkerretara) Gaixo emazteak eskua zuen luzatzen, ihizko zaretxo bat eskainiz, agian norbaitek
hogoi soseko bat emanen ziola... Bai, gaixo amak jakin balu nola bizi nintzen Parisen! Ez da hori, gaixo Magali, ez da batere hori! Gaixo
Jenkins postaria, gizon saiatua inon saiaturik baldin bada. Gaixo ene ama, emazte fina bihi bat hala baldin bada, langilea eta bertute
handikoa.

4 (harridura markez) Gaixo ni! Gaixo Katixa! Gaixo jendeak!_Zer ez zuten gisa horretan pairatzen? Gaixo haurra! Gaixo autoa! ez
zen berria baina enetzat berriaren zerbitzua egiten zuen!

5 (predikatu gisa) ik gaixorik.

Hire ama gaixo jarri duk bat-batean, eta... Gizarajoa gaixo dugu berriro —esan zion
Dumbledorek. Ezin dute beren burua zaindu gaixo direnean. Pobre eta gaixo hil zen, tuberkulosiak jota bera ere. Oso gaixo dauka ama
Csepel herrian eta hari bisita egitera zihoan. Bihotzetik gaixo zebilela obispoa. Nik, ordea, gaixo segitzen dut. Gaixo eta neka-neka eginda
ematen zuen.

6 gaixo egon

Behin gaixo egon zen, sukar igarokor batez, eta giza ustelduren hats arin, mehe, ia atxikiezina sumatu nuen haren
arnasan. Baina bagenekien gaixo zegoela eta zaharra zela. Denboraldi bat erdi gaixo ibili naun. Burutik gaixo zegoela iruditu zait. Gaixo
egon gabe ere bazterturik. Maiatz hartan, ordea, bi astetan gaixo antzean egon nintzen. Hi seko gaixo hago! Hala ere, txerriak gaixo ez
zeudela esan du Vientmango Gobernuak.

7 gaixo agiri iz

Nuevo Pilin itsasontziko patroiaren semea ere ontzian lanean behar zuen, baina gaixo agiria zuen. Izan ere, sail
guztietan badira bi edo hiru mediku gaixo agiriak ematen adituak direnak. Foruzainen %42k gaixo agiria hartu dute protesta egiteko.
Medikuaren gaixo agiria eskatu zaie foruzainei. Hiru egunetik gorako gaixo agiria. Lan segurtasuna: Ez dute gaixo agirien %75
ordaindu nahi, «lanuzteak bultzatu eta kostuak %2tik gora igoko liratekeelako». 2002an 1.788.210 lanegun galdu ziren gaixo agirien
ondorioz : 21,2 baja egun langileko. Zenbaitzuk soldataren %100 jasotzen dute gaixo agiria eskuratzen duten lehen egunetik.
[4] ahul eta gaixo (7); aita gaixo (7); alaba gaixo (4); ama gaixo (18); anaia gaixo (5); apaiz gaixo (4); begietatik gaixo (7); behartsu eta gaixo (6);
bihotzetik gaixo (4); burutik gaixo (6); emakume gaixo (9); gaixo agiri (6); gaixo agiria (28); gaixo agiriak (8); gaixo agiriarekin (5); gaixo agirien (8);
gaixo ama (5); gaixo antzean (5); gaixo asko sendatu (5); gaixo egon (34); gaixo egonda (4); gaixo egongo (4); gaixo egotea (4); gaixo emazteak (4);
gaixo gizona (9); gaixo gu (5); gaixo gure (6); gaixo hil dituela (4);; gaixo jarri (18); gaixo jarri zen (9); gaixo jendeak (15); gaixo kronikoentzako (5);
gaixo larrien (4); gaixo ni (4); gaixo zegoen (56); gizon gaixo (6); gorputz gaixo (4); haur gaixo (5); herri gaixo (5); jende gaixo (23); larriki gaixo (10);
milioi gaixo (4); mutil gaixo (6); neska gaixo (4); ohean gaixo (6); oso gaixo (40); oso gaixo jarri (4);; oso gaixo zegoen (10); preso gaixo (5); zahar eta
gaixo (4)
ama gaixoa (14); emakume gaixoa (5); gaixoa ni (6); gaixoa sendatzea (4); haur gaixoa (4); mutiko gaixoa (5); mutil gaixoa (5); neska gaixoa (8); on
camillo gaixoa (4); txakur gaixoa (4); ume gaixoa (5);
gero eta gaixoago (3)
ama gaixoak (8); bulimia gaixoak (4); emakume gaixoak (5); gaixoak hartzen (4); gaixoak sendatu (4); gaixoak sendatzeko (6); gaixoak sendatzen (6);
gaixoak zaintzeko (4); gaixoak zaintzen (7); jende gaixoak (8); preso gaixoak (10); ume gaixoak (5);
gaixoaren alde (5); gaixoaren autonomia (4); gaixoaren borondatea (4); gaixoaren gorputzak (4)
gaixoei ematen (7); gaixoei eskaintzen (4)
gaixoen kopurua (7); preso gaixoen (6)]

gaixoaldi iz erialdia.

Herenegun hil zen, gaixoaldi luze baten ondoren, 56 urte zituela, Parisen. Ezekiasen gaixoaldia eta
sendakuntza. Arnegriff poetak bere azken gaixoaldian zazpi mediku izan omen zituen txandaka zaintzen. Amaren gaixoaldiaren azken
gauaz oroitu zen. Gaixoaldi luzea igaro behar izan dutenei galdetzen zaienean erietxeko zer oroitzapen geratu zaien iltzatuta, inork gutxik
aipatzen ditu aldez edo moldez eraginkorrenak diruditen auziak: oinazea. Gaixoaldia luzatzen bada, medikuak ere ez du jakiten zer egin
Gaixoaldian zehar sarri askotan erabili zituen gogoeta hauek bere baitan. Diote etxetik urruti izandako gaixoaldietan sentitzen dela
gehien familiaren falta. Nire gaixoaldiko tarte argietan.
[3] gaixoaldi luze (3); gaixoaldi luze baten (3); gaixoaldi luzean (3)]

gaixoarazi, gaixoaraz, gaixoarazten du ad gaixotzera behartu.

Jaunak larriki gaixoarazi zuen Uriasen emazteak Dabidi
egin zion haurra. Eta berdin dio kaltegarri zaizkigun atzerrietara geu joan gaitezen eta eguratsa alda dezagun, ala naturak berak ekar
diezagun egurats ustela edo gure ohiturei ez dagokien zerbait, bat-bateko etorreraz gaixoaraz gaitzakeena.

gaixobera izond erikorra.

Odola nahasia duen mutil gaixobera bat. Baina laguntzeko nire borondatea erakutsi ordez, egunkaria
hartzeko baimena eskatzea atera zitzaidan, nire herabetasun gaixoberaren erruz. Etika bera ere hala moduzko jende susmagarri eta
fundamenturik gabearen kontu gaixoberatzat jotzen denean. Indar gaixobera bat.

gaixoera iz gaixotasuna.

Noizbehinka lainoa bezain isilik estaltzen zaituen gaixoera-kezkaren itzalak iluntzen dizu etorkizunari
buruzko gogoeta. Gaixoeraren aitzakia izango bazenu sikiera. Heriotzak eta gaixoerak.

gaixogarri izond erigarria, gaixotzen duena.

Lehenik, gorago azaldua dut badela bizia damaigun hainbat hazi eta,
alderantziz, gaixotasunaren eta heriotzaren hainbat hazik ere egon behar du; hauek ezbeharrez edo halabeharrez sortzen eta ortzia
zitaltzen dutenean, airea gaixogarri bihurtzen da.

gaixoka adlag gaixo jarriz. Haren existentzia beti gaixoka hainbat mendez luzatu zen.
gaixoketa iz gaixotzea. NI: bizitzako gaixoketa kronikoenaren izen zientifikoa. Gaixoaldi luzea igaro behar izan dutenei galdetzen
zaienean erietxeko zer oroitzapen geratu zaien iltzatuta, inork gutxik aipatzen ditu aldez edo moldez eraginkorrenak diruditen auziak:
oinazea; gaixoketak nora egingo duen jakin ezinaren berezko ikara; kloroformo-usaina [...].

gaixokide iz besteren eritasunaren kide gertatzen dena.

Gaixokide ikusten hau oraindik, eta hi haiz bizi-poz pixka bat

emango liokeena, ez ni.

gaixondo iz eriondoa.

Dahlmann-ek bere golkorako pentsatu zuen ez zegoela ikaraturik, baina zentzugabekeria izango zela bera
bezala gaixondo bete-betean zegoen batek ezezagun batzuei borroka ilun batean nahasteko bidea ematea. Diotenez, Um Hamidak egun
batez alaba topatu zuen, artean gaixondoan, baina guztiz sendatzeko gutxi falta zuela; eta altxor emankor hari etekina ateratzeko gogoa
etorri omen zitzaion.

gaixorik 1 adlag gaixo, eri.

Emakumeak, piltzarrez estaliak, hezur eta azal, gaixorik, elbarriturik, beren bizitza non duten ez
dakitela. Ama bihotzetik larri-larri gaixorik, aita beti bere ofizioan. Alabaina, oso gaixorik baitzen ordurako, bazekien agur esaten ari
zitzaiola munduari. Orain zarpail, zurbil, erdi gaixorik, maiz edanda eta drogan sartua dabil. Andresek kontatu zion anaia gaixorik zuela.
Jeroboamen emaztea datorkizu, gaixorik duen semeari zer gertatuko zaion galdetzera. Alaba zuen Londresen, gaixorik, eta horrexek
bultzatu zuen aireporturaino. Espero dut bizitza osoa gaixorik ez ematea. Kubako iraultzaren ostean handik gaixorik itzuli zen. Trofimo
gaixorik utzi nuen Mileton. Gaixorik sentitu nintzen batean, etxera agertu eta esan zidaan: [...].

2 gaixorik egon

Ahulduta eta gaixorik zaudelako. Zure ama oso gaixorik dago eta erabateko atsedena behar du. Inoiz serio
gaixorik egon edota gaitzarraska ttipienik ere sofritu gabea, mina orain arteko bere bizitzaren ukapena da, eta ez du onartuko. Bularretik
gaixorik dagoena. Ez naiz neure bizitzan sekula gaixorik egon. Angeletta, beren alaba maitagarria, ohean gaixorik dagoena. Gaixorik
egona nintzela, alegia. Beldur ninduan ez ote hintzen gaixorik egonen.
[3] benetan gaixorik (3); erdi gaixorik (3); gaixorik da (3); gaixorik dago (29); gaixorik egon (26); gaixorik egona (4); gaixorik izan (5); gaixorik
jarraitzen (5); gaixorik jarri (3); gaixorik jartzen (3); gaixorik utzi (3); larri gaixorik (3); ohean gaixorik (6); oso gaixorik (19)]

gaixotasun (orobat gaisotasun g. er; Hiztegi Batuan gaixotasun agertzen da) 1 iz eritasuna, gaitza.
Alabaren gaixotasunaren larritasunak duela eserlekuan uzkurtua. Bihotzeko gaixotasunen bat zuela uste genuen. Garai klasikoko
sendagileek eldarnioei buruz, malenkoniei buruz, nerbio gaixotasunei buruz esandako guztiak. Gazte eta eskarmentu gutxikoak jotzen
dituen nerbioetako gaixotasun bat. Jadanik 147 lagun hil dira CJD Creutzfeldt-Jacob gaixotasunak jota. Difteriaren gaixotasuna
inokulatzea erabaki zuten denen artean. Eulia izurribide izan daiteke eta gaixotasun asko kutsa ditzake. Borondatea bideratuz tratatu
beharreko gaixotasuna izan zen. Haietako bakar batek ere ez du gaixotasunaren zantzurik agertu. Beste askok erradioaktibitateak
eragindako gaixotasunak garatu dituzte. Gaixotasunak hobera egiten die garuneko akromatopsia bereganatua duten batzuei, baina ez
guztiei.

2 (izenondoekin) Idorreria ez da gaixotasun hilgarria, gogoratzen du alargunak. Autismoa, psikosi maniako-depresiboa, eskizofrenia
eta halako gaixotasun lazgarriak. Hiru urte zituela, hiru gaixotasun larrik jo zuten batera: meninigitis edo meningoentzefalitisa [...]
polioa, eta katu-harramazka batek eragindako sukarra. Gaixotasun kutsakorren aurkako botikak. Gaixotasun akutu horrek konbultsioak
eragin zizkion. Gaixotasun neurodegeneratiboa da parkinsona. Touretteren sindromea gaixotasun organikotzat baino areago gaixotasun
"moral"tzat hartu zen: gaiztakeria edo borondatearen ahulezia adierazten zuen.

3 irud

Estatuen gerran edo klaseen arteko borrokan kolapsoaren hurbileko kausak gaixotasun espiritualaren sintomak baino ez ziren.
Euskara “ahuldu, sorgortu eta gaixotasunak hartua” dagoela. Aktualitatea gaixotasun mota da; berezia, denboraz larritzen baita, hiritan
bereziki.
[3] bihotzeko gaixotasun (7); biriketako gaixotasun (4); buruko gaixotasun (4); endekapenezko gaixotasun (6); eragindako gaixotasun (3); gaixotasun
agiria (3); gaixotasun arraroak (3); gaixotasun askorentzako sendabidea (3); gaixotasun baimenak (3); gaixotasun bat du (4); gaixotasun batek jota
(3); gaixotasun baten ondorioz (5); gaixotasun bitxi (3); gaixotasun eta larrialdia (3); gaixotasun genetiko (11); gaixotasun genetikoa (3); gaixotasun
genetikoak (3); gaixotasun guztiz larri (3); gaixotasun hori garatzeko (3); gaixotasun infekziosoen (4); gaixotasun jakin (5); gaixotasun kroniko (13);
gaixotasun kroniko bat (4); gaixotasun kronikoa (7); gaixotasun kronikoak (7); gaixotasun larri (45); gaixotasun larri batek (6); gaixotasun larria (16);
gaixotasun larria duela (3); gaixotasun larriagatik (4); gaixotasun larriak (20); gaixotasun larrien (4); gaixotasun larririk (4); gaixotasun luze (16);
gaixotasun mota (5); gaixotasun profesional (3); gaixotasun sendaezin (4); gaixotasun sendaezina (12); gaixotasun sendaezinak (6); gaixotasun
usaina (3); istripu edo gaixotasun (4); lanak eragindako gaixotasun (3); odoleko gaixotasun (4)
buruko gaixotasuna (4); gaixotasuna diagnostikatzeko (3); gaixotasuna eragiten (3); gaixotasuna garatuko (4); gaixotasuna garatzeko (5);
gaixotasuna gehiago zabal (3); gaixotasuna izan (4); gaixotasuna kontrolatzeko (4); gaixotasuna kontrolpean (3); gaixotasuna larria (3); gaixotasuna
sendaezina (3); gaixotasuna sendatzeko (5); hansenen gaixotasuna (3)
begietako gaixotasunagatik (6)
bestelako gaixotasunak (3); bihotzeko gaixotasunak (4); buruko gaixotasunak (7); eragindako gaixotasunak (3); gaixotasunak ekiditeko (3);
gaixotasunak eragiten (6); gaixotasunak jota (14); gaixotasunak saihesteko (5); gaixotasunak sendatzeko (6)
gaixotasunaren eraginez (4); gaixotasunaren eta heriotzaren (3); gaixotasunaren garapena (3); gaixotasunaren jatorria (3); gaixotasunaren
larritasuna (4); gaixotasunaren larritasunak (4); gaixotasunaren lehen zantzuak (4); gaixotasunaren ondorioz (7); gaixotasunaren sintomak (3)
gaixotasunari aurre egiteko (12)
gaixotasunaz pentsatzeko gogoa (3)
gaixotasunei aurre egiteko (4)
eragindako gaixotasunek (3)
bihotzeko gaixotasunen (3); buruko gaixotasunen (3); endekapenezko gaixotasunen kontrako (3); eragindako gaixotasunen (4); gaixotasunen
jarraipena (3); gaixotasunen kontrako terapietan (3); gaixotasunen ondorioz (6); laneko gaixotasunen taula (4)]

gaixoti izond erikorra, eribera.

Ordea, Freud baino hurbilago du Woolf emakume judu gaixotiak Nietzsche. Krafft-Ebingen
arabera, erlijio eta kultura arauetatik amiñi bat aldentzen diren jokabide sexual guztiak "patologikoak" dira, gaixotiak, degenerazio
mentalaren eta eromenaren adierazgarriak. Halako izaera gaixoti eta patologikoa eman dio zenbaitek sentimendu honi. Ez debozio
gaixotirik, ez beldur traumatikorik.

gaixotu, gaixo(tu), gaixotzen 1 da ad eritu, gaixo gelditu. ik gaizkitu.

2.000 milioi lagun gaixotzen dira urtean,
egoera txarrean dauden jakiak jateagatik. Aerosolak egunero erabiltzeak %30 handitzen du gaixotzeko aukera. Gaixotuko zara, izotzean
bizi diren mikrobioekin. Leku horietan gorputzak gaixotu egiten dira. Emakumeak, ordea, ez zion erantzun ere egiten eta mutila
maiteminez gaixotu zen. Jantz ezazu kapela, doktore jauna, hotz honekin gaixotu eginen zara. Gaixotu egingo naiz zuekin. Sendatu
behar gaituen laguna gaixotuko zaigun beldurrez... Larriki gaixotu zen. Semea tifusez gaixotu zitzaion honi, eta kanpoan medikurik
onenekin ibiliagatik, ezin izan omen zioten asmatu. Badakik zer jazotzen den meatzetan dabilen alproja bat tuberkulosiak edo silikosiak jota
gaixotzen denean? Bazekien ardi-mozketa egiten, gaixotutako ardiak zaintzen, animaliak otsoetatik babesten. Baina ziria dantzan hasi
orduko, ugaltzen dituk hitz-zomorroak, eta gaiztotzen ditek lan egiten zuen guztia, eta perlesiak jota bezala gaixotzen dituk.

· 2 du ad eritu, gaixo utzi.

Zerk gaixotu ote du? Kezkak gaixotuko zaitu. Gogoratze hutsak gaixotu egiten nau. Hori nork
gaixotu ote du? zahar eta arriskutsua baino. Irakurtzeak gaixotu egin nau atzera ere. Baina batez ere haren “barka, jauna” jakintsuusteko hark gaixotzen ninduen. Musika berez ez zela gaiztoa, baina azpimarratu zuen neurriz kanpo ez ezik, tokiz kanpo ere jota,
kaltegarri zela, arima zintzo garbia gaixotu eta lizundu egiten zuelako.

3 (era burutua izenondo gisa)

Hankabiko animalia gaixotuari gauza batzuk gustatzen zaizkio... Hondamena gehienbat
baserrietatik hiriratu zen, alde kutsatu guztietatik zetorren baserritar olde gaixotuak ekarria. Greg itsu, buru-hustu eta gaixotuari bisita
egitera etorri, eta inguruan pilatzen zitzaizkion. Sendatzeko San Riquierengana jotzen zuen, Basamortuko San Gilenengana, eta zapi batez
igurzten zuen estatua, gero gorputz-atal gaixotuetan ipintzeko. Juduen irudimen gaixotuak asmatutako ergelkeria bat. Garuneko gune
gaixotua.
[3] gaixotu eta hil (7); hutsak gaixotu (4); jazarpenaren ondorioz gaixotu (3); jendea gaixotu (3); larri gaixotu (6); larriki gaixotu (9); larriki gaixotu
zen (8); semea gaixotu (4)
gaixotzeko arriskua (7]

gaixotze iz eritzea, gaixo gelditzea. Arafaten gaixotzeaz zera esan omen zuen Bushek: «Jainkoa bere lana egiten ari da». Ziur
aski, urtetakoa izango zen Virgilen gaixotze-prozesua; 1985etik aurrera, etengabe gizendua zen.

gaixozain iz erizaina. Gaixozainak goiz-goizean pastilla batzuk eman zizkidan eta kito.
gaixto ik gaizto.
gaizerrenda ik gai 13.
gaizkata iz itsas arrain handia, kabiarra egiteko hazten dena (Acipenser sturio). Hantxe azaldu ziren aldameneko
gelako mahaian izokinak, tamaina guztietako gaizkatak, kabiar-orea, kabiar gazitua, sardinzar ketuak, gazta, mihi ketuak eta gaizkatabizkar onduak, dendetatik ekarria hori guztia. Arraina ere bazegoan salgai, gaizkata-bizkar gazitu ederrak. Gaizkata-xerra onduak jan
zituzten. Mahaira esertzen dira eta gaizkata-zopa hartzen dute. Diru mugimendu asko sortzen duten gero eta arrain espezie gehiago
gaizkata, esaterako (kabiarra ematen du) sartu dituzte CITESen zerrendan azken urteotan.

gaizkeria iz gaizkia, gaiztakeria.

F._Tom._Lorenzo Matteucci-k, Ankonatar Markako Inkisitore orokor, Gaizkeria Heretikoaren
kontra bereziki Ordezkari izendatuak. Gaizkeria nabarmenez, garaile atera naiz: helarazi dut Berlinera eraso behar dioten hiriaren izen
isilpean gordea. Zuk tatxa arinok egoztean ene semeari, alegia gauza bat arian aritzez zikinduxe, begira ea zure solaskideak, zundatu gogo
duzun horrek, inoiz kausitu duenentz aipaturiko gaizkerietan hala salatzen duzun gaztea, bat baitu egingo orduan noski zurekin honako
ondorioan: "Jauna", edo beste, zuka nahiz berorika, tokian-tokiko jendeen ohitura eta usadioaren arabera.

gaizki 1 adlag behar edo nahi denaren edo egoki denaren kontra. ik txarto. ant ongi.

Zer den ongi eta zer
gaizki. Ongi ala gaizki zer dagoen jakiteko. Ez zegoen horren gaizki. Ez zela hori batere gaizki izanen! Verlaque jaunak ezin du gehiago
itxaron, gaizki dago, oso gaizki... Gaizki zagok, gaizki arrunt. Arras gaizki. Oso gaizki pasatu zuen haiek hiltzean: "Negar eta negar
aritu nintzen". Hemen ez gaude ikaragarri gaizki ere. Salmentak gaizki zihoazela-eta solasean. -Zer atera zitzaion gaizki bere buruaz
beste egin zuenean? -esan nuen. Gaizki bukatuko du honek guztiak. "Ez dakite umeak hezten", esaten zuen gure aitak, "gaizki ohituak
daude, maina besterik ez dute". Asko higiene ezaz eta gaizki janez hil egiten ziren. Gizaseme baten autoan sartzea oso-oso-oso gaizki
ikusia zegoen. Paradoxa dirudi: lana ongi ikusia zegoen eta prestatze-lana gaizki. Ez dago gaizki pentsatua. Gaizkileari ez biezaiote gaizki
erantzun. Arrakastadunari gaizki begiratu behar zaio, eta gaizki begiratzen zaio. Kant gutxi eta gaizki ezagutzen dutenek. Gaizki
iruditzen ez bazaizu. Dussel jaunak oheak egiten ditu (gaizki, jakina). Gaizki tratatzen dituzu lagunak, David. Bera izan dela gaizki jokatu
duena. Haietako batean, pausoa gaizki eman eta harri bat jo nuen belaunaz. Bizarra gaizki moztua zuen. Ez ziren gaizki konpontzen
elkarrekin. Nahiz eta Dong neskekin gaizki moldatzen zen, animatu zen. Eta azkenean gaizki pentsatzen hasten baitzen, Sergiori zerbait
gertatu ote zitzaion beldurrez. Gaizki sentitzen nintzen, zinez. Amarekin izandako liskarrak gaizki sentiarazten bazuen ere. Gaizki lo
egiten hasi zen.

2 (izen sintagma batean, izenaren eskuinean)

Ate gaizki olioztatuaren kirrinkak. Paper multzo gaizki antolatu hori. Kopa
gaizki garbitu bat barra gainean paratzeko. Erakusmahaiaren usaina nardagarria zen, baxera koipetsuari eta harraska gaizki garbituari
dariena bezalakoa. Napoleonen seme gaizki hazi haiekin. Legeenganako atxikimendu gaizki ulertuen erruz.

3 (izen sintagma batean, izenaren ezkerrean) Hain gaizki jantzitako gizon horrek lapurtuko ote zion. Gaizki loturiko blusa
mehe baten azpian. Gaizki harilkatutako eta gaizkiago ehundutako kezka hauekin.

· 4 iz lege moralaren, bertutearen, ongiaren aurkako dena. ik gaitz. ant ongi.

Niri iruditzen zait denok badugula
barnean muga bat, ongiaren eta gaizkiaren nolabaiteko neurri den muga bat. Gizakiek, beraz, deitu dute Ongia beren osasunaren alde eta
Jainkoaren ohoretan doan edozein gauza; Gaizkia, berriz, kontrakoa dena. Ongia eta gaizkia, kontrakoak izan arren, gauza berean eta
aldi berean aurki daitezke. Gizona ezein alorretan ez da betegina, ez ongian, ez gaizkian ere. Gogoratu behar du gizakiak bere izatez ez
duela ezer, gaizkia eta itsuskeria ez bada; duen on guztia Jainkoak ordaintzekotan utzia duela eta ez beretzat emana. Neurri bertsuan
ageri dira ongia eta gaizkia gizonarengan. Kontuz, ordea, ongia eraikitzeko gaizkia baliatzen dutenekin: heroikotasunaren itxura ematen
bazaio, gezurra errazago irensten da egia baino. Ongiaren eta gaizkiaren haraindi ez bada, ongia eta gaizkia baino lehen bizi baita,
Estatua sortu aitzineko basagizona. Eta Ameriketako Estatu Batuetako presidentea euskaraz mintzatuko balitz gaizkiaren indarrak
mundutik garbitu nahi dituenean? Gaizkiari eman diot leku ene bihotzean. Nahi dudan ongia ez dut egiten, eta nahi ez dudan gaizkia
egiten dut. Zergatik gaizkiari emana bizi? Eta, gainera, baratze erdian zuhaitz bi ernearazi zituen: biziaren zuhaitza bat eta ongia eta
gaizkia ezagutzeko ahalmena ematen zuena bestea. Gaizkiaren piztia da hura, deabruaren sorkuntza bat. Ana agertu arte, gaizkiaren
indar ezkutu nahiz ageriko guztiek elkar harturik ziruditen, nire kontra, abuztuko asteazken horretan. Nietzsche-n orrialde bat datorkit
gogora, “Ongiaren eta Gaizkiaren haraindian” liburuan idatzia.

5 gaizkiago [42 agerraldi, 20 liburu eta 14 artikulutan; cf. okerrago 676 agerraldi, 173 liburu eta 204 artikulutan]
okerrago. Neukan aise gaizkiago hartuko zenuela zuhaurek ere ene ixtorioa! Dena ongi doa, gauzak gero-eta azkarrago, errazago eta
gaizkiago egiten ditugu zuk alde eginez geroztik. Euskaraz gero eta gehiagok jakin arren, zenbait tokitan gero eta gutxiago eta gaizkiago
egiten dela. Itxura tristean zeuden, errusiar gaizoak, baina ohartzen bide ziren Joanesen taldekoak oraino gaizkiago bizi zirela. Gaizki
harilkatutako eta gaizkiago ehundutako kezka hauekin.

6 burutik gaizki (egon, etab.)

Nik ez dut sinesten, ez, burutik gaizki zaudenik... Burutik gaizki jarri eta azken bost urteetan
Bermeoko eroetxean omen zegoen. Neskatoak ondo zituela aho-kordak eta ez zirudiela burutik gaizki zegoenik ere. Boxeolariek azkenean
burutik gaizki bukatzen duzuela ere esaten da.

7 gaizki egin1

Bestalde, besteri ongi egin dionarenganako Maitasuna Begikotasuna deituko dugu, eta besteri gaizki egin
dionarenganako Gorrotoa, Haserrea. Eta anaia batek ez biezaio beste bati gaizki egin edo esan. Hik, alabaina, gaizki egin duk esanez
urkabea sendoago eraikia dela eliza baino. Gaizki egin duenaren kontrako gaztigua onartuz. Guk, aitamek zerbait gaizki egin bagenu
bezala...? Oso gaizki egin duzu horrela eteten. Gaizki egina oso.

8 gaizki egin2 iz

Anaiaren bekatua edo gaizki egina dela-eta. Gaizki egina zuritzeko amarruak erabiltzen dituenarekin. Hango
emaztekiaren ongi eginari, gaizki eginaren ordaina emana nion. Gaizki eginaz nahigabetu direnak.

9 gaizki eman (zerbaitek)

Baina gaizki ematen zion gauza batek: sandaliak zeuzkan jantzita. "Altzari hauek...", esaten zuen
egunero, "gaizki ematen dute Pallamaglio kalean". Eta oso gaizki ematen dik dentistek bezala hitz egiteak norbera dentista ez denean.
Edozein egunkariren estilo liburuko aurreneko orrian batere gaizki emango ez lukeen esaldia.

10 gaizki errale izond/iz gaizki esalea. Gaizkierrale zitalekin.
11 gaizki erranka adlag Zuzendariordeaz gaizki erranka urratu nuen autorainoko tarte luzea. Besteren min eta etsipenaz dirutzen
zirenen kontra gaizkierranka.

12 gaizki esaka1 (orobat gaizkiesaka g. er.) adlag Zure kontra hasi zen gaizki esaka. Israeldarrak marmarrean hasi ziren
Moisesen aurka gaizki esaka: [...]. Irainka eta gezurrez gaizki esaka erabiltzen zaituztenei. Nola ausartu zarete, ba, Moisesen aurka
gaizki esaka aritzera? Fraideen gainean gaizki esaka aritzeko. Draco Malfoyk eta bere Slytheringo taldetxoak bakarrik jarduten zuten
gaizki-esaka Lupin maisuaz. Eta eskerrak eman diezaizkioke Jainkoari beronek aldi hartan emaniko onura guztiengatik, bere zorteaz
gaizki esaka ari gabe. Eta bere artean gogor samar hasi zen gaizki esaka etxeko jabeaz. Barrukoarekin gutxi ez zuela, kanpokoa besoak
astinduz laguntza eske zetorkion, bere buruari gaizki esaka. Esanak esan, sindikatu guztiek ondorioztatu dute «elkarren lepotik
gaizkiesaka ibiltzeak» patronala «pozten» duela. Gizon gaztea gobernuagatik gaizkiesaka. Ezkontetxera bihurtu zenean, amaginarreba
gaizki esaka, lepotik heldu eta burua hormaren kontra jotzen hasi zitzaion, haurdun nork daki zeinek eginik izango zela eta eritegian
berariaz haurra galdu egin zuela. Gehienez ere kexuzko mandaturen bat bidaltzen dik gaizki esaka, helbidearen eskasez hala ere iristen ez
zaiana. Elkarri gaizki esaka eta elkarren zelatan ibiltzea.

13 gaizki esaka2 iz gaizki-esatea. Gaizki-esaka barregarri batzuk eta beste horrenbeste laudorio negargarri.
14 gaizki esale Idatzia baitago: marmartiak eta gaizki esaleak Jainkoaren etsai dira. Maltzurra gaizki-esaleei

dago adi, gezurtia
mintzo gaiztokoari. Gaizki esaleek mihian pozoia daramatela zioen. Fedabideetako iritzi publiko ongi-erakutsi, ongi-hitzegin eta gaizkiesalearekin.

15 gaizki esan1 (zerbait) Bertsolariak hitzen bat gaizki esaten badu, transkribatzerakoan zuzendu egin beharko da. Gaizki esan
dut: azterketa haren emaitzarik ez genuen sekula jakin. Gaizki diot, haur haiek ez ziren etxe hartakoak, ondoko etxe txikiago batekoak
baizik. Ez dago gaizki esana. Oso gerora ikasi nuen gaizki esanda zegoela. Gurasoek ohitura baitzuten beti gaizki esandako esaldiak
zuzentzeko. Betiere murmuraziozko, gaizki esandako, haserrezko, gezurrezko edo gehiegikeriazko esaldietan erabiltzen da.

16 gaizki esan2 (objekturik gabe) Ez inor epaitu, ez gaizki esan. Bada atsekabe ematen didan beste gauza bat, au da entzutea
euskaldunak gaizki esaten ta auzitan bezela batzuek besteakin. Ezkondu berri baita Simón Kautzsh nazioarteko filantropoarekin,
zeinarengatik haren maniobra desinteresatuen biktimak ai! atergabe gaizkiesaten ari baitira.

17 gaizki esan3 (zerbaitez, zerbaitegatik, zerbaiten aurka)

Bere senideaz gaizki-esaten edo hura epaitzen duenak,
Jainkoaren legeaz esaten du gaizki eta legea epaitzen du. Ez inoiz gaizki esan gizarteaz, Algernon. Eta Jainkoaren aurka gaizki esaten
[...] entzuten dugunean.

18 gaizki esan4 (orobat gaizkiesan g. er.) iz

Gezurrak eta gaizkiesan pertsonalak. Eta «aipatutako gaizkiesanak GBBko
iturri ofizialen izenean plazaratzea» oso larria dela adierazi zuten. Oso gizon zintzo eta jakintsua da", gaineratu nuen azkar, gaizki esana
zuzendu nahian. Ondo esanak barkatu, eta gaizki esanak gogoan hartu. "Oso gizon zintzo eta jakintsua da", gaineratu nuen azkar, gaizki
esana zuzendu nahian. Ondo esanak barkatu, eta gaizki esanak gogoan hartu. Kaka egingo dugula, alegia, eta barkatu gaizki esana.

19 gaizki esan5 izond Ezjakin eta gaizki esanak jaio gara eta halaxe hilko gara dagoeneko.
20 gaizki esate Bekaizkeriak, haserreak, norgehiagokeriak, gaizki-esateak, esamesak, handikeriak

eta nahaspilak izango. Gorde
daitezela anaiak inolako harrokeria, handiuste, inbidia, diru-gose, mundu honetako ardura eta axolatik, eta gaizki esate eta marmarrean
aritzetik. Madarikatzea eta inori buruz gaizki esatea.

21 gaizki hartu

Nire keinua gaizki hartu du, nonbait. -Ez gaizki har, baina ene iritziz zure senarrak ergel samarra izan behar du.
Berdin dio nik zer egin, gaizki hartzen dute. Ezetz esaten badu, gaizki hartuko du, jo egingo du eta aldian behin hil ere bai. Nik nituen
haren solasak gaizki hartu. Ez gaizki hartu amore ematen ez badut.

22 gaizki hazi izond

Napoleonen seme gaizki hazi haiekin. Geroxeago jakin izan zuenez, mirotz malapartatuek eta arrano gaizki

· Gosetearekin gaizki haziak diren 90 miliun haurrak, eta 640 miliun behar bezalako egoitza gabeak.
23 gaizki ikusi1 (zerbait; irud) Hastapenetan gaizki ikusten zuen ni mundu horretan sartzea, ile luzeekin eta... Oso gaizki
haziek jan zituzten uso guztiak.

ikusten du guk ezerezkeria horiekin aski izatea. Batzuek eta bereziki sozialistek uste zuten Borotrak BAM hiri elkargoaren handitzea gaizki
ikusten zuela. -Nik ez dut hain gaizki ikusten... -ene alde atera zen hura. Pilotariak ginen, ene ahizpekin -duela aspaldi, ez dauzut
erranen noiz...- eta biziki gaizki ikusiak ginen. Gure Erregea haserre dela enekin eta, hartaz gaizki ikusia naizela.

24 gaizki ikusi2 iz Badira astebeteko gaizki ikusiak eta hilabeteko adiskidantzak.
25 gaizki-ulertu (orobat gaizkiulertu) iz Berehala sartu da Esther gaizki ulertua

argitzera. Gaizki-ulertu bat izango zen
tartean, kartzela oso hotz batera eraman baininduen. Beldur dio gaizki ulertuen mekanismoa aktibatu izanari. Istripu baten edo gaizkiulertu baten antzeko zerbait. Albert Camusek Gaizkiulertua izeneko antzerkian. Beharbada, aipatu egin beharko genuke, gaizkiulerturik
ez gertatzeko. Hala behintzat ez zen gaizkiulerturik egongo. Agiriak aurrerantzean sor litezkeen gaizkiulertuak saihestuko ditu.
Gaizkiulertu guztiak uxatuta, autora itzuli ginen. Bien arteko gaizkiulertua bulego kontuek eragin zutela gogoratu zuen. Lehen planoan
ageri den liskarraren atzetik, elkarrekiko jakin-nahi bera eta gaizki-ulertu berberak daude, elkar aditzeko desira erreal bat ezkutaturik. Ez
zegoen gure arteko engainurik ez gaizkiulerturik. Gaizki ulertuen beldur ginen, ez genuen hamasei urteko jendeak berezkoa duen
xalotasun eta naturaltasuna erakusten gure iritzietan eta kritiketan. Hura guztia gaizkiulertu erraldoi eta ikaragarria zela.

26 gaizki ulertze (orobat gaizkiulertze g. er.) Eta tira, barkatzeko, gaizki ulertze bat izan zela. Gaizki-ulertze bat baino ez
zen izan. Eta gainerakoan ez baitut etsaminatzaile aditu eta inpartzialengan gaizki-ulertzerik aurkitu. Gaizki-ulertzeak saihestearren.
Gaur egun aho batezko iritzia dago Eckharten benetako doktrinaren gaizkiulertzeetan oinarritu zela haren kondena. Hasiera-hasieratik
hemen gaizki-ulertze handi bat sor dezakeen bikoiztasun bat agertzen da. Zeren elkarren aurrean jartze honek azkenen teoria gaizkiulertze orotatik askatzen baitu. Gure helburua ez da erlijio jakin baten kontra jotzea, komunitateen arteko gatazken testuinguruan sortzen
diren ezinegon eta gaizkiulertzeak baretzea baizik. Ondoren sortutako ika-mika eta gaizkiulertzeak argitu.
[10] arras gaizki (23); arrunt gaizki (6); benetan gaizki (6); berandu eta gaizki (6); biziki gaizki (18); gaizki amaitu (9); gaizki ari (48); gaizki ari da (7);
gaizki aritu (79); gaizki aritu zen (21); gaizki atera (46); gaizki atera zitzaion (7); gaizki aterako (11); gaizki ateratzen (19); gaizki begiratu (7); gaizki
begiratzen (9); gaizki bizi (25); gaizki bukatu (13); gaizki bukatuko (10); gaizki bukatzen (6); gaizki da (7); gaizki dago (34); gaizki egin (117); gaizki
egin nuen (6); gaizki egina (38); gaizki eginak (13); gaizki eginda (13); gaizki egindako (19); gaizki egindakoak (9); gaizki eginen (6); gaizki egingo (7);
gaizki egiten (54); gaizki egon (19); gaizki egongo (12); gaizki ekin (7); gaizki elikatzen (6); gaizki eman (7); gaizki emana (6); gaizki ematen (15);
gaizki erabili (14); gaizki erabiltzen (12); gaizki erantzun (6); gaizki ere (18); gaizki esaka (139); gaizki esaka ari (18); gaizki esaka aritu (7); gaizki
esaka aritzen (11); gaizki esaka hasi (12); gaizki esaka hasten (6); gaizki esan (14); gaizki esana (7); gaizki etorriko (37); gaizki ezagutzen (9); gaizki
geratu (6); gaizki hartu (87); gaizki hartu zuen (17); gaizki hartuko (17); gaizki hartzen (19); gaizki hasi (62); gaizki hitz egin (6); gaizki hitz egiten
(17); gaizki ibili (27); gaizki ibiliko (9); gaizki ibiltzen (6); gaizki idatzita (6); gaizki ikusi (22); gaizki ikusia (27); gaizki ikusiak (16); gaizki ikusita (8);
gaizki ikusten (37); gaizki iruditu (11); gaizki irudituko (12); gaizki iruditzen (68); gaizki iruditzen zait (9); gaizki itzalitako (6); gaizki jarri (10); gaizki
jaten (7); gaizki joan (18); gaizki jokatu (91); gaizki jokatu zuela (7); gaizki jokatu zuen (8); gaizki jokatuta (9); gaizki jokatzen (15); gaizki
konpontzen (15); gaizki lo egin (18); gaizki moldatu (7); gaizki moldatzen (21); gaizki ohitu (13); gaizki ohituta (8); gaizki pasa (17); gaizki pasatu (53);
gaizki pasatu nuen (17); gaizki pasatzen (23); gaizki portatu (11); gaizki portatzen (9); gaizki sentitu (20); gaizki sentitu nintzen (10); gaizki sentitzen
(39); gaizki tratatu (17); gaizki tratatua (7); gaizki tratatuak (7); gaizki tratatzen (16); gaizki ulertu (67); gaizki ulertu bat (8); gaizki ulertua (28);
gaizki ulertua izan (6); gaizki ulertuak (28); gaizki ulertuko (8); gaizki ulerturik (7); gaizki ulertutako (6); gaizki ulertze (18); gaizki ulertzea (10);
gaizki ulertzeak (9); gaizki ulertzen (8); gauzak gaizki egin (8); gutxi eta gaizki (8); hain gaizki (136); horren gaizki (19); ikaragarri gaizki (6); nahiko
gaizki (27); ondo edo gaizki (17); ongi ala gaizki (14); ongi edo gaizki (12); ongi eta gaizki (8); oso gaizki (352); oso gaizki ari (6); oso gaizki aritu (22);
oso gaizki dago (10); oso gaizki egin (8); oso gaizki hartu (13); oso gaizki hasi (9); oso gaizki ikusten (8); oso gaizki jokatu (17); oso gaizki pasatu (23);
oso oso gaizki (8); sobera gaizki (6)
gaizkia egiten (11); ongia eta gaizkia (40)
gaizkiaren ardatza (7); gaizkiaren egiazko (8); gaizkiaren ezagutza (8); ongiaren eta gaizkiaren (68)
ongiari eta gaizkiari (8)
ongiaz eta gaizkiaz (9)]

gaizkiagotu, gaizkiago(tu), gaizkiagotzen du ad gaizkiago, okerrago jarri.

Auzia gaizkiagotuz gero, gaizkileak
polizia mila pezetako batzuez igurtzi eta kito. Sonal arrebaordearen jaiotzarekin gauzak gaizkiagotu egin ziren. Egoera epe motzean
aldatuko zelako segurtamena, baina gaizkiagotuz. Eta kondenatzekoa ez al da geure baitako minbizi honi geroz eta gaizkiagotzen
uztea?

gaizkide iz besteren gaizki eginaren kide gertatzen dena. Seguru asko zu lapurren baten gaizkidea zara. Hamar bat urte
lehenago hilketa baten gaizkide izana. -Ni ez naiz inoren gaizkidea. Sheila salatu zutela enpresa baten kontuen faltsutze, iruzur eta
armaturik egindako lapurretan gaizkide izateaz. -Bi hilketetan, gutxienez, zara gaizkide. Volanges andrearen hutsegiteak erakusten
digunez, Valmontek, bertze gaizkileek ez bezala, ez zituen gaizkideak salatzen. Ezin egingo luke hori gaizkiderik gabe. Ondorioz, norbere
gogoak eta aukeramenak izan ezik, beste deusek ez du adimena grinen gaizkide egiten. Ez zen hizkuntza-irakaslea [...] andre Virginiaren
negozio higuingarrietako gaizkide bat baizik.

gaizkile 1 iz egintza gaitzesgarrietan aritzen den pertsona. Gaizkileak zigortzeko eta ongileak laudatzeko. Zaldi gainean
doa ihesi beti gaizkilea (heriotz egilea jeneralean). Epaileak edo haren ministroak gaizkilea heriotzara daramanean. Gauza jakina da
Sartine gaizkile maltzurrak prestatzen zizkiola Luis XV.ari lizunkeria tresnak. Horrela, betiko suaren izaera guztiz goresgarria da,
zalantzarik gabe, noizbait gaizkile kondenatuen zigorra izango bada ere. Horra hor alproja hau, azkenengo gaizkilearen gisa tratatua,
haien buruzagi izateko merituak egin nahi balitu bezala. Gaizkileren bat harrapatu izan balute. Gaizkile aberatsek negar berriz ere. Guk
laguntzen diegun gaizkile gazteetarik %30 bakarrik itzultzen dira gaizpidera; AEBetan, ordea, guztira %83 itzultzen dira.

2 (hitz elkartuetan)

Marie gaizkile talde baten biktima izan zela zen nonbait jendearen susmoa. Yonkers gaizkile-taldekoek hilda
zegoelakoan utzi zuten parkeko jarleku batean. Ai jende bekataria, gaiztakeriaz jositako herria, gaizkile-arraza, ume galduak! -Gaizkilefamilia! -bota zuen, bizkarra jiratuz eta elizara itzuliz. Galaad gaizkile-hiria da, odolez josia. Bi-bien gaizkile-bihotz harrizkoak ez ziren
erditik puskatu haur jaioberria Aldekaitz baserriko labean utzi zutenean. Gaizkile itxurako tximaluze handi hark.

· 3 izond egintza gaitzesgarrietan aritzen dena.

Piztia odoltzalea eta ikaragarria izateaz gain, perbertsitatez betetakoa da,
inozentzia eta on-izatea gorrotatzen dituen izaki gaizkilea. Gazte gaizkile zentzagaitzentzako San Brutus segurtasun-zentrora. Bere
bezero gaizkilea errudun dela jakinik hura defendatzen duen abokatua. Aitoren seme eta handizki gaizkileei nobleziaren ikur zen sableaz
jota lepo egiten zieten. Eta handik ekarria dut nire adiskide gaizkile handi bat, baimena ematen badidazue, oraintxe erakutsiko dizuedana.
-Gaizkileak! -egin zien garrasi, eta berriro itxi zuen leihoa.
[3] gaizkile arrunt (7); gaizkile arruntak (3); gaizkile arruntek (3); gaizkile arrunten (5); gaizkile banda (3); gaizkile bat desagertarazita (3); gaizkile
bat harrapatu (4); gaizkile bihurtu (3); gaizkile bihurtzen (3); gaizkile elkarte (7); gaizkile elkartea (3); gaizkile elkarteko (12); gaizkile elkarteko kide
(11); gaizkile gisa (4); gaizkile sare (3); gaizkile talde (22); gaizkile talde batek (5); gaizkile taldea (3); gaizkile taldeak (4); gaizkile taldearen (5);
gaizkile taldeko (8); gaizkile taldeko kide (4); gazte gaizkile (3); izeneko gaizkile (3); nazioarteko gaizkile sare (3); ustezko gaizkile (4)
gaizkilea izan (3)
gaizkileak bagina bezala (3); gaizkileak zigortzeko (5)
gaizkileen faktoria (4)]

gaizkiletza iz gaizkileen jarduna. ik gaiztagintza. Ustelkeria, gaizkiletza eta azpiegituren gaurkotzea dira erronkak, bere
ustez. Ludmila Fyodorovak kezka adierazi du, EBn sartzeak gaizkiletza handituko duelakoan. Gaizkiletzarako bidera itzul dadin erruduna
zigorra bete gabe libre uztea. Fiskalitate gaizkiletzako ikerketetan espezializatutako Parisko Philippe Corroye epaileari Nouvelle Frontiere
opor antolaketa enpresako buruzagi batek egindako salaketekin hasi da auzia.

gaizkin iz/izond gaizkilea.

Interesgarria zen egokiera, baina baita atipikoa ere: aldez bakarrik zuen antza gaizkina epailearen
aurrean gertatzen denekoarekin. Badirudi Amsterdameko karriketan ohoin edo pikaro talde bat dabilela, putez eta gaizkinez osatua. Zeina
baitzen spiritu gaizkinen gaizkina, indiar haien sinesteen arabera. Honetan, beldur naiz ez ote duzun usteko zientziaren elementu
inpioetan abiatu eta gaizkintza bidean sartzen ari zarela.

gaizkinahi iz inorenganako nahi edo gogo okerra. Mikel Strogoffek ez zuen uste Ivan Ogareff ordu arte gorrotatzen zuena
baino gehiago gorrota zezakeenik, eta, hala ere, gaizkinahizko olatu bat igo zitzaion bihotzeraino. Sugar hark gibeleko eritasun bat
iragartzen zuen, haren gaizkinahizko jelosian inkubatzen ari zena.

gaizkintza iz gaizkiletza. Aitzitik, ordea, erlijioa bera da sarritan gaizkintzak eta inpiokeriak eragin dituena. Honetan, beldur naiz
ez ote duzun usteko zientziaren elementu inpioetan abiatu eta gaizkintza bidean sartzen ari zarela. Baina bizitza honetan gaizkintza
larriei penen beldur larria dagokie. Erakutsi ahal izateko nire garunen kitzikadura anormalek eroan nautela gaizkintza politikora.

gaizkitu, gaizki(tu), gaizkitzen 1 da/du ad alditxartu, gaixotu.

Eta gero behera joan ginen, abailetan, irristatuz eta
murgilduz, eta, zorabioak hartuta, arrunt gaizkitu nintzen, mendi tontor handiren batetik behera ametsetan eroriko banintz bezala. Karlos
Ohando gaizkitu egin zen amorruaren amorruz. Itsasartea gurutzatzeko bidaia laburrean, hainbesteraino gaizkitu zen Walden doktorea,
non Doverra iritsi zirenean andetan atera behar izan baitzuten itsasontzitik. Kanpinean bat-batean gaizkitu, eta hona ziztuan ekartzera
deliberatu ninduan, badaezpada ere. Hauetakoren bat gaizkitzen bada, bakartegira joan eta etzan egiten da, eta inor ez da hartaz
arduratzen, ez hil ondoren ez aurretik. Baina hanka gaizkitu zitzaion gurditik erori ondoren. Alboko gelan, nire aitak, tumor batek zeharo
gaizkitua, bere azken hilabeteak bizi zituen. Nik aurrena baiezkoa egin diot buruaz, ongi nengoela adierazteko; baina, egia esatera, ongi
gaizkitua nengoen. Ez duk horregatik txorabiatzen, Lubis, erretzen dituen zigarro nazkante horiek gaizkitzen ditek. Hilabete osoan
horrela jardun beharko dudala pentsatze hutsak gaizkitu egiten nau. Pentsatu zuen ezen ez zuela zertan gaizkitu besteren besoetan
zetzan emakume zirtzil batengatik.

2 okerrera egin. Maite duzun norbait etxean gaixorik utzi eta gaizkitu ote den bihozkada duzunean berriro hara itzultzeko behartzen
zaituen premia atsekabetsu horixe sentitzen nuen. Gerla horiek guztiek larriagotu eta gaizkitu baizik ez zituzten euskaldunen eta
espainolen arteko gaizki hartzeak. Senditzen bainuen, txakurra eta gatua bezala ariko ginela betiko erran-merranetan, eta hain segur
gauzak gaizkituz joanen zirela, gasnarik jan gabe zutitu nintzen eta logelara joan. Jabea ez bada etxetik ateratzen, adibidez, zakurraren
psikismoa gaizkitu liteke.

· 3 du ad ipar gaizki erabili, erantzuki egin.

Eta hiru abiatur angles gorde zinituelakotz zure apezpikuak (Grente, kardinale
izan beharrak) gaizkitu baitzintuen, ikusiko duzu zer ongietorria eginen dautzun. Frantzian ere frantsesak gaizkitu ditut, espainolak
higuintzen baitituzte soil-soilik espainolak direlakotz.

gaizkitze iz alditxartzea, gaoixotzea.

Aloña, bere gaizkitze eta nekatze haiekin guztiekin, sekula ez zegoen aldarte egokian.
Bihotzaren hoztasun bat, hondoratze bat, gaizkitze bat zen hura: gogoaren goibeltasun irtenbide gabea, irudimenaren ezein ernegarrik
bikaintasunaren aldera ezin desbideratu zuena.

gaizkiulertu ik gaizki 25.
gaizkiulertze ik gaizki 26.

gaizkoadura iz gaizkoatzea.

Zeren, ote dakizu zenbat sufritu zuen anaiak, hark bere buruari egin zizkion zaurien

gaizkoaduraren ondorez?

gaizkoatu, gaizkoa(tu), gaizkoatzen 1 da/du ad gaizkiagotu.

Sentitu nuen ametsgaiztozko zer bat zela, errealitatea
gaizkoatzen eta usteltzen zuena. Heriotzaren eguneroko presentziak gaizkoaturiko eta aldi berean errusiar liberatzaileen hurbilketak
aztoraturiko giro batean. Errotik gaizkoatuak daudelako faltsukeria maleziazkoak bilatzen.

2 (era burutua izenondo gisa)

Beren barrenean bihotz-zimikoa sentitzen zuten..._Egunak pasa ahala, amorrazioa eta lotsa
handiagotzen zihoazkien, arimako zauri gaizkoatu bat balitz bezala. Zisternetako ur gaizkoatuan bertze batzuek eromena eta heriotza
edan zuten.

gaizkoatzaile izond gaizkoatzen duena. Eragin gaizkoatzailea.
gaizkondu, gaizkon, gaizkontzen da ad gaizkotu. Zango-eri batean kolpatua, zauria gaizkontzen ari zait.
gaizo 1 izond ipar errukarria. ik gaixo.

Ostatuko steward gaizoa hiru aldiz bederen izan zitzaigun ikusten noiz hasiko ginen
bada bazkaltzen. Tiresias da perpaus harrigarriaz gehien eta hobekien gogoratzen [...] horrelako gauzak ahoskatzeko ohitura handia
zuelako, jendea zorionera bideratzeko ala tragediara desbideratzeko Oidipous gaizoa nola. Hik, gaizoa, deus ez dakik amodio gauzetan..!
Eta gose haiz gaizoa! Ikusiz jende famatuak baizik ez direla han, ni horren erdian, Iparraldeko gaizo bat...

2 (izenaren ezkerrean)

Gaizo mutikoa! Eta ni, gaizo zozoa, amorostu nintzela ene koinata alargundu berriaz! Gaizo mutikoak
burua bat-batean inarrosten du.

gaizpentsu iz gogoeta txar. Eta ez gaizpentsurik niri: laurogeitik goiti doan aita bera baitut nik ikazkin mixerable izandua!
gaizpide (orobat gaitzbide g.er.) iz galbidea.

Mundu honetako aberatsak etortzen zitzaizkienean, pozik eta bihotz onez
hartzen zituzten, eta gaizpidetik urrutiratzera egiten zieten dei eta penitentziara erakartzen ahalegintzen ziren. Arren eta arren egin nion
profita zezala etxea bota beharrak ematen zion aukera, gaizpidea baizik ez zekarren eta inor ere -inortxo ere, gero!- barkatzen ez zuen
hiritzar hartatik alde egiteko. Nola anai Konradok beste anaiei gaizpide ematen zien anaia gazte bat zentzarazi zuen eta nola jokaera
aldarazi zion. Gaizpidetan eta biziotan erortzea. Guk laguntzen diegun gaizkile gazteetarik %30 bakarrik itzultzen dira gaizpidera;
AEBetan, ordea, guztira %83 itzultzen dira. Inork badu-eta, hik duk hiri saindu honetako bizilagunen erokeria, seta, jaidura, bizio, aje eta
gaitzbide guztien berri. Gaizkileak eta besterentzat gaizpide gertatzen direnak.

gaiztagile iz gaiztagina, gaizkilea. «Helburu terroristak dituen gaiztagile taldeko kide» izateagatik jaso duen kartzela zigorraren
erdia baino gehiago jada garbitu ditu kartzelan.

gaiztagin (orobat gaixtagin g.er; Hiztegi Batuan gaiztagin agertzen da) iz 1 gaizkilea.

Armada okupatzaile
berez handiak are segizio handiagoa ekarri zuen berekin: eskaleak, gaiztaginak, iruzurtiak, pailardak, putazainak, bilaketariak,
kausitzaileak eta mota guztietako harrapariak. Bozek beti gauza bera errepikatzen zuen: ez naiz ohiko gaiztagina, herriaren aldeko
borrokalaria naiz; ni arrastaturik ere, milaka daude sasietan ene ordezkatzeko prest. Giza eskubideak begiratzen ez dituzten gaiztaginen
epaitzeko auzitegiak. Tiroketaren egileak gaiztagin arruntak direla frogatuko balitz. Umeek ezin gaituzte miretsi gaiztagin gogorrak
baikinan, neska gazteak ezin litezke kriminalaz maitemindu. Eta zenbat jende handiren izenak ez dira aurkitzen gidaliburuaren orrialdeetan,
batzuk saindu bezala ezarriak, besteak gaixtagin hutsak! Laburtuz: Justizia horixe da: gaiztagina zigortzea. Bi hauei gaiztagin elkarteko
kide izatea leporatzen zaie, baina ez armak eta lehergailuak edukitzea.

· 2 izond gaizkilea.

Maiz gazte gaiztaginei zakurra ematea hezibide ona gertatu izan da. Gizon gaiztaginak bildu zitzaizkion eta
lapurretak egiten laguntzen zioten.
[3] gaiztagin elkarteko kide (15)]

gaiztagintza (corpusean gaixtagin soilik) iz gaizkiletza.

Gaixtagintzaz (ohointza, mehatxu, droga trafiku eta bertze)
egin dira ikerketak espainol estatu guzian. 2004 urterako, emaitzek argiki erakustera eman dute gaixtagintza arras ttipiagoa dela
Euskadin (56 delitu 1000 jendetako biztanlego batean) Espainia guzian baino (91,5 delitu 1000 jenderentzat).

gaiztakeria (orobat gaiztakeri g.er. eta gaixtakeria g.er; Hiztegi Batuan gaiztakeria agertzen da) 1 iz
gaiztotasun gaitzesgarria; egintza gaiztoa edo txarra. ik txarkeria. Gorde zaitezte gaiztakeria eta diru-gosetik.
Bihotzetik sortzen eta ateratzen dira asmo txarrak, adulterioak, lizunkeria, hilketak, lapurretak, diru-gosea, gaiztakeria, maltzurkeria,
lasaikeria, bekaizkeria, gezurrezko testigantzak, irainak, burugabekeria. Gaitzak ez du errudun jakinik izaten; gaiztakeriak bai. Gizonaren
zinezko gaiztotasuna, ez da ekintzazko eta itxurazko gaiztakeria ikasi interesatu hori, baizik eta gizabereak bere muinean gorde duen
gaiztotasun geldo eta zakar hori, kasik gaiztakeria ere ez den horixe. Gaiztakeria lizuna izan da, Peaceful andrea, lizunkeria gaiztoa.
Gaiztakeria huts zara, hiltzaile hori! Ondorengoengan zigortzen dut gurasoen gaiztakeria, gorroto didatenean, hirugarren eta are
laugarren belaunaldiraino. Izan duk heure gaiztakerien ordaina! Ahotik gaiztakeria zerien kontakatilu itsusiak. Gaiztakerian
harrapatutako ume bat zirudien. Gaiztakerian murgilduta nago, gainerakoak bezala, baita okerrago ere. Gaizto guztiak garbituta mundua
gaiztakeriatik garbi geratuko delakoan. Bizi diren gizarte itxiak, familiako giro itogarri eta etsigarriak eragiten dizkie emakumeei horrelako
gaiztakeriak. Gaiztakeriarako joera bere-berea du gizakiak. Amaren kontrako zirto gaiztakeriarik gabeak. Hura esatean egin zuen irri
makurragatik, usaindu nuen esaldiak gaiztakeriaren bat ezkutatzen zuela. Gaiztakeria dute ogi, indarkeria ardo. Esaera zaharrak dioena:
“Gaiztoek gaiztakeria".

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat gaiztakeri)

Gaiztakeri sena subkontzientea traizionatzen ari ote zitzaion.
Gaiztakeria aurpegiz begiratu zion Mentxuri. Gaiztakeria-izpi bat ez dauka bihotzean. Aspergabe ibili ginen gaiztakeri eta hondamenbideetan. Ona denak ona ateratzen du bere barneko ontasun-altxorretik; eta gaiztoak gaitza bere gaiztakeri altxorretik. Babilonia
gaiztakeri hiria da. Gaiztakeria-tresna bilakatu da askotan lan fisikoa; fabrikatik materia hila hobetuta ateratzen da; gizakia, berriz,
usteldu eta doilortu egiten da. Lagun on batekin bide bera egin eta borondate bereko ez izatea, gaiztakeria-seinale da eta zentzu faltaren
adierazle garbia. Ontasun eta gaiztakeria-konbinazio guztiak. Gaiztakeria-izpi bat ez dauka bihotzean. Lur joriak gatzaga, tokiko
jendearen gaiztakeria bide.

3 gaiztakeriaz Zer iruditzen zaizkizu Oliverren zapatak? -galdetu zion behin Margaretek gaixtakeriaz. Proba moduan sarritan jartzen
nituen oinak kristalezko mahai gainean; ez gaiztakeriaz, baizik eta jakin-minez. Jainkoak mundura begiratu eta gaiztakeriaz betea ikusi
zuen. -Ez nuke esango gaiztakeriaz egiten duenik.

4 gaiztakeria egin Bekatu egin dugu, gaiztakeria egin dugu, errudun gara! Lasterka baitoaz gaiztakeria egitera eta presaka odola

isurtzera. Gaiztakeria egin berri duen lapur bat ematen zuen... Edozein gaiztakeria egiteko prest dago, gure ezkontza nahastera etorri
da. Gaiztakeria egiten lehena izaten zenak eta, orobat, herrikideak gaizkira bultzatzen zituenak jasotzen zituen txaloak. Ez egin

·

·

gaiztakeriarik…
Berak atxilotuko zituela, lehenago egindako huts eta gaiztakeriengatik.
beldur izango dira eta horrelako
gaiztakeria egiteari uko egingo diote. Gaiztakeria bat egin zenuen atzo, baina horrek ez du esan nahi maite ez zaitudanik. Zure aurretik
izan direnek baino gaiztakeria handiagoa egin duzu.
[3] bere gaiztakeri altxorretik (3)
desagertaraziko duzue gaiztakeria (4); egindako gaiztakeria (5); ezabatuko duzue gaiztakeria (5); gaiztakeria egin (6); gaiztakeria egiteko (8);
gaiztakeria egiteko tresna (3); gaiztakeria egiten (6); gaiztakeria eta bekatu (3); gaiztakeria handi (3); gaiztakeria handia (4); gaiztakeria hutsez (3);
gaiztakeria izan (4); gaiztakeria ondorengoengan zigortzen (4); gizakiaren gaiztakeria (3); gurasoen gaiztakeria (8); horrelako gaiztakeria (4)
egindako gaiztakeriak (3); gaiztakeriak egin (4); horrelako gaiztakeriak (6)
gaiztakeriarako joera (3)
gaiztakeriarik asko egin (8); gaiztakeriarik egingo (5); gaiztakeriarik egiten (3); gaiztakeriarik gabea (3); gaiztakeriarik gabeko (4)
gaiztakeriatik urruntzen (3)
gaiztakeriaz betea (3);]

gaiztasun iz gaitza denaren, zaila denaren nolakotasuna.

Eta zer da, bada, gure gorputza, jaun André, igeri doan untzi
bat baizik, itxurazko gaiztasunen eta zailtasunen saihesteko gai dena, baina ez azal-barnekoen eta hondarrekoen...?

gaizto (orobat gaixto; Hiztegi Batuan gaizto agertzen da) 1 zintzotasunik edo ontasunik ez duena. ik
donge; txar. (izaki bizidunez) Jende gaiztoa, gorriak. Aita, seme edo ahaide hurbil izan, elkarren lagun gaizto edo zozo baino
ezin bailitezke izan familian. Inoiz izan den gizatxar gaiztoenak. Gizon gaixto eta biziatuz betea da. Nafarrontzako, menderen mendetatik,
frantsesak gaizto sona izan duela. Otsabideko harrobian metaturiko aberastasuna, bi jendarme eta zakur gaizto batez, ontsa zaindua zen.
Eta bere arima, Héracliusena, alegia, piztia gaizto baten gorputzera joango zen, hiltzaileei gertatzen zitzaien bezala. Antinoo, lotsagabe
gaizto hori. Eszila, munstro gaiztoa eta orrolaria. Lauzen arrakaletan hazi diren belar gaizto luzeek zapatak zipriztindu dizkiote. Jaunaren
espirituak alde egin zuen Saulengandik, eta Jaunak bidalitako espiritu gaizto batek hartu zuen. Kolera bestelako gauza bat da, Ikusezina
da, behinolako, lehenagoko garaietako izurria da, berriro itzuli den Izpiritu gaizto bat. Aingeru gaiztoei ezin zaie inondik ere sortzaile
deitu. Natura gaiztoa da edo Jainkoa dagoela egia da eta Jainko gaizto horrek irabazi bide dio partida Naturari. Herio gaiztoak eramango
nau! Gero, bi gizon maltzur-gaizto etorri eta Naboten aurrean jarri ziren. Errege haiengandik adar zital-gaizto bat sortu zen: Antioko
Epifanes, Antioko erregearen semea.

2 (gauza konkretoez)

Itsasoan haize gaiztoak jota galdurik ibili gaituk eta etxera itzuli nahi diagu. Gutar inor hurreratzen ez
barbarorik ausartzen ez den itsaso gaiztoan zehar. Belar gaiztoa bezain zitala duzu. Zakur eta katu hildako eta kiskalitakoen usain
gaiztoa. Eztanda sor zakar bat eta lama gaizto bat eraginez izeki zen barrenean nafta hautseztatuzko txorrotada. Aski ohartua zen mundu
honetako bide gehienak ardura idorrak direla, harritsuak, hertsiak, dena patar xut eta bihurgune gaixto... Ipuin burugabe eta gaizto hori
lehen kristauek desagertarazi zuten lurraren gainetik... Baina meatoki gaizto hartan ez zegoen zilar edo urrerik. Mendi muinoetan errauts
gaizto batek jotzen zituen, alabaina, gure ameztoiak, gaztaindegiak ala mahastiak. Ondo asko zekien saltsa gaizto batean ari zela
nahasten, baina indarren batek bultzatzen zuen. Mingain gaizto haiek ziotenari jaramon egin behar bazaio. Mizto gaiztoen pozoiarekin
joan zen etxekoandrearengana. Amaren arrangurak eraman onez aditzen, izebaren mihi gaiztoari entzungor egiten. Zelula edo tumore
gaiztoak. Eguraldi gaiztoak, inurriak kikildu, koldarrak nagitu. Inork ez zuen deus esan, inori ez zitzaion odol gaiztorik egin.

3 (ekintzez eta kidekoez) Gorostietakoei beste egin gaizto bat ere egin nien. Bat-batean heriotza zabaltzen duen indar gaizto hori.
Laster bukatuko ziren Saito jaunaren josteta gaizto zentzugabeak, fotokopiagailua eta bigarren hizkuntzan aritzeko debekua. Beren
jokabide gaiztoa arrazoi gaiztoz justifikatzen saiatuz. Har dezagun hautazko ekintza bat, adibidez, gezur gaizto bat. Hitz hori, antzinako
az-zahr hartatik datorrena, eta halabehar, espero ez den zori, ustekabe gaizto bezala itzul daitekeena. Ivan Ogareffekin topaketa gaizto

.

hura izan zuenetik. Hori kolpe gaiztoa izan da! Muturreko gaizto galanta eman dio eskuinez Egintza gaizto batean norbaiten kide dena.
Jardun horrek albo-eragin gaizto bat duela, eragiten duen kalte nagusiaz gain. Isilduko al ditu egiak esames gaizto burugabeak? Edonora
joaten zirela ere, zurrumurru gaiztoak eta begirada maltzurrak jasan behar, harreman izutiak inguruan. Gero eta bertago zeudela
gugandik, eta gero eta begiratu gaiztoagoak egiten zizkigutela? Baina bera irribarre gaizto bat ezpainetan zuela ikusten nuen. Irriño bat
ezpainetan, baina ez irri gaixtoa. Besteak keinu gaiztoa egin ziolako ezkutuan. Modako gaitzak jendearen irrika gaizto horiek asetzeko
ere balio izan du. Ni izan bainintzen sorginkeria gaizto hari gogorren aurre egin ziona. Oso kanta polita, Esmeralda, eta oso hitz gaiztoak.
Bekaizkeria zenbait sortuz han hemenka, bai eta ele gaixtoak. Bazen esamesarik Koronelaren jokamolde ilun gaiztoaz ere.

4 (adigai abstraktuez) Nolaz bizi zitekeen hain giro gaiztoan. Zorte gaiztoaren seinaletzat hartzen zen. Zein pentsamendu gaizto
dabilkizu gogoan? Edward Kilkennyk amaiera gaiztoa izan zuen. Alderdi onak edo gaiztoak esajeratuz, Pragan. Ipuin burugabe eta gaizto
hori lehen kristauek desagertarazi zuten lurraren gainetik... Gau horretan lehen esan dizkizuedan amets gaizto beldurgarri horietako bat
izan nuen. Eguzkitan lehortzen ari ziren teilatuek gauaren oroitzapen gaiztoa gordetzen zuten. Ez zen guduzelaian hil, ordea, sukar gaizto
batzuek jota baizik. Eztul gaixto bat bazuen. Harreman gaizto haien ondorioak. Goza dezagun sekula onik ez egiteak ematen duen atsegin
gaiztoaz. Ez uste esperantza gaizto batez iraintzen zaitudanik. Sandrok, ordea, fede gaizto bikainez, silaba bakan trinkoz adierazi zuen
ados zela nire azken proposamenarekin. Odolean eta haragian ernetzen ari den gaitz oraindik ezezagun baten hasiera den susmo gaizto
hori. Bertan behera utzi beharko zenuke ohitura gaizto hori. Histrioiek ideia horren aldaera gaizto batean funtsatu zuten beren dotrina.
Baina ohartu nintzen biziki umore gaixtoan zela. Aldi berean, halako poz gaixto bat ere ematen zioten beste emakumeekin izaten nituen
kontuek. Monomania hori, horrela izendatu behar badut, psikologiaren jakintzak arreta deritzan adimenaren tasun horren suminkortasun
gaizto bat zen. Burua etsi gaiztoaren murruan bermaturik. Kinka gaiztoan gaude. Egiaz gizon eta libre izaten uzten ez digun patu gaizto
hori bazter guztietan ageri da Maupassanten obran. Bestelakoak beti izan du ospe gaiztoa. Ez baitzuen gripea, baizik eta biriketan zerbait

· Zorrizorro esker gaiztoa!
5 (konparaketetan) Harria bezain gogor, sugea bezain sotil, ekaitza bezain gaizto. Akaina baino gaiztoagoa. Izan ere mocé haiek
gaixto, alkoholaren ondorioz. Idealismorik prestuenekoetatik hasi eta ustelkeriarik gaiztoenekoetaraino.

deabrua baino gaiztoagoak ziren. Deabrua baino gaiztoagotzat dauka bere burua. Arrain ederra, baina gonbixa baino gaiztoagoa.

· 6 (predikatu gisa)

Hain gaizto agertu izanaz damututa zegoen. Gaizto zetorren gaua. Eta arriskurik gabe izateko krudel eta
gaizto, emakumeak ditu kaltiartzat hautatu. Hain zuen gaizto jokatu, non hari txalo jo baizik ez nezakeen egin. Indarkeria oro gaiztoa
dela. Harrera-gelako gizonak gaizto begiratu dit.

7 pl (izen gisa)

Jainkoak paradisu batean bilduko ditu zintzoak, eta infernura bidaliko ditu gaiztoak. Zerrendan agertzen diren
gaiztoak banan-banan garbitzea da helburua, Sadamengandik hasita gaizto guztiak garbituta mundua gaiztakeriatik garbi geratuko
delakoan. Obran ez daude zintzoak eta gaiztoak: pertsonaiak eta zirkunstantziak daude. Berehala pasatu gintuzten gaiztoen zakura.
Gaiztoak eskupekoak onartzen ditu zuzenbidea okertzearren. Esaera zaharrak dioena: "Gaiztoek gaiztakeria".

8 (-en atzizkiaren eskuinean) Gaiztotasuna.

Aingerukeria eta sadismoa pozik daude indarkeriaren gaiztoaz kalakari.
Erlijioaren egia gorabehera, haren beharra aldarrikatzen dute, gizakiaren gaiztoa nolabait baretzen duelakoan.

9 Gaiztoa mug

Badakigu Jainkoarenak garela eta mundu osoa Gaiztoaren esku dagoela. Badakigu Jainkoarengandik jaio denak ez
duela bekatu egiten, Jainkoaren Semeak zaintzen baitu, eta Gaiztoak ezin dio inolako kalterik egin.

10 gaiztoz asmo txarrez; txarrean.

Zakarkeriak esanez eta mehatxuka alde egin zuen sututa anaiengandik, behin eta berriz
errepikatuz gaiztoz moztu ziotela hanka bere txerriari. -Arraioa! -xuxurlatu zion emakumeak gaiztoz-. Ez hartu oso serio esan dizuna, ez
du gaiztoz egin-eta. Jaunaren kontra epaiketa faltsuagatik apelatzea, epaiketa faltsuki eta gaiztoz egina zela esatea zen. bestalde,
mezuan sumatzen zaio ez dela gaiztoz ari, ez dela gustura ari. Oraino lagunak garen ustean -edo gaiztoz, menturaz- Iñakirekin joateko
erran didate niri. Esaiek denei hobe dutela zuzen jokatu, eta ez gaiztoz. Ez nuen sinetsi nahi amesgaizto hitza gaiztoz erabili zuenik.

11 gaiztoaren gaiztoz Baina gaiztoaren gaiztoz oker jokatzen baduzue, galdu egingo zarete bai zuek, bai zuen erregea.
12 gogo gaiztoz Harry jabetu zen zein atakatan zegoen Bette, eta bere baitatik konponbiderik ezin eskaini zuenez gero, gogo gaiztoz
eman zion baiezkoa dibortzioari, espetxetik ateratakoan haren aita hilko zuela zin eginez une oro. Florent haren uste berean zegoen, lanean
ez zela gogo gaiztoz jardun behar, alegia. Ez zen inolaz ere gogo gaiztoz musukatuko zukeen emakume horietakoa. Emakumea nagiki

eta bekozko ilunez altxatu zen, gogo gaiztoz begiratu zion bere begi margotuekin, eta oso zakar jiratu zuen berarenganantz distirarik
gabe-ko aurpegi zurbila. -Igo beharko zenuke ikustera -gehitu nuen, gogo gaiztoz.

13 hainbat gaizto (orobat ha(i)nbat gaixto) -Hainbat gaizto hiretako, sinetsi nahi ez baduk. Hobe anitzentzat eta hainbat
gaizto beste anitzentzat. Hainbat gaixto zuentzat, bertutea galtzen baduzue! Hainbat gaixto bestela. Minak gerria alderik alde
inguratzen baldin bazion hainbat gaixto kutsaturiko kidearentzat: xangrea zen haren destinu bakarra. Hanbat gaixto bokazione horri

· Hanbat gaixtoago zuentzat presoak hiltzen badituzue.
14 leher gaizto egin Leher gaizto egin beharrean abiatu zen lasterka, bere segizio deabruzko hura atzetik kendu ezinda. Akituta eta
traba egiten diotenei!

leher gaizto eginda. Hara, hire lagun Bunbury horrek leher gaizto egin izana duk zorigaiztoko kontu honetan hartu dudan poz txiki
bakarra. Zenbat denbora iraungo du, neurrigabeko ahalegin horiek egin ondoren, azkenean leher gaizto egiteko? Leher gaizto egin
zuten, algara betean, saileko berrogei langileek. Barrez leher gaizto egin behar nuela iruditu zitzaidan. Irriz leher gaizto egiteko zorian
nengoen.
[4] amets gaizto (27); amets gaizto bat (10); asmo gaizto (4); ataka gaizto (8); belar gaizto (7); bihurgune gaizto (4); egintza gaizto (6); espiritu gaizto
(11); gaizto bihurtu (5); gaizto izan (4); gizon gaizto (10); grina gaizto (7); irri gaizto (6); irribarre gaizto (6); jende gaizto (6); leher gaizto (14); leher
gaizto egin (8); maltzur gaizto (13); mihi gaizto (5); ohitura gaizto (4); piztia gaizto (4); susmo gaizto (4); tumore gaizto (5)
amets gaiztoa (13); asmo gaiztoa (4); egoera gaiztoa (4); emakume gaiztoa (6); eragin gaiztoa (6); esker gaiztoa (7); espiritu gaiztoa (9); gaiztoa izan
(36); gaiztoa izango (10); gaiztoa izaten (6); gizaki gaiztoa (4); gizon gaiztoa (11); grina gaiztoa (4); irri gaiztoa (7); irribarre gaiztoa (4); itxura gaiztoa
(4); izen gaiztoa (4); jende gaiztoa (5); jokabide gaiztoa (8); kontzientzia gaiztoa (6); neska gaiztoa (4); olo gaiztoa (10); ona eta gaiztoa (4); oso
gaiztoa (10); patu gaiztoa (6); pertsona gaiztoa (8); tumore gaiztoa (5)
baino gaiztoagoa (10)
amets gaiztoak (11); asmo gaiztoak (8); belar gaiztoak (5); egintza gaiztoak (6); espiritu gaiztoak (21); espiritu gaiztoak botatzeko (4); gaiztoak eta
onak (4); gaiztoak izan (14); gaiztoak izaten (6); grina gaiztoak (7); onak eta gaiztoak (4); ondorio gaiztoak (7); oso gaiztoak (7); pentsamendu
gaiztoak (4); tumore gaiztoak (7); zintzoak eta gaiztoak (7)
ataka gaiztoan (11); kinka gaiztoan (6)
espiritu gaiztoaren (5)
joera gaiztoei (7)
espiritu gaiztoek (5); mihi gaiztoek (20); mihi gaiztoek diotenez (5)
egintza gaiztoen (5); espiritu gaiztoen (5); mihi gaiztoen (4); onen eta gaiztoen (4)
egintza gaiztoengatik (4)
amets gaiztoetatik (4)
asmo gaiztoko (4); esker gaiztoko (5); parte gaiztoko (8)
esker gaiztokoa (4)
amets gaiztorik (4); asmo gaiztorik (5); deus gaiztorik (4); ezer gaiztorik (5)
bide gaiztotik (4); jokabide gaiztotik (5)
asmo gaiztoz (6); begi gaiztoz (5); gogo gaiztoz (8); irri gaiztoz (9);
[3] ateka gaixto (8); eritasun gaixto (6); hainbat gaixto (8); hanbat gaixto (13); fortuna gaixtoa (4); kenka gaixtoan (9); mihi gaixtoek (4)]

gaiztoagotu, gaiztoago(tu), gaitoagotzen da/du ad okerragotu.

Emakumeen eta haurren bortxaketen ugaritzeak
kalapitak gaiztoagotu zituen kapitainen eta elizgizonen artean. Bizitzan agitu zaizkidan makur andana edateari zor dizkiot: honako auto
hau zehatu, horrako neska hori uxatu, harako nagusi harekin etsaitu, Kristinarekiko harremanak gaiztoagotu...

gaiztoaldi iz norbait edo zerbait gaiztotzen den denbora. Nere lagun O.-k, jakinminak eta gaiztoaldiak batera jo zuten
batean, bere iloba txiki G.-ri galdegin zion ea pentsau... zerrekiñ pentsatze'an. Hori dela eta, zuhurrak nahiago du isildu gaiztoaldi
honetan.

gaiztoki (orobat gaixtoki; Hiztegi Batuan gaiztoki agertzen da) adlag gaiztakeriaz. Isildu eta gaiztoki begiratu
zion. -Bakea eman, otoi, eta habil hoa antzara ferratzera! -ihardetsi zidan gaiztoki emazteak. Giza batasun/berdintasun esentzial
metafisikoan diferentzia eta erlatibismoa gaiztoki sartzen dutenak. Nik bezain ongi ezagutzen zituzten ene gurasoek, adibidez, etxe ondoondoan, Plaza Zaharreko Irazu anaiak; guk gaixtoki geure artean “Txakurtxulo” deitzen genuen ostatukoak. Errepara diezaiogun lehen
letra horri, gure erbinudeak hanka bat gaixtoki altxatuz erakusten digun izenari. Bilau batek noble bat hil edo apez bat gaiztoki
zauritzean etortzen zen maizenik halako zigorra.

gaiztotasun iz gaiztoa denaren nolakotasuna. Bere itxura fisikoak berak salatzen zuen beraz gaiztotasuna. Nondik sortzen
da gizonaren gaiztotasun gorde hori? Xalotasun tontoena eta gaiztotasun ankerrena. Gizonaren zinezko gaiztotasuna, ez da ekintzazko
eta itxurazko gaiztakeria ikasi interesatu hori, baizik eta gizabereak bere muinean gorde duen gaiztotasun geldo eta zakar hori, kasik
gaiztakeria ere ez den horixe". Horrela entzuten zion, arretaz eta gaiztotasunik gabe, jakin-min nabarmenez. Aipatu dut lehenago ere
Usherren entzumenaren gaiztotasuna, harizko tresnen zenbait efektu salbuetsita, musika oro ezin pairatuzko bihurtzen ziona.

gaiztoto adlag gaiztoki.

Mateok, gaiztoto, artean ulergaitza baino handik denbora batera haren arrazoia klar antzemango nuen
galdera zitala egin zion. Ba, horrela baldin bada, beste mundura!_-gaiztoto esan zuen-.

gaiztotu, gaizto(tu), gaitotzen (orobat gaixtatu g.er. eta gaiztatu g.er.; Hiztegi Batuan gaiztotu agertzen
da) 1 da/du ad gaizto bihurtu; gaiztoago bihurtu. Jaungoikoa da, beraz, biziatu edo gaiztotu ezin daitekeen ongi bakarra.
Akasgabe sortu zituen seme-alabak gaiztotu egin zaizkio: jende makur eta bidegaldua da. Mundua, ordea, gaiztotua zegoen Jainkoaren
aurrean, eta indarkeriaz betea. Edertasunak liluratu zaitu eta irrikak bihotza gaiztotu. Gaiztotzen ari zara.

2 (gauza konkretoak) Nahiz neguak bidea gaiztatu eta eragotzi erabat. Izan ere, usteltze bidean dauden gorpuek airea gaiztotu eta
gaixotasunak ugaritzen dituzte. Eguraldia, gainera, gaiztotu zen erabat. Ekaitzak ez zuela baretzera egiten, baizik eta gaiztotzera.
Gaiztotutako irribarrea.

3 (gauza abstraktuak)

PSE-EEren iritziz, PP Espainiako Gobernuan dagoenetik elkarbizitza asko gaiztotu da euskal gizartean.
Aitaren grinak egoera gaiztotu baino ez zuen egin. Bere egoera nabarmen gaiztotu zen Ahmed Batebi ziegakidearekin batera
Gobernuaren aurkako gutuna argitaratu zuenean. Gaiztotzen ari zen giroa guztiz. India eta Pakistango agintariak Delhin bildu ziren,
Kaxmirreko gatazka luzeak gaiztotutako harremanak normaltzeko. Arazoak gaiztotu eta konponbideak oztopatu, itxi egiten ditu zuribeltzeko ikusmoldeak. Baina eztabaiadan aurrera, ispiluari eusteak auzia gaiztatu egiten du, argitu ordez. Iritzi zintzoak, ordea, ohitura
txarra zuzentzen du, eta iritzi faltsuak sentipen onak gaiztotzen ditu. Natura den aldetik ez dago natura txarrik; bere baitan duen
ontasuna galtzen duen heinean gaiztotzen da natura. Bizirik irauteko grinak gaiztoturik, herio larrian. Baina beldur naiz, sugeak bere
maltzurkeriaz Eva engainatu zuen bezala, zuen gogoak ere ez ote diren gaiztotuko.
zituzten eta senideen aurka gogo-gaiztotu.

·

Baina sinetsi ez zuten juduek jentilak zirikatu

4 (gaitzen bat)

Belaunean duan zauri txiki hori gaiztotuko zaiala denbora gutxi barru, eta Iruñeko mediku batek zangoa moztu
beharko diala. baina gero horzka horiek gaiztotu egiten zaizkio eta ahuldu egiten da edota hil.

5 (era burutua izenondo gisa)

Jende gaiztotua baita, leialtasunik gabeko seme-alabak. Gizaki gaiztatuak, alferrik galduak,
atzera pausoan abiatutakoak. Ez zela lortu kimioterapian baliatzen ziren botikek bereizketarik egitea, eta, hortaz, berdin erasotzen zietela
zelula gaiztatuei nahiz gainerakoei. Eta han gelditu da, itsas mihiaren bestaldean, angina gaiztotu bat bezala.
[3] egoera gaiztotu (4); giroa gaiztotu (12); harremanak gaiztotu (7); zeharo gaiztotu (3); giroa gaiztotzeko (3); harremanak gaiztotzen joan (3)]

gaiztu, gaitz/gaiztu, gaizten da ad gaizkitu. Erregeren balidoarekin zituen harremanak gaiztu eta gaixtotu egin zirela. Zauri
bat gaizturik eta gaizkoaturik.

gajo 1 izond gaixoa, errukarria (Hiztegi Batuak adierazten duenez emakumezkoei dagokie).

Eta ederki dakit
bakarrik moldatzen, ama gajoak besterik uste duen arren. Etxe mixerable batean amarik gabe hazitako neska gajoa edo galdua izateko
patua zuena. Moja gajoa ernegarazten jarri zen, amorratuta arrunt. Immigranteak prentsan: emakume gajoak eta gizon zitalak.
Hainbesterainoko pena eman zizun atsotxo gajo hura. Neskato gajoa! Bene-benetan sentitzen dut izeba Lily gajoa hain gaixorik egotea.
Hortik aurrera gauza gutxi dakigu Maddalen gajoari buruz. Gajoa Flora, eta gizajoa ni. Izan, geure modu samarreko gajo-gizajo batzuk
izango ziren, ez askoz gehiago eta ez askoz gutxiago.

2 (emakumezkoak ez direnez)

Gizon gajoak. Eta arazo hori era honetara formulatzen zen doktore gajoarentzat. Tankera
honetako morroiekin jai dauka gure artzain gajoak.

3 (animaliez eta gauzez)

Gure behi gajoari adarrak usteldu artian. Zakur gajoak tximistorratzarena egiten zuenaz jabetu gabe.
Antzerki-saio bikaina izan zen, sorginkeria psikologikozko lan bat, eta Harryren burmuin gajoan izua eta mira eragin zituen, biak aldi
berean. Beherakakoa, eguzki gajoaren heriotza adierazteko enkargua, haginak izango luke. Ai, nire nobela gajoa. "13" zenbaki gajoaren
fama txar lastimazko eta deitoralea. Koskaka, kolpeka azalt zea gustatzen zaiolako martxo gajoari. Ezezaguna, gajoa izan zein gizajoa, ez
dute harrezkero matematikariek izaki arroztzat baztertzen.
[3] emakume gajo (5); ama gajoa (7); emakume gajoa (4); neska gajoa (4); ama gajoak (6); emakume gajoak (3); neska gajoak (3)]

gakatu ik gakotu.
gako (Hiztegi Batuak “giltza” adiera baino ez du aipatzen) 1 iz giltza.

Hiltegiko barne ttipi bateko gakoa hark
bakarrik baitzuen. Eskualdunak zertan du laxatzen gakoa / Haren libertatea dagon atekoa? Autoko gakoak ezin atxemanez. Autoan
jauzian sartu, gakoak itzuli eta segidan berogailua pizten du. Saltsa bat -ihardetsi zidan irriz- bada orotarik gako guziak komunistek
dituzte, salbu buruzagi-ordea. Nola mundu honetan kasik ez dagoen ate hertsirik, urrezko edo zilarrezko gakoz ireki ezin daitekeenik.

2 (orobat kako) gorabehera edo arazo baten irtenbidea. Konstituzio berriaren gakoak. Beste alde batetik, Erdozaintziren
literaturgintza taxutzen duen iruditeria poetikoaren gakoak aztertzen ditu. Egoeraren gakoa honetan zetzan: mekanizazioa eta polizia
zoritxarrez banaezinak zirela. Hemen ere, neurrian dago gakoa. Halaxe azaldu die misterioaren kakoa: [...]. Enigmaren gakoa asmatu
dudala uste dut! Urak dituen funtzioak [...] direla urtegi handien inguruan gertatzen diren borroken eta eztabaiden gako nagusia. Beraz,
gakoa ez da endogamia bai ala ez, kalitatea bai ala ez baizik. Agirrek New York Times egunkariko "York" horrexetan ditu begiak josita,
misterioaren gakoa hortxe bailegoen. Idealismo transzendentala Dialektika kosmologikoaren konponketarako gako gisa. Liburuaren gakoa
atzeman eta nabaritzekotan [...]. Ortegarentzat ere kakoa mendebala kristautu izatean datza. Hala ere, eta paradoxikoa dirudi, hortxe
egon daiteke nire erabakiaren kakoa: urtetako nire gorrotoen sinboloa ezagutuko nuen.

3 (hitz elkartuetan) Telefonoaren gako zenbakitxoa.
4 ik kako.
5 gako orratz ik kakorratz.
6 hitz gako gako den hitza. ik giltza 17. Erantzukizuna, lehia, malgutasuna, ebaluazioa, emaitzen araberako trataera, horiexek
izango dira etorkizuneko "hitz gakoak". Egun horretan jarri ziren hitz gakoak: [...].

[3] gako nagusi (3); gako nagusia (6); gako nagusiak (12); gako nagusietako bat (8); gako nagusietakoa (3); hitz gako (5); konponbiderako gako (3);
partidako gako (4); partidako gako nagusietako (3); ulertzeko gako (3)
arazoaren gakoa (6); arrakastaren gakoa (7); aurrera egiteko gakoa (5); auzi honen gakoa (3); egitea da gakoa (4); egiteko gakoa (7); egon daiteke
gakoa (5); ezinbesteko gakoa (3); eztabaida politikoaren gakoa (3); finalaren gakoa (3); finaleko gakoa (5); gakoa atzeman (3); gakoa izan (8); gakoa
izanen (4); gakoa izango (9); gakoa non egon (3); gakoa zein den (5); garaipenaren gakoa (7); gatazka konpontzeko gakoa (3); gatazkaren gakoa (4);
hara hor gakoa (4); hitz gakoa (3); hor dago gakoa (16); hori da gakoa (18); horixe da gakoa (6); horra hor gakoa (3); hortan baita gakoa (3); hortxe
dago gakoa (6); irabazteko gakoa (9); izan da gakoa (4); izan daiteke gakoa (5); izan zen gakoa (7); izango da gakoa (26); konponbidearen gakoa (5);
konponbiderako gakoa (3); konpontzeko gakoa (6); lortzeko gakoa (4); negoziazioen gakoa (5); partida irabazteko gakoa (3); partidako gakoa (18);
partidaren gakoa (12); prebentzioa da gakoa (3); ulertzeko gakoa (5)
autoko gakoak (3); gakoak eman (3); gakoak eta ziriak (4); hitz gakoak (3); konpontzeko gakoak (3); prozesuaren gakoak (3); zutabeen gakoak (3)
garaipenaren gakoetako bat (3); partidako gakoetako bat (3)
konponbidearen gakotzat (3)]

gakodun ik kakodun.
gakopetze (corpusean kakopetze soilik) iz giltzapetzea, espetxeratzea. Ezagutuko dugu esklaboen matxinatzea, haien
gakopetzea...

gakorde iz giltzordea. Prest zeukan gakordeak arazorik gabe ireki zuen sarraila.
gakorratz ik kakorratz.
gakotu, gako(tu), gakotzen (orobat gakatu g. er.; Hiztegi Batuan gakatu baztertzen du eta gakotu
erabili behar dela adierazten) 1 du ad giltzatu. Dembak atea gakotu eta giltza hartu zuen. Ezker-eskuin, atetilak zeuden,
kandaduekin gakotuak. Nork zuen Xanti ospitalera eraman edo presondegian gakatu.

2 itxi.

Gizonak ez ote du aspalditik perpausen ez gakotzeko ohitura hori? Egoera hain gakotua nabaritzen dugunean, galdera zera
liteke: nahi ote dugu zinez gatazka girotik jalgi?

3 (era burutua izenondo gisa) Mary Balester gerrian zeukan pistola gakotuarekin jostatzen ari zen.
[3] telefonoa gakotu (5)]

gakotx ik kakotx.
gakozain iz Giltzazaina. Pierre de Harismendy, Harizmendiko nagusia eta elizako gakozaina (clavier).
gala 1 iz apaindura dotorea. Hiru miliziano eta obispoa, bere gala guztiekin jantzita. Geometriaren arabera ordenaturik ageri ziren
konpainia, batailoi, erregimentu, brigada eta dibisioak, bakoitza bere ikur eta bandera [...], bakoitza bere uniforme eta gala, bakoitza bere
duintasun eta ospea.

2 zeremonia dotorea. Hilaren 18an banatuko dituzte sariak, Ainhoa Arteta sopranoak, Roger Vignoles pianistak eta Antonio Marquez
dantzariak parte hartuko duten gala batean. Amstrong jaunak eta Apollo 11ko eskifaiakoek asteartean, Washingtonen egin zen gala berezi
batean, 35. urtemuga ospatzen zuten bitartean. Artista gonbidatua ekainaren 24an egingo den Guggenheim Bilbao Museoaren urteko
galan. Euskal Zinemaren Eguneko galan. Euskal Zinemaren Egunaren gala nagusian. Eguneko ekitaldi nagusia, Sari Banaketako gala,
20:30ean izango da Principeko 3. aretoan. Akordeoi Gala egingo dute gaur Zarautzen. Uztailaren 3an gala nagusi batekin emango diote
amaiera kongresuari.

3 (hitz elkartuetan)

Dukesa handiek, diamantez estalirik, eta ganbarako damek, gala jantziz ederturik. Ordurako galajantzia
soinean zuen antezko eskularru eta kapelutxo tiroles eta guzti. Eszena samur baten erdian, ni, gala-soineko beltz berria jantzita. Gala
afaria izango dute Argentinako Antzokian. Oratorio, errezitaldi eta opera galetan.

4 galaz Galaz jantzirik gindoazen, eta larderiaz kantari: [...].
[3] gala nagusian (4); gaueko gala (3); galako uniformea (3)]

galai 1 iz dama bati lagun egiten dion gizonezkoa.

Konturatu nintzen Anna Mari eta Lilian zirela beren galaiekin
berriketan. Zinera joanen zara, arratsaldean, zure galaiarekin? Ezkongaietan, Kernan jauna ez zitzaion galai batere txarra iruditzen. Bere
galaia lagun zuela.

2 gizon dotore eta erakargarria.

Gizon ospetsu eta galai eder hura amaren maitalea izan zelako. – Eta zer moduz dabil gure
galaia?_–esan zuen orduan dama guztiz atseginak. Galai deabru hori!

3 (zinemakoa)

Cary Grant, 30eko eta 40ko hamarkadetako komedia estatubatuarraren ikur nagusietakoa ez ezik, garaiko galaien
eredua ere izan zen.

· 4 izond (pertsonez) itxura ederrekoa.

Joanes gizon irakurria eta galaia omen zen, emakumeek atsegin dituztenetarik. Agure
galai baten aire bizi eta adeitsuaz. Bart mutil ezin galaiago eta ezin segailago batekin lo egin dut. Naturak andregai galaiaren eder itxura
hartzen du udaberria heltzen denean. Ai, zein besterik, joandako mendeetako dama galaiak ezpada... Galai izana, bihurtu zen amoltsu.
Bidezko naiz, eta ez naiz jadanik galai. Andrakaz galaia izaten be baekian Vulkanoren semeak. Traje berdozta bat soinean, dotore eta
galai ematen zuen, nabarmena inondik ere herri xehearen artean. Juliok eleberri frantsesak irakurtzen zituen, idazle erdi-naturalista, erdigalaienak

5 (giza ekintzez) adeitsua eta itxura ederrekoa.

Ezin nuen arrunkeria hura Danelekin lotu, dotoreziaren eta hizketamodu
galaiaren gainean eraikia baitzuen emakume ia guztiek goratzen zuten bere gorte-egile fama. Hugok ez zuen oso portaera galaia erakutsi
frogabidearen balioa zalantzan jarriaz. Ez zen neskarik pasatzen berak bere oihu ero galaiez ekingo ez zionik.

·

Castris zen, printzeek,

erregeek, munduan maitasun urrin bat utzi zuela dirudien mende galai hark guztiak maite izan zuen dantzari handia.
de Ganboa deitura galaia zen Perikoren izen arruntari atzetik zetorkion Istillaga lehorraren aldean.

· Isidora Itzurun Diaz

· 6 adlag galaiki. Mila esker, mila esker -egin zion oihu Ninik, esker onez eta galai. Eta, enbarazu pixka batez, galaixeago azaltzen
hasi nintzen, ez bainuen astirik galdetzeko. -Ea bada, galai porta hadi!
[3] gizon galai (3)]

galaikeria iz egintza galai gaitzesgarria. Corleyren ahotsa entzun zuen, sakon eta kementsu, galaikeriak esaten.
galaiki adlag era galaian. ik galai 6.

Browne jauna zetorren atean aurrera, izeba Julia galaiki eskoltatzen. Oporto-kopa gora
jaso zuen, galaiki. Sua neronek eman nion, galaiki. Axenariok, galaiki, itxaron egiten dio, zango bat airean.

galaitasun iz galaia denaren nolakotasuna.

Hainbat emakumek galaitasun nabarmenago bat nahi luke harengandik; eta aitor
dut eskerdun baino eskerdunago natzaiola zeren jakitate handiz hain ontsa jujatu bainau, non ez bainau haiekin nahasi. -Horrela zinan
izena sendagilearen zakurrak -esan zuen Martinek galaitasun handirik gabe. Itotzeko zorian zegoen pertsona bat galaitasunez salbatu
zuelako. Haren galaitasunak eta gizontasunak erakarri.

galaitsu izond galaitasunez betea. Jende txantxati eta galaitsuz inguraturik bizi zen. Aurrena lotsagorritu egin zen taula gainera
igotzean; gero txera-imintzioz erantzuten zien hitz galaitsuei. Ilarrak aletzen baitzituzten zilarrezko plater batean, landetxeen sarrerako
mosaiko galaitsuen aurrean.

galaktiko 1 izond galaxiei dagokiena. Bizitzeko egokia den eremu galaktiko bat idenfitikatu dugu. Ama bazihoan baina umea
semaforo batek geldiarazi du: izen galaktikodun patata eta txiski-miskien zorro koloretsuen deiak.

2 (futbolean) Real Madril galaktikoa da Liga irabazteko hautagai nagusia. Lurtarrak mendean hartu ezin direnean, galaktikoei irabazi
behar. Carlos Queiroz portugaladarrak zuzendutako galaktiko koadrilari.

galania iz Oieskeria.

Baina okerrena Alfa Romeo hura zen, [...] haren iskanbila etxe artetik ziztuka, hiru minutu eskas ere ez zuen
irauten lasaitasunak, tarteka eliza erromatar baten ezkila-joaldiak, eta berriro han ziren klaxonak, pneumatiko kirrinkarien galgatzea, lokagunean egindako azelerazioak, zentzugabekeria, gaztetxoen galania hutsa, eta han zen berriro latorrizko durundi bera: bai, Alfa Romeo
berbera zela zirudien, gau osoan barrena, itzulinguruka ibili zitzaiguna.

galaniatsu izond galaiari dagokion eran. Mahaian elkartu zirenetik afaria bukatu zuten arte, beharrezkoetan bakarrik arduratu
zen Willem Noraz, beti ere guztiz galaniatsu (ura zerbitzatu, oso gutxi jaten zuela esan...), haren ardura osoa Mathilderengan jarria
baitzegoen

galanki adlag erruz, ederki. Eta elurra ari zuen, esan bezala, galanki, zeru urdinetik mara-mara. Poztu nintzen galanki, eskala
egin genuenean. Miserableak nobelako Cosette edo Rougon Maquartarrak, Marilynen aldean ontsa galanki bizi ziren. “Faccioaren” alde
agertutako guztien kontra, egurra banatu ditek galanki. Buila eta ardaila galanki zebilen-eta tabernan. Lanordu estra galanki pagatuak.
Izardia galanki bota behar haiei irabazteko.

galant 1 izond itxura on edo ederrekoa; bikaina.

Berehala itsasoa zakartu egin zen eta handik mutil galant bat irten zen,
ilargi betearen parekoa, bibote sarriekikoa eta masail gorriduna. Itxura ederreko emakume galanta zelako. A zer emakume galanta!
Haren esanetan, eder galanta da, baina zorrotzegiak omen ditu belarri-puntak.

2 handia, eskerga. (gauzei buruz)

Gasna xerra galanta irentsi nuen. Zama-hegazkin errusiar galant bat ari da hurbiltzen lur
hartzeko asmotan. Zirri batzuk egiteko, zirri galantak, baina zirriak besterik ez. Esku-zarta galantak jotzen eta "Bravo!_Bravo!"
oihukatzen hasi zen. Ostiko galanta emanda bidali zuen handik kanpora. Baina jipoi galanta ere jasan nuen batera. Datari buruzkoan huts
galanta dago, apirila dioen lekuan martxoa jarri beharko baitzukeen. Nahaste-borraste galanta. Gezur galantak. Gezurra galanta!

Beldur galanta pasatu dut. Baina bigarrengoan ezusteko galanta eman zenidan, Justo. Txalo zaparrada galanta entzun da. Istilu
galantean sartu nauzu! Bere alabaren antza bai, orduan, galanta. Itsas orroa, galanta. Nabarmenkeria galanta omen da emakumea
horrelako tresna baten gainean harat-honat ibiltzea!

· Galantean sartu duk Dionisos!

3 (izaki bizidunei buruz)

Esklabo abisiniar galant bat zetorren. Ez baitzegoen Badr baino hautagai ahaltsu eta galantagorik. Bi
gizon puska galantekin hasten da bera hizketan. Bakardadearen mamu galanta zegoen kizkurturik eta irentsi egin ninduen, zurp,
urreburuak zizarea bezala. Hor, jakitegi horretan, badagoela gordea amuarrain bat galanta.

4 (irainetan)

Alproja galantak guztiak. Lapur galanta, Berlino. Gezurtero galanta! Lapurtzulo dotore galanta, hi! -Putakume
galanta zara, Iturbide. Esker txarreko lotsagabe galanta zara zu... Urde galantak zuek, mutilak!

5 (irainetan, izen mugatuaz)

Senarra alua galanta zela erantsi zion. Alua galanta! Zentzapena gorrotatzen duena, inozoa
galanta! Hik ere horretarako aukera eduki, eta egiten ez baduk, ergela galanta. Majaderoa galanta!_Kostako zaik gitarra-soinuz
printzesa esnaraztea. Zerria galanta hi, zerrikumea galanta ez etortzeagatik!

· 6 (predikatu gisa)

Bi mutilak eder eta galant, jakintsu eta xarmant hazi ziren. Aladin hain itxuraldaturik, hain dotore eta galant
ikustean.
[3] eder galant (7); eder galant hori (5); galant askoak (3)

alproja galanta (7); alua galanta (3); alukeria galanta (3); arduragabekeria galanta (3); astakeria galanta (3); asto galanta (3); beldur galanta (4); bero
galanta (3); bidegabekeria galanta (4); burugabekeria galanta (3); eder galanta (3); egia galanta (9); ergela galanta (3); ergelkeria galanta (7);
erokeria galanta (4); ezusteko galanta (13); ezusteko galanta eman (4); gezur galanta (9); gezur sorta galanta (3); gezurra galanta (3); gizatxar
galanta (3); gizon galanta (4); huts galanta (7); jipoi galanta (6); kolpe galanta (4); mesede galanta (9); mesede galanta egin (3); mozkor galanta (3);
muturreko galanta (3); nahaste borraste galanta (3); pila galanta (3); puta galanta (3); putakume galanta (7); sorta galanta (3); susto galanta (4);
txalo zaparrada galanta (3); txorakeria galanta (10); ustekabe galanta (8); ustekabeko galanta (5); zalaparta galanta (3); zaparrada galanta (3);
zentzugabekeria galanta (5); zerri galanta (3)
alproja galantak (4); galantak dira (7); puska galantak (3]

galantasun iz galanta denaren nolakotasuna.

Beraz, haziaren baitan zeuden lehenik gauza hauek denak, ez gorputzezko
multzoaren tamainan, bai, ordea, dohain eta ahalmen kausalez hornituta, oraingo galantasun hau hezetasunaren eta lurraren
emankortasunari esker garatu baita. Etxean agintzen duenak erabakitzen eta aukeratzen duenean, galantasunak isilpean eteten ditu
lokarriak, moral arruntari muzin eginez, honen jokabidea ondorioen kontra oihu egitea izaten delarik, zergatiei barkamena emanez.

galapan adlag lauhazka.

Eta zaldia niregandik hamar urratsetara ikusirik, haren gainera jauzi egin eta galapan alde egin nuen
handik. Lepoa tinko, bere aurrean zuzen zuela, zihoan galapan, zelan trabes jarria zuen hildakoaren buruak zuhaitzak, haitzak jotzen
zituela. Indiarren zaldi gainean galapan ibili naizenean. Zamariarekin gero eta konfiantza handiagoa hartu, eta galapan abiatu naiz. Bi
zakur alsaziar heldu dira aldats behera galapan. Pertsonak oso ederrak ziren, eta denek ziruditen egiteko asko zutela, denek gauza
garrantzitsuren bat, denak presaka, denak galapan, nonbaitera arineketan, bultzaka, alde guztietarantz.

galarazi, galaraz, galarazten 1 du ad galtzera behartu.

Izena ez aipatzeak izana galaraziko balio bezala. Nire goizbeiletan loa galarazten didaten mamuen artean. Zernahi zela ere gertatutakoa, berriro gertatuko zitzaiola, eta erabat galaraziko ziola
ikusmena. Gaixoei konortea galarazten zaie kolpe batez. Pazientzia galarazteko moduko moteltasunez. Burua galarazi zion neskaren
izena. Arimako bakea galarazten dute. Eta nola denek badakiten bizikletak kiloak galarazten dituela ihiziak baino gehiago.

2 (orobat galerazi g.er; Hiztegi Batuan galarazi agertzen da, ‘eragotzi’ eta ‘galtzera behartu’ adieretan)
eragotzi. ik debekatu. Galarazita genuen institutu barruan erretzea. Ametsak eta ilusioak galarazten dituen laborria. Mukiak itxi
egiten zizkiola birikak arnasa galarazteraino. Galarazi egiten du erlijioak hori edatea. Scheherazaderi kontakizunak bukatzea galarazten
dion beldurra. Han, polizia errukigaberen batek ontzira igotzea galaraziko zion indarrez. Baina nagitasunak galarazten zion berarentzat
interesa aspaldi galdua zuen gai bati berriz ere heltzea. Zein diren eragozpenak, hara iristea galarazten dutenak. Lotsa faltsu batek
galarazten dit berriro irakurtzea. Nahikoa lan bazutela Donostiarako bidea faxistei galarazten. Tabernaria ez zen ausartzen Marrori
sarrera galaraztera. Nire hobe beharrak eraman zuen Zuzendari txit agurgarria niri walkmana galaraztera. Galarazi nizun arbolako
fruitua jan al duzu? Bere semeari ilusioa galerazteko. Ia oharkabean areagotu zitzaion min sor hura, min-arrasto bat baino ez zena, luzaro
eserita egotea galarazten baitzion azkenerako. Emakumeek eta gizonek kultur eta gizarte ekimenetan «askatasunez eta berdintasunez»
parte hartzeko aukera galarazten edo zailtzen duten eragozpenez arduratu behar dute agintariak. Bezperakoa baino itsaso zakarragoak
ikuskatze lanak galerazi zituen atzo, Zierbenan. Eguraldiak, baina, galerazi egin zien bertara joatea. Erantzun bortitzen beldurrak
GIBaren inguruan informazio biltzea galarazten die emakume askori. Obulazioa galarazten duelako. Transmisio sexualeko gaitzak eta
hiesa galarazteko modurik onena da kondoia erabiltzea. Erakunde publikoei dei egin zien, tortura eta tratu txarrak galarazteko neurriak
har ditzaten.

3 eragotzi, molestatu. (tradizioan dio aditza da adiera honetan) -Barkatu, mesedez, galarazi bahaut -esan zuen-. Ez
galarazi, jaten ari naizela!
[3] ateratzea galarazi (3); aukera galarazi (4); bidea galarazi (5); burua galarazi (4); denbora galarazi (3); ekitaldia galarazi (12); ertzaintzak galarazi
(6); galarazi zuen ertzaintzak (4); indarrez galarazi (6); jainkoak galarazi (3); joatea galarazi (3); konortea galarazi (3); lehiatzea galarazi (5); loa
galarazi (11); loa galarazi zion (3); oreka galarazi (6); otoitza galarazi (3); parte hartzea galarazi (5); sarrera galarazi (4); sartzea galarazi (10);
tabakoa erretzea galarazi (3); zahartzeak galarazi (3); zentzua galarazi (3)
ekitaldia galaraziko (3)
erabat galarazita (3)
ekitaldia galaraztea (5); erretzea galaraztea (6); galaraztea egotzi (3); galaraztea erabaki (5); galaraztea lortu (3); loa galaraztea (4); parte hartzea
galaraztea (5)
ekitaldia galarazteko (17); erasoak galarazteko (3); galarazteko asmoa (5); galarazteko eskaera (3); galarazteko eskatu (10); galarazteko neurri (3);
galarazteko neurriak (8); irteera galarazteko (3); manifestazioa galarazteko (3); parte hartzea galarazteko (8); sartzea galarazteko (4); tortura
galarazteko (4)
arreta galarazten (7); aukera galarazten (3); bizimodu normala galarazten (3); bizitza galarazten (3); denbora galarazten (4); erretzea galarazten (3);
garapena galarazten (3); guztiz galarazten (3); ilusioak galarazten (5); loa galarazten (11); lotsak galarazten (3); obulazioa galarazten (5); oreka
galarazten (3); sartzea galarazten (5)]

galarazle (orobat galerazle) izond galarazten duena.

Kausa, etiologia [...] beti edo gehienean da kausa eragozlea,
zapuztailea, galarazlea eta ixilarazlea, hitzaren eta arrazoiketa garbiaren etsaia. Elkarte honetako bazkideak heriotzaren beldur ez
direlako, horregatik egoten gara gustura hemen, hura baita lur honetan pozen galerazlerik handiena. Gurekin zegoen, orobat, eskolakide
izan genuen Les James Txiki; Bob James zuen aita, herrixkako arratoi-harrapatzailea eta garatxo-galarazlea.

galarazpen iz galaraztea. Kirolariek Kirol Batzorde Gorenak dopin eragile gisa izendaturiko sustantzien galarazpena onartu zuten.
Jaun frantziarrek beste ezein dinastiatako inor ez hautatzeko hitza eman zuten, galarazpen- eta eskomikatze-zigorraren mendean.

galardoe iz merezimenduen ondoriozko ohorezko saria.

Armada bereko gudari ziren biak, galardoe beraren irrikan
zeuden, Etsai beraren aurka ziharduten borrokan, baina Aurelianok ez zuen hitz bat idatzi, itxurak itxura, Juani nagusitzeko xedera lerratua
ez zenik.

galarren iz galerna. Galarrena igarota, herrian Indalexio galdutzat jo zuten.

galarrots iz pl toberak. Semantika ugaria eta sorburu iluna du tobera hitzak, baina hemen batez ere, ezkontzak aitzaki, galarrots
edo zintzarrots gisara edota tobera-mustra modura herriak antolatzen zuen festagiro hartara mugatuko dizut.

galaxia 1 iz unibertsoan bakarturik dagoen izarren eta kosmos hautsaren pilaketa. Galaxia berriak sortzen ari da
unibertso zaharra. Hubblek frogatu zuen unibertsoan badirela beste galaxia batzuk Esne Bideaz gain, gugandik eta gure galaxiatik oso
urrun direnak. Gure galaxiako izarren inguruan biraka ari diren 130 planeta inguru. Lurretik 13.000 milioi argi urtera dauden galaxiak.
Galaxia zaharrak baino askoz argi ultramore gehiago irradiatzen dute galaxia gazteek, gasetik izarrak sortzen ari direlako, etengabe. Big
Banga gertatu zenean galaxia eliptikoak uste baino bizkorrago pilatu zirela frogatzen du aurkikuntza honek. Gure galaxia kiribilean.
Galaxia urrun mordo bat.

2 irud

007 agentea edo estralurtarrak ez dira inoiz hain bakartia, intimoa eta larrutua daukadan bihotz antzeko galaxia mehatxatu
honen salbatzera etorriko. Sofan jarrita, egunkaria magalean, soa telebistaren 634 marra horietakoren batean galduta, bere galaxia
partikularrean. Euren jokoak lur honetakoa baino beste galaxia batekoa zirudien.
[3] galaxia berriak (3); gure galaxia (4); galaxien argia (3); galaxien arteko (3); sortutako galaxien (3)]

galbahe 1 iz aleak eta kidekoak bahetzeko bahe xedea. Lehen zereal-garauak galbahetik pasatzen jardun du, gero afaria
prestatzen. Izbetako enborrak ilunak eta zaharrak ziren, teilatu askok galbaheak baino zulo gehiago zituzten. Eta kapitainaren hitz haiek
hitz handi batzuk bezala sartu ziren ene baitan, hain handiak, non ez baitzaizkit geroztik memoriaren eta endelegamenduaren saretik
iragan, nola ura galbahetik. Oroimena galbahearen gisakoa dela diote, legarra atxikitzen duela gogoan, baina pasatzen uzten hondarra.

2 irud (gauza konkretoak) Atmosferako galbahe iragazleak igaro eta gero.
3 (gauza abstraktuak) Egia da denboraren galbaheak ez duela sarritan guk

nahi genukeen bezain zehatz irazten. Arrazoiaren
galbahetik pasatu gabeko iruzurra. Artistak zalantzaren galbahean iragazten ditu bere arreta artistikoa bereganatu duten gorabeherak.
Irakurleok, jatorrizko hizkuntzarik ez dakigunean, itzultzailearen galbahea onartzen dugu.

4 (hitz elkartuetan) Gure Ama-lur ludi honetara iristeko, ordea, galbahe-sare edo aduana dezente pasa behar du. Galbahe-sare edo
aduana iragazi eta, halere, energia hau bera ere asko da. Idazlearen galbahe etiko edo, nahi bada, autozentsuratik iragazita. Irakasleak
ikasleari galbahe lana egiten lagundu behar dio. Honezkero, lehen galbahea gainditu du Ibarretxeren Planak. Kanporaketa saio bat
jokatuko da lehenengo, joaneko eta itzuliko partidekin, eta lehen galbahe hori pasatuta, 40 talderekin egingo du aurrera lehiaketak.
Errepidea gorantz hasten den unean iristen da txapeldunen eta tropelaren arteko galbahea.

5 galbahea egin bahetu.

Azpirotzek dezenteko galbahea egin zuen atzo. Ibilbide gorabeheratsuak galbahe handia egin zuen.
[3] galbahe lana (3); galbahea gainditu (3); galbahea pasatu (5); lehen galbahea (6); galbahetik pasatu (6)]

galbaheketa iz galbahetzea.

Herri-ipuinetako pertsonaia berak dira Mogelenak ere, baina autoreak, ideologiaren galbahetik
pasaturik, distira eta ospe berriz duindu ditu: galbaheketa horretan osatu nahi litzatekeen gizon euskaldun berriak behar ez dituen
osagarriak kendu dira (alferkeria, zurruta, hizkera baldarra...), eta berriak erantsi (fedea, oreka, euskara garbia...).

galbahetu, galbahe(tu), galbahetzen du ad galbaheaz bahetu.

Goiztiriak hauts fin grisa galbahetzen zuen burdinazko
hiri beltzaren gainera. Kristal beltza zentzuen sinboloa da; gero arrazoia dator zentzuzkoa galbahetzen duena eta intelektu-produktua
eskaintzen. Dohain hauetako bik zuzentzen dute gure eginkizuna: pietatearena, honek gizakia errukitsu bihurtzen baitu, eta jakintzarena,
honek galbahetzen baitu zer den ongarriena arimarentzat.

galbahetxo iz galbahe txikia. Lehenbiziko galbahetxo hori pasatu dutenetatik.
galbaniko ik galvaniko.
galbanizatu ik galvanizatu.
galbide 1 iz galtzeko, hondatzeko bidea.

Galbide beldurgarriari. Ez da inor berarentzat soilik galtzen, besteen galbide eta
galtzaile gara bidenabar. Jakina baitzuten, urtetako eskarmentuagatik, ihes zoroa iheslarien galbide dela. Eskuineko eskua galbide
bazaizu, moztu eta bota zeuregandik urruti. Ezagutzen dutena galbide gertatzen zaie. Ez izan haien gupidarik, ez gurtu haien jainkorik,
galbide gertatuko bailitzaizueke. Zeren eta atsedena baita esklaboen galbidea. Konturatzen al zara onbidearen aldean galbidea hobesten
duzula? Albany galbidea izan duk gizon on askorentzat. Baina, guztiok dakigun bezala, Zuk Dakizunak Harry Potter txikiarengan aurkitu
zuen galbidea. Anfinomo burumakur joan zen, galbidea zetorkiola jakinik. 2.000 urtean etengabe esan digute gorputza galbidea dela,
tentazio, bekatu eta grina txarretarako bidea. Loa bidali didazue, galbidera eramateko, bitartean lagunek ekintza gaiztoa egin zezaten.
Apurka-apurka galbidera lerratzen. Iloba tolesgabea lizunkeriaren galbidera bultzatu zuena. Esku hark galbidetik atera ninduela. Zeren
nik ez bainuen anaia, bekatutik eta galbidetik salbatzeko asmotan, salatu. Galbidetik ikasbidea ateratzeko metodoa. Gaur egun
galbidezkotzat hartzen diren hainbat harreman. Beren zilar eta urrez jainko-irudiak egin dituzte, beren buruaren galbide.

2 (esaeretan) Horrek ez dau sekula amaittuko; hamar lanbide eta hamaika galbide daukez-eta.
3 (hitz elkartuetan) Galbide-zulo batean xahutzeko?
4 galbidean, galtzeko, hondatzeko bidean. Galbidean erortzeko zorian bizi dira. Bizia

galbidean jartzea. Merkataritzak
galbidean jartzen ditu ohitura garbiak. Terrorismoa da, Bigarren Mundu Gerratik, mundu askea galbidean jartzen duen mehatxu
handiena. Larruzko dortokak igerilari indartsuak dira, baina horrek ez du galarazi egun espeziea galbidean egotea. Gaur egungo euskaran
galduta edo galbidean dauden hitzak eta esapideak. Berria larri-larria eta inperioa galbidean ipintzeko modukoa bazen ere. Ivan
Ogareffek galbidean ikusi du bere burua. Zure ikasle horrek irakaslearen ahaleginari erantzuten badio, laster duzu galbidean. Galbidean
erratu "emazteki" baten biografia. Engainabide guztiak erabiliko ditu galbidean daudenak hondatzeko. Zuhurrekin ibiltzen dena zuhur
bihurtzen da, zentzugabeekin elkartzen dena galbidean jartzen.
[3] galbide bazaizu (3); galbide izan (3)
galbidea ekarri (3); galbidea izan (4)
galbidean jar (3); galbidean jarriz (3); galbidean jartzeko (3); galbidean jartzen (20); galbidean jartzen bazaitu (5); sinesmena galbidean jartzen (6)
galbidera eraman (6); galbidera eramango (8); galbidera eramateko (4)]

galbideratu, galbidera(tu), galbideratzen 1 da ad galbidera joan.

Harena ez da bizirako bidea, konturatu gabe
galbideratzen da. Eta apurka-apurka herri hori berori galbideratuko balitz ongi pribatua publikoa baino nahiago izateraino, eta gehien
eskaintzen dionari botoa salduko balio. Ateratako araua da ezen, zenbat eta gehiago urritu egin litezkeen ezkontzen kopurua, gehiago
galbideratzen direla egiten direnak.

· 2 du ad galdibera eraman. Grina txarrak jabea galbideratzen du, etsaien irrigarri bihurtzen. 1949ko udazkenean mutil gazteak
harreman homosexualez galbideratzen ahalegindu izana leporatu zioten. Ez dut ezer bazter utziko neska galbideratzeko, barneraturik
izan ditzakeen irizpide moral faltsu guztiak ateratzeko. Deabruak [...] lortzen du, bere tentazioen bidez, Eternoak bere-berea duen artaldea
galbideratzea.

3 (era burutua izenondo gisa)

Zibilizazio galbideratuen arnegatuak. Orduko ederki ezagutzen bainuen Deere jaunaren egarri

galbideratua

galbideratzaile izond galbideratzen duena.

Bizkarkin trakets harexek ekarri baitzuen mazzuchelitarren bihotzera bere iloba
desorekatu eta galbideratzailea, zeinak, ondoren, trikimailuekin, lesbiana suhar madarikatu bat bihurtu baitzuen Nancy.

galbizardun iz gari bizarduna.

Beste gari-orratz batzuei, jaio eta erne orduko antzemango zien, berriz, galbizardunarenak
zirela, garilakarrarenak, edo baita garagar eta oloarenak ere.

galburu 1 iz gariaren buruxka.

Eskuaz har ditzakezue galburuak, baina igitaiaz moztu ez. Su beraren eraginez, urreak distira
egiten du eta kea dario lastoari, trailu berak jotzen du galburua eta barreiatzen du lastoa. Azken gosetean, galburuak hustuta azaldu
zirela, deabruek janda. Zazpi galburu mehar hauek irentsi egin zituzten aurreko zazpi galburu mardulak. Alerik gabeko galburuak irinik
ez, eta, izango balu ere, atzerritarrek irentsiko lukete. Valladolideko zinema jaialdiaren Urrezko Galburua.

2 hed

Gainetik bai tesera handiekin edo bai baldosak galburu moduan jarriz zolatuko da.
[3] galburu mehar hauek (3); zazpi galburu sortu (4)]

galda (orobat kalda g.er.) 1 iz garra.

Mahaiko kandelaren galdak suge dantza geldian zirudien. Eta galdazko berogailu ttipi
bat erakutsi zien. Ogeta pilotalekua kokorreraino betea eta zer kalda! Bazterrak, landa eta pentze, eztitasun batean lo daude, baina lo
emankor batean, gaurko hezetasun eta eguzki honen artean natura ari baita bere barneko kalda isilean udako uzten apailatzen.

2 burdin goria. Errementariak, esaterako, jarrita hauspoari eragin, jarrita galda atera, jarrita mailuketan egin. · Bi langileei fundizioan
urtzen ari ziren galda gainera erori zitzaien eta horrek erredura larriak eragin zizkien gorputzean.

[9 agerraldi, 8 liburutan; kaldan 10 agerraldi, 3 liburu eta 6 artikulutan]
Burua sukarrez
galdan zeukaten. Bai bestak, bete betean ditugu Lekorne, labe beroan, gazteria sutan eta adinekoak ere doi bat kaldan. Azken egun
hautan, herri guzia kaldan da, igandeko gertakaria gogoan. Bere suhartasunak kikildu egin ninduen, eta irudipena nuen hain zuzen ere
nire geldotasunak jartzen zuela galdan.

3 galdan

ik beherago 4.

4 galdatan (40 agerraldi, 30 liburu eta 3 artikulutan; tradizioko forma galdan da, ia salbuespenik gabe)
galdan. Orratzezko belaze bat zeharkatzen ariko balira bezala ibiltzen dira, [...] gogoa hila, galdatan jarritako burdinaren biharamuna.
Ehun eta berrogeita hamar versta eguzki galdatan, amaiezinak iruditu behar, ahalik lasterrena eginda ere! 30 gradu eguzki galdatan.
Berastegi guzia su galdatan utzi dute. Eguzkiak bero galdatan zeukan lautada. Pikazaren gizonek ez sartzeko agindu zioten arren, berogaldatan barneratu zen.

5 eguzki galda, bero kiskalgarria.

Uztaileko eguzki kiskalgarria da nagusi kanpoan, Mediterraneoko eguzki galda, Italiako
ferragostoa balitz bezala Kanpoan zutik, eguzki-galda kiskalgarri hartan. Itzalgune zabalak eguzki galdatik babesteko. Eguzki galdaren
azpian itzalik ez zuen menditxo harrizu baten maldan.

6 galda-galdatan Beti lanean, sekula ez dira nekatzen, euritan dela, edo udan bazkal osteko eguzki galda-galdatan.
7 su-galda lore Bi su-galda lore sorten arteko hutsunera heldu ziren. Surtako ikatz txingarren antzeko su-galda loreek zaindua.
[3] eguzki galda (5); galda gainera erori (3); su galda (7); su galda lore (3); eguzki galdaren azpian (3); bero galdatan (3); eguzki galdatan (28)]

galdakaotar izlag/iz Galdakaokoa, Galdakaori dagokiona; Galdakaoko herritarra.

Galdakaotarraren aurkako

partida. Arkaitz Estiballes galdakaotarra.

galdaketa1 1 iz galdan jartzea. ik galdapen.

Galdaketako hondakinak tratatzeko ituna. Galdaketa eta autogintza
uztartzeko moduak ikergai. Galdaketa sektorea da egun Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin geldoen % 14ren sortzailea. Galdaketa
enpresek eta Eusko Jaurlaritzak. Dominontzako burdina Eraulgo kanoi famatuaren galdaketaz lortuko zelarik.

2 galdan jarririkoa. Galdategian ziharduten beharrean, eta gainera jausi zitzaien galdaketa.
galdaketa2 ik galdeketa.
galdapen iz galdatzea. ik galdaketa.

Erreferentzia horrekin edo besteren batzuekin, beti berriro berrirotu da "katolikotasun"
edo monoteismo galdapen hori gure mendean zehar.

galdara 1 iz pertza. Brontzezko hiru galdara jarriko dira labearen gainean: bata ur beroarena, bestea ur epelarena eta hirugarrena
ur hotzarena. Estalkia kentzea galdarari. Gurpilez mugitzen ziren bi edo hiru kintaleko galdara xumetan, sutara jarririk zuzenean.

2 lurrun makinetan, berotze sistemetan eta kidekoetan, ura irakinarazten den ontzi itxia.

Florida hoteleko ur
beroaren galdaran granada batek leher egin du. Leherketa handi bat izan zen barruan; itxuraz beroketa galdaretako batean.
Berokuntzako galdarak mantentzeko lanetan. Gasezko galdarak. Galdara presiopean ziharduen. Termosifoiaren galdararen ondoan.
Pinu egurra erre eta erre ari ziren galdarak. Galdararen gelara sartzeko eskatu omen zion Johnek.

3 (hitz elkartuetan) Galdara-gelara eraman gintuen, zeina kedarrez belzturik baitzegoen.
2 irud Pietatearen eskua Mikelen hankarteko galdara geroz eta indar handiagoarekin berotzen ari zen.
galdaragile iz galdarak egiten dituen langilea.

Pozez zoratzen koinatu galdaragileari edo trenbideetako langileari

oparotasunaren ikuskizuna eskaintzeaz.

galdaragintza iz galdarak egiteko jarduera.

Seguruenik, galdaragintza bizkorra izango zen Brooklyn auzoan. Pieza
handitzeak eta erreplikak Sarem galdaragintza lantegian egiten zituzten, Angelun. Argizari galdua deiturikotik, galdaragintzara.

galdarazi, galdaraz, galdarazten du ad galdatzera behartu. Goialdean burdina goriaren antzeko eguzkiak etxeak etengabe
galdarazten ditu eta etxeetatik ibairaino, harrizko mailadietan behera, haize kiskalgarriak uhinetan bezala galarazten digu arnasa.

galdarraztatu izond ur irakinetan pasatua. Hark gehien maite zuena pepinoak eta arrautza galdarraztatuak ziren. Zakurra
ez da aurrera egiten ausartzen, beldurra jasanezina egin zaio, behialako izu bat etorri zaio, katu galdarraztatuak ez du urik maite,
zakurrak ere ez.

galdategi (orobat kaldategi) iz burdina-eta urtzeko lantegia.

Hiri hura izan zen errusiarrek Siberian sorturiko lehen
industrigunea, eta kanpaien galdategia eta metalgintzako fabrika ederrak nabarmentzen ziren inguruetan. Safam kaldategiko labe
nagusia geldirik dago joan den urtarrilaren hamarraz geroztik. Galdategiko langile batek. Galdategiek eta autogintzaren alorreko
enpresek. Galdategian ziharduten beharrean, eta gainera jausi zitzaien galdaketa. Kaldategiko ekoizpen buruzagiak.

galdatu1, galda, galdatzen 1 du ad galdegin.

Ikusi duzue Bittor?_-galdatu zuen Anitak. -Egun ez duzu laguntzailerik?,
galdatu zion ene amak. Autotik jaistean Luixak galdatu zidan ganbara non nuen. Nik galdaturik esposatua zinenetz, “ba eta ez” ihardetsi
zenuenean. Hala nola, Zizeronek bere buruari galdatzen ziolarik zer zen bada Res Publica edo Politika, honela ihardesten zuen: Est Igitur
res publica, res populi.

2 galdekatu. Carlton Hotelera hurbildua nintzen, gure indarrak harrapatzen ari ziren faxistak galdatzeko zereginetan bainenbilen.
3 eskatu. Amak galdatu zion Anitari kafesnea prepara zezan. Hamar aldiz bederen kontseilu galdatua nion anaiari. Ez genioan
hainbeste galdatzen! Ez galda amodioa deitzen duten horri ematen ahal duen baino gehiago! Hainbeste euriren ondotik, lurra, lohi
bilakatua zen eta saltsa hartan ziloaren egiteak, penaren gainera, nik uste nuen baino indar gehiago galdatu zidan. Berari muzin eginez,
bera esnatuz, arreta galdatu eta azkenean lortuz. Eta mahatsondoek arta anitz galdatzen... Ez dizu ele bat baizik galdatzen, eta zuk
ukatzen diozu! Beraz, nagoen bezala gelditzea baizik ez nuke galdatuko. Bihar arratseko zazpi orenetan nire etxean egon zaitezen fermuki
dizut galdatzen Descartes, metodoak galdatzen duen guzti-guztiaren zalantza sistematikotik hasita, sisteman aurreneko ziurtasuna den
cogitora iristen da.
[3] amak galdatu (3); baimenik galdatu (4); fermuki galdatu (3); kontseilu galdatu (3); xehetasunak galdatu (3)
arrenka galdatzen (3); fermuki galdatzen (4)]

galdatu2, galda, galdatzen 1 du ad galdan jarri.

Orduan ere txirula Araraten suminaz mintzo zen, baina haren ahotsak
mendia eta haitzak zutiarazten zituen, mendia eta haitzak galdatzen.

2 (era burutua izenondo gisa)

Erretinaren eta begiko nerbioaren sentsibilitatea, ordea, errotik suntsitu zituen altzairu
galdatuaren beroak. Jende horiek burdina galdatuez eginak daude!

galde 1 iz galdera.

Berriz galde bera egiten dizut haatik: G ala E? Galde bat eta bakarra: zu ez ote zara libre? Neska gaztearen
galde horiei ihardesteko partez, nihaur ere galdeka hasi nintzen. Elenak galde hori egin zidan kasik ahapeka. Galde asko egiten nihauren
buruari eta galde horien puntan zer ihardespen ezar nezakeen ezin zilatuz aski harrapatua... Justiziak eta Askatasunak zenbait galde
garrantzitsu eginarazten dizkigute gaurko munduan... Hau zen liburuko lehen galdea. Orenak egoten garela solasean, galdeak eta
arrapostuak nihaurek ditut egiten. Amak holako zernahi galde egin zizkion eta ni loriatua amari esker ikasiz jakin nahiak nituen asko
gauza. Azken galde bat nahi genioke hala ere egin geure buruari: zer ote den gure herriak bakean izateko eskatzen duen justizia? Neure
gurasoen galde egiten dut: ama, aita... Pierre Lafitte-k katiximako galde bat egin zautan, ez dakit zer kapitulutan, eta nik arrapostu: Jauna, ez naiz ni hortik hasten... Nik beti galde-ikurra jarri ohi diet antzekotasunari buruzko iritzi-miritziei.

· Dena galde hasi zitzaidan, zer
· Gizon

lan nuen, bakarrik bizi nintzenetz eta holako... Bere kabuz jartzen dela erromesen ondoan, dena galde eta, bere bizia kondatuz.
hura galde eta galde aritu zitzaigun, gutaz eta gure etxekoez: "Bizi al duzue oraindik aita?

2 eskabidea. Arrazoi bikoitz horrek behartzen nau zuri solas labur baten galdea egitera. Baditu egun gutxi batzuk, adiskide xarmanta,
zuk egin zenidala kontsolamendu eta kontseilu galdea: egungo egunean, nire txanda da; eta zuk niri egin zenidan galde berbera dagizut
nik zuri. Konfiantza galdea aurkeztu dio osoko bilkurari Odon Elorzak. Rabaneraren aurkako konfiantza galdea eta zentsura mozioa
aurkezteko aukera. Eta laborariak laguntza galdez.

3 galde egin1 -Noizkoa?_-galde egin nion. "Ashgrove?", galde egin nien nasan zebiltzan mutiko batzuei. -Telesforo Monzon?_-galde
egin zidan, nortaz ari nintzen ziur zegoen arren. Nora nindoan egin zidan galde. -Dena ondo?_-galde egin nion atezaintzako mutilari. Galde egiozu orduan metrailatu gintuen hegazkinari! Neure galde egiteko. Edozein huskeriari buruz galde egiten ikasi baduzu. Begiez
egiten dit galde; nire oniritzia ematen diot, buruari eraginez. Noiztik hemen?_galde eginen balio norbaitek, betidanik, ihardetsiko lioke.
Gizon bat etorri zen Agnès de Espinosaz galde egiten. Galde egiezu nitaz zer pentsatzen duten, denek gizon jatorra naizela esango dizute.

3a (egin ezabaturik) –Orain arte bezalatsu?_–nik galde. Ea zehazki zer ordu zuen, nik galde. –Aizu, ez zara, ba, kasualitatez –nik
galde–, garai batean Zürichen estudiatzen egondako Joachim Hencke delako baten senitartekoa izango? Nik berriro galde: zer esan nahi
duzu? Herbert esnatu egin zen maquis hitza entzun orduko, ezaguna baitzuen, eta niri galde: zer dio? Ea zertan ari nintzen pentsatzen
denbora hartan guztian, neskak niri galde. Deere jauna zutik zegoen, eskuak sorbalda atzean ezkutaturik, galde eta galde, herraren suak
hartuta...

4 -en galdea egin

Ezagun guztien galdea egin nuen eta, azkenik, "Funes kronometriko" harena. Jaun batek egiten du hemen zure
galdea. Baina are zehaztasun handiagoz eta interes bizia erakutsiz egin zuen lurjabe garrantzitsu guztien galdea. Obispoak ere barre egin
zuen nire ateraldiarekin, eta izenaren galdea egin zion auzoari. Euskal prentsan, ohiko bihurtu dira azken urteotan udako narrazioak,
halako moldez non falta direnean haien galdea egin ohi dute irakurle batzuek.
[4] galde bat egin (7); galde bat egina (5); galde bera egiten (4); galde egin (248); galde egin dio (10); galde egin dizkio (4); galde egin nion (44);
galde egin zidan (40); galde egina (16); galde eginen (6); galde eginez (10); galde egingo (4); galde eginik (6); galde egiozu (15); galde egitea (6);
galde egiteko (14); galde egiten (76); galde eta galde (13); galde hori egin (4); galde pare bat (5)
galdea egin (46); galdea egina (6); galdea egiteko (8); galdea egiten (14); gisa hartako galdea (7); konfiantza galdea (6); laguntza galdea (5)
galdeak egin (5); galdeak egiten (5)
herriaren galdeei (4)]

galdearazi, galdearaz, galdearazten dio ad galdetzera behartu. Ronen ahotsean bazen zerbait Harryri zera galdearazi
ziona: [...]. Arrazoi jakinik ezak gure gogo zalanzkorra tentatzen baitu eta galdearazten ea munduak sorrerarik izan zuen eta berdin
amairik izango duen. Horrek bere buruari galdearazi zion ea infernua ere leku polita ote zen.

galdegai 1 iz galderaren gaia. Erantzuna, galdegaia, galdegilea. Agiriak bost galdegai ditu: zer da galdegai nagusia, eta beste
laurak, zergatik, zertarako, nolakoa eta nola dira. Komunitateen arteko lankidetza» da Elkarri-k proposatutako bosgarren galdegaia:
«Nafarroaren, EAEren eta Akitaniako euskal lurraldeen arteko harreman eta lankidetza esparruak zein izan behar duen». Ideia unibertsalen
arazoari, hain zuzen, Platonengandik hasi eta beti -gaur ere bai- galdegai dirauen puntuari.

2 (gramatikan) informazio berria daraman edo dakarren perpausaren zatia. Liburuak zioenez, galdegaia aditza bera
denean, "joan doa" edo "etorri dator" moduko esapideak erabili behar omen ziren. Filologoak beti behar baititu mintzagai bat eta galdegai
bat.

[26 agerraldi, 12 liburu eta 10 artikulutan]
Baina ni
banintzen galdegilea, erantzuna Oui izaten zen. Galdegileei ez baina iritzi emaileei erantzuten baitiete. Etzitakeen luzaz egon ospitalean,
bazen galdegile frango. Sagarminagako geletan maiz gurutzatu ohi dudan gazte bat zen galdegilea.

galdegile

1 iz galdetzen duen pertsona. ik galdetzaile.

2 (poliziakoa edo)

Galdegilea atxiloketan parte hartu dutenetako bat izan da. Galdegile pribatuak kontratatzea, informazio
militarrak lortzeko betekizunerako.

· 3 izond galdetzen duena. Rafaren begirada galdegileek. -Zer moduz joan da? -begietako zuriak zirudien galdegile.
galdegin, galdegiten 1 du ad galdetu.

«Zer norabide dago ezkerrarentzat?» galdegin zuen. 'Nahiz eta, zer...?', galdegin
nioan, jakinahi handiz. «Kulturak beldurtzen ote du Coumet?», galdegiten du EAk. Eta zein da -galdegiten dizut nik, jaun André-, zein da
diferentzia eta zein da aldea zozoaren eta ene artean. Bordes-i galdegin nion nola zihoan eta zergatik sartu zuten han. Batek galdegiten
dit alemana banekienez. Dena den, haiei galdegin beharko zaie zein diren haien hautuen irizpideak. Karl ekaitzari buruz galdegin
ziotenean, «Jainkoak salba gaitzala» erantzun zuen. Ezer gehiago ez galdegitea erabaki zuen. Emakumeak ea zer gogoratzen zuen
galdegitean, kontakizunaren jarraipena kontatzen hasi omen zen. Ez eta esne ahulaz hautsitako kafe ezdeus baten eskatzeko edo
komunak non zeuden galdegiteko orduan ere. Une batez soilik egon zen bentariari hiritartasunak ematen duen konfiantzaz hitz egiteko,
eta Amsterdameko berriez galdegiteko.

2 eskatu.

Zerbaiten beharra banuenez!_Mokanes bat eta salboina galdeginen dut, hasteko. Egiten duzuna eta egiteko galdegiten
dautazuna ez da legezkoa. Denbora galdegiten du. 8 hilabeteko espetxe zigorra galdegin baitzuen. Batera-k hitzordua galdegin dio
Frantziako Barne ministroari. Bi hautagaiei «erantzun argiak» eman ditzaten galdegin die. Aginduaren indargabetzea galdegin dute
manifestuan. Begitartea aski zen baimenaren galdegiteko, bai eta ere emaiteko.

3 (forma trinkoak)

Hoa Menelaorengana, eta galdegiok heure aitaren berri. Galdegiok ea nondarra den. Otoi arren, andrea,
galdegiozu nire partez adiskidantza hori, merezi ahal izateko zain nagoen bitartean. Galdegiozue sendagileari. Baina galdeiozu zer den
benetan gorputza. Hoa Pilosera, eta galdeiok Nestorri; handik Espartara joan behar duk, Menelao hilehoriaren etxera, hura itzuli baitzen
Troiako gerratik azkena.
[4] aldatzea galdegin (4); alde bozkatzea galdegin (4); argitzea galdegin (6); askatzea galdegin (5); aurkeztea galdegin (5); baimena galdegin (6);
baimenik galdegin (5); barkamena eskatzea galdegin (4); barkamena eskatzeko galdegin (5); barkamendu galdegin (5); bere buruari galdegin (4);
berriro galdegin (6); betetzea galdegin (4); bozkatzea galdegin (6); dimisioa galdegin (4); egitea galdegin (21); egiteko galdegin (6); ematea galdegin
(8); emateko galdegin (4); erregeak galdegin zion (8); errespetatzea galdegin (5); eskatzea galdegin (9); eskatzeko galdegin (9); galdegin zion
erregeak (4); gobernuari galdegin (8); hartzea galdegin (11); izatea galdegin (8); jaurlaritzari galdegin (6); laguntza galdegin (4); neure buruari
galdegin (4); onartzea galdegin (4); uztea galdegin (16); uzteko galdegin (8)
emaitea galdegina zauku (4)
egitea galdegiten (5); uztea galdegiten (4)]

galdegite 1 iz galdetzea.

Zeren ene liburuak ere Montaignen galdegite bat izan baitu abiapuntu. Bertze galdegite bat nuen nik
buruan orduko. Mila galdegite eginez. Hurrengo galdegitea gaztelaniaz egin zidan,

2 eskatzea. Gatazkan inplikatuta dauden eragile guztien elkarrizketa eta negoziazioa galdegitea.
[47 agerraldi, 14 liburu eta 12 artikulutan]
Baina ez nuen galdeka hasteko denborarik ukan.
Hantxe eseri zen, bada, Ulises, eta galdeka hasi zitzaion Penelope: nor zen, nondik zetorren, non zeuzkan gurasoak. Denak ariko zirela nor
ote zen galdeka, denak hari so berdin. Ni hari begira nengoen, nire buruari galdeka etxetik bota behar nuen ala ez.
[3] nire buruari galdeka (3)]

galdeka

galdekari izond galdegilea.

adlag galdezka.

Otsotzarmendi jaunak begi galdekariez begiratu zidan: [...]. Ez zituen bere begi galdekariak

nigandik kendu.

galdekatu, galdeka(tu), galdekatzen 1 du ad galdeketa egin. ik galdezkatu.

1976ko apirilean berrehunetik gora
pertsona atxilotu eta galdekatu zituen polizia frantziarrak. Orduan jujetarik batek galdekatzen ninduenari zenbait hitz erran zizkion.
Polizak zorrozki galdekatuko ditu. Gero, dokumentuan deskribatuta zegoena arretaz aztertu ondoren, galdekatzen hasi zitzaion.
Galdekatu ziotenei Mikel Strogoffek ez zien deus ere azaldu Tomsken gertatutakoez. Taldean buru egiten duenak berekin eraman nahi ditu
fraideak, galdekatzera.

2 galdetu. -Baduzu Gotha almanaka?_-galdekatu zuen Dembak berriro zerbitzaria. Gizona zer da ez badu galdekatzeko ahalik, galdea
bera desegiten bada? Positibotasunen eremua agertu ahal izan da zientziei galdekatuz euren historiari buruz. Borreroak galdekaturik,
mauritaniar gatibu batzuk bidaztiaren kondaerarekin bat etorri ziren. Apaiz nagusiak Jesus galdekatu. Ia goizaren erdia ematen dugu hura
galdekatzen, baina neskatoa altzairuz dago egina eta ez du amore emango.

3 (era burutua izenondo gisa) Alde batetik, galdekatzaileak, eta, bestetik, galdekatua.
[3] atxilotu eta galdekatu (4); poliziak galdekatutako (3); galdekatzeko baimena (3)]

galdekatzaile 1 iz galdekatzen duen pertsona. Alde batetik, galdekatzaile, kimikari lumagabe eta armagabea.
2 (poliziakoa eta) Itaunketetan CIA galdekatzaile azpikontratatuez baliatu dela jakin da. Azpikontratatutako galdekatzaileak erabili
behar izan ditu AEBetako agentziak. Alkantarillak bere buruaz beste egiten saiatu ondoren galdekatzaileek entzun nahi zutena esatea
erabaki zuela azaldu du; atentatuak egiteko prest omen zeuden guztiak, berriz, kalean daude, epailearen aurrean torturak salatu ondoren.

galdekatze iz galdetzea. Ondotik galdekatze garratz bat jasan behar dut.
galdeketa (1305 agerraldi, 88 liburu eta 508 artikulutan; orobat galdaketa g.er.; Hiztegi Batuan galdeketa
agertzen da) 1 iz poliziak edo jujeak gorabeheraren bat argitzeko egiten duen galdera-sorta. ik itaunketa.
Neure burua ikusten dut berriro komisariako korridore hutsetan, laugarren galdeketara noala, gauerdian. Atxilotu egin zintuzten, eta,
galdeketa trinko baten ondoren, propaganda subertsiboa banatzen ibilia zinela aitortu omen zenuen. Aipatu duzun "galdeketa trinko"
hori, bestalde, eufemismo hutsa da, eta ondo dakizu. Orain oroitzen naiz polizia hori galdeketa gogorrenean egon zela, gorputz erdia
mahaian zintzilik eduki ninduten hartan. Beldurrak nengoen gelan poliziak edukiko ote nituen zain, galdeketa egiteko. Karabineroek
galdeketa egin nahi izan zidaten zehazki jakitearren degeneratua nintzen ala ez. Urriaren 6ko goizean Ernest Hemingwayk aurrean du
galdaketa bideratu behar duen Parker koronela. Poliziaren aurrean zaude, eta galdeketa gainditzea duzu helburu. Galdeketa daraman
ertzainak betazalak igurzten ditu. Gure fiskalak, azkenik, galdaketak ere bere bizitokian egitea erabaki zuen. Lekuko hori ez baitzen
zinpean mintzo eta ez baitago epailearen aurrean galdeketa egin diezaioten. Legezko galdeketa batek jaun hori erabat errugabe aitortu
baitu. Auzi hau laburtzeko, aipatu besterik ez ditugu egingo galdeketan mintzatu zen auzitegiko sendagilearen xehetasun higuingarriak.

2 (bestek egina)

Elkarrizketa galdeketa itxura hartzen ari baitzen, eta ez zitzaion komeni. Sendagileen galdeketa estugarri eta
premiatsu batzuk. Ikerketa, galdeketa edo dena delakoa. Ildo honetatik, aipagarri da Suiza erromanikoko hizkerei buruzko galdeketa.
Bai, galdeketa-batzordearen bilkura izango da datorren astean.

3 galdera sorta.

Aurten egin den galdeketa batean hauxe agertu da: Indioen lehen kezka legea errespetatzea dela. Gizon bat edo
emakume bat datorrenean, galdeketa egiten zaio lehendabizi; gero sorospen bat eskaintzen zaio, laguntza, babesak. Ulergarritasunari
buruzko gainerako galdeketa guztiek erabat alferrikakoak baitirudite. Ikerketak biharamunean berrasi ziren, eta galdeketa zorrotzak egin
zizkieten zenbait lurjabe eta maizterri. Galdeketa-orriak banatu zizkienean, gelaren aurrealdera itzuli eta esan zien: [...].

4 kontsulta. Galdeketa-enpresa bateko langile gisa hasi ziren lanean atez ate. Txostenak, aburu-galdaketak, prentsaurreko sainduak,
gizarte zibileko kidez osatu lantaldeak. EAJ herri galdeketari eta autodeterminazioari baiezkoa ematera behartuta dagoela. Madrilek
Europako Konstituzioaz herri galdeketa iragarri du. Trebiñuarrek herri galdeketa bidez esandakoa errespetatzea ezinbestekotzat jo du.
Datorren legegintzaldian herri-galdeketa egiteko konpromisoa hartu zuten atzo Josu Jon Imazek eta Begoña Erraztik

5 galdeketa gela (polizia etxe batean)

Poliziaren galdeketa-gela batean nengoen. Gizon bat galdeketa gelan dago, eta oso
galdeketa gogorra ei da, gaiztoarena egiten duen polizia atxilotuarengana hurbildu baita, zarataka. Ordu erdi daramazu galdeketa-gelan
inspektoreak alde egin duenetik. Abenduaren 31a: hirugarren galdeketa dozier bat bada zabalik mahaiaren gainean.

[209 agerraldi, 119 artikulutan]
Jaurlaritzak berretsi egin du Legebiltzarrak onartutako
Estatutu erreforma berriaren inguruko herri galdeketa egingo duela EAEko herritarren artean. Koalizioak datorren legegintzaldian herri
galdeketa egiteko konpromisoa duela esan zuten Imazek eta Erraztik. Agortuta dago egungo markoa, eta zer nolako autogobernua nahi
duen erabaki behar du euskal gizarteak, herri galdeketaren bidez. Herri galdeketa datorren legegintzaldian «gakoa» izango dela.
Hartara herri galdeketan dago soluziobidearen giltza. Konstituzioarekin herri galdeketa egitea eragotzi daitekeela dio. Erreferendum
bidez herri galdeketak egiteko eta telekomunikazioak kudeatzeko eskumenak ere jasotzen dira. Zestoan, esaterako, 2004ko abenduaren
12an egin zuten herri galdeketa. Europako Konstituzioaren inguruan herri galdeketa egitearen alde agertu zen atzo Erresuma Batuko
Lehen ministro Tony Blair. Boliviako gas naturalaren erreserbekin zer egin erabakitzeko martxoaren 28an herri galdeketa egingo dela
adierazi du Carlos Mesa Boliviako presidenteak.
[3] balizko herri galdeketa (3); barne galdeketa (4); bigarren galdeketa (3); egindako galdeketa (9); egindako herri galdeketa (4); galdeketa atzeratu

6 herri galdeketa

ik herri 17.

(3); galdeketa bat egin (6); galdeketa baten arabera (3); galdeketa baten bidez (7); galdeketa bidez (9); galdeketa deitzea (3); galdeketa deitzeko (3);
galdeketa demokratiko (4); galdeketa egin (72); galdeketa egingo (21); galdeketa egitea (32); galdeketa egitea proposatu (4); galdeketa egitearen
alde (3); galdeketa egiteko (42); galdeketa egiteko eskatu (5); galdeketa egiteko konpromisoa (3); galdeketa egiten (7); galdeketa egitera (8);
galdeketa eskatzeko (3); galdeketa gelan (4); galdeketa gelara (4); galdeketa gogorra (4); galdeketa hasi (5); galdeketa labur (4); galdeketa teknika
(3); galdeketa teknikak (3); galdeketa zentro (3); galdeketa zorrotza (3); herri galdeketa (162); herri galdeketa bat (9); herri galdeketa baten (3); herri
galdeketa bidez (4); herri galdeketa deitzea (3); herri galdeketa egin (11); herri galdeketa egitea (12); herri galdeketa egiteko (16); lehen galdeketa (3)
akusatuen galdeketak (3); egindako galdeketak (4); galdeketak egin (5); galdeketak egiteko (12); galdeketak egiteko aukera (3); galdeketak egiten
(5); galdeketak hasi (3); herri galdeketak (24); herri galdeketak egiteko (4); legez kanpoko galdeketak (4)
herri galdeketan (16)
galdeketara deitzea (3); herri galdeketara (4)
galdeketarekin hasteko (3)
egindako galdeketaren (6); galdeketaren aurka (6); galdeketaren bidez (8); galdeketaren bitartez (3); galdeketaren defentsa (3); galdeketaren
emaitzak (8); herri galdeketaren (35); herri galdeketaren alde (5); herri galdeketaren bidez (6); herri galdeketaren defentsa (3); herri galdeketaren
inguruan (4)
galdeketari begira (3); galdeketari emandako (3); galdeketari erantzun (5); herri galdeketari (15); herri galdeketari buruz (7); herri galdeketari
buruzko (3)
galdeketarik egin (3); galdeketarik egingo (3); herri galdeketarik (5)]

galdeketari iz galdekatzailea. Galdeketaria Fossa zenean, nahikoa ondo zihoan kontua.
galdekizun 1 iz galdera.

Orduan, galdekizuna berriro ere agertzen zaigu: nolako iraultza da hau? Galdekizun hauei erantzun
asko eman dakizkieke, adibidez, ondorengoak: [...]. Azkenengoari dagokionez, galdekizuna zera litzateke: ea barneko sentsua bai, baina
kanpoko sentsurik ez genukeen, baizik kanpoko irudikapena besterik ez. Giza arrazoimenak [teorikoak] patu berezi hau du bere ezagutzen
sail batean: baztertu ezin dituen galdekizunek zirikatzen dute; izan ere, arrazoimenaren izaerak berak ezarri dizkio galdekizunok, baina
berak ezin ditu erantzun, giza arrazoimenaren ahalmen oro gainditzen baitute. Galdekizun nagusia da ea gai izango diren transferentzia,
kupoaren desadostasun eta Ertzaintzaren hedapenari buruzko eztabaida gainditu eta euskal herritarren borondatea errespetatzeko moduari
buruzko eztabaidan noraino iristeko gai izango diren. Lekukoak egiten zaizkien galdekizunak ihardestera behartzen dituen izendatutako
epailearen gisara. Ez zen galdekizun erretoriko hutsa, salerosketaren tirabirak leuntzea bilatzen zuena.

2 galdetegia, galdera sorta daukan idazkia.

Gero, zaratarik ez egiteko, paperak bete eta ilaran jartzeko, eta galdekizun
potolo bat entregatu zidan. Isilean, eta batzuetan modu praktikoago batean ere, galdekizun bat pasatzen zaielako, EHUko hainbeste
zentrotan bederen, galdetzen diena beren iritzia eman dezaten irakasleei buruz.

galdemodu iz galdera. Beltza da kontua, baina, beharbada, galdemodu ttiki batek sinala lezake aterabidea. Modu bitxian begiratu
zion Gülbaharri, begiak galdemoduz beterik.

galdera 1 iz jakin nahi denaz egiten den esaldia. Hori ez zen baieztapena, galdera baizik, eta galderak erantzuna du zor. Nora? -txoferraren galdera. -Hila? -bozkariorik ez zen nire galderan. -Alokatu diozu?_-Pilarren galdera-. Galdera hau da: zuk zerbait
idatzi al duzu 110. geltokiko kartelean? Horrenbestez, burura datorkigun lehengo galdera hau da: ba al da euskal pentsamendurik?
Galdera da: nola sortu ziren mamuak eta antzeko pertsonaiak? Hori duk bizitzan jakin nahi nukeen gauza bakarra, hori duk nire galdera.
«Zergatik joan herritik? zergatik etorri?», galderak pausatu zituen Etxekoparrek. Sinets nezakeen galderak inolako gibelasmorik ez zuela.
Ez dut ulertu galdera. Ez dut beste galderarik, epaile jauna. Orain zetorren galdera zailena: zeren bila, ordea? Galdera errepikatu behar
izan zuen da Rua eroak. -Ez al hintzen ehizaldiaz ari? -galdetzen dio gonbidatuak, galdera saihestuz. Baina..._galdera ondo taxutu al dut?
Ez bide zen ohitua kazetarien galderei erantzuten. Galdera horiei erantzun ahal izateko, oso era desberdinetan antolatu izan dira
gizarteak historian zehar. Galdera ihardesten nekerik hartu gabe. Galdera bat-batean otu zitzaidan. Galderak egonezina eman zidan.
Galdera batek mihia erretzen zidan. Eta braust bota zidan galdera: azken finean, zer nahi duzu zuk nigandik? Galdera horixe zebilkidan
gogoan [...] erredakziotik bere etxeko telefonoa markatu nuenean. Harritu egin ninduen bat-bateko galderak. Galderak ustegabean
harrapatu nau. Galdera mutilari zuzendu zaio, berez; hari eta ez beste inori. Galdera horrekin zuzendu zitzaion Txitxikov ostatuko
emakume zaharrari. “Hori galdera!”, neure artean.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Bazakiat galdera zaila dela. Galdera erraza; erantzuna, ez horrenbeste. Ana Morenak bananbanan erantzun zituen galdera bihurriak. Lehengo larunbateko dudak [...] ezabatu zizkidan emakumearen galdera zuzenak. Zinez
diotsut nik neuk ere ezagutu nahi nukeela zure galdera zorrotz horren erantzuna. Galdera maltzurraren ildoa konprenitu ezinik. Aralarko
Miren Egañak hainbat galdera zehatz egin zizkion Aranazi. -Bai -erantzun zion, irmo, ezkontzeko denak galdera erabakigarriari bezala-,
onartzen dut. Geure bizitzaz erantzuten zieagu beti galdera garrantzitsuenei. Ez da galdera txarra. Gero haren onginahizko galdera, ea
andereñoa nire andregaia al zen. Fontainen galdera erretorikoak entzun izan ez balitu bezala.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Galdera saila kanporatu zitzaidan, bata bertzearen ondotik, hats hartzeko etenik gabe.
Galdera mordoa nuen nik egiteko. Galdera andana prest neukan. Diosala galdera-doinu zorrotzez egin nion. Honela ikusten dugu
galdera-eremu bat zabaltzen dela. Galdera ikur batek bezala begiak inguratzen dizkieten bekainen marrak. Argudio ahulen ondoan
galdera-markak ezartzen. Txitxikov, galdera-imintzioa marrazturik aurpegian, zain geratu zen, egonezinik, giltzainak zer esango. Bere
galdera-txandari ekinez.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Lizarriturriren amaiera-galdera. Nik uste etikako azterketek ez dutela behar beste
helburu-galdera hori gogoan edukitzen. "Zer jaten egon da" gisako zati-galderak. -Eta? -erantzun zuen, norbaiti erdi-galdera eginez-.

5 galderazko1 izlag

Galderazko ikur batzuk. Galderazko keinu bat eginez. Eta solaskidearen galderazko behakoa ikusiz gehitu
zuen [...]. -Ez dizut ulertzen -galderazko begirada egin zion.

6 galderazko2 (gramatikan)

Halere, S taldea zabal liteke, esaterako, Adierazpen Perpausa, edo Galderazko Perpausa sinboloak
gehituz. Beraz, (43i-iv) perpausak (44i-iv) perpausen galderazko aldaerak dira. Intuizioaren aldetik begi-bistakoa da (115) adibidean bi
motatako perpausak daudela, adierazpenekoak (115i) eta galderazkoak (115ii-iv). Ezeztapen, adierazpen eta galderazko perpausen eta
gainerako harreman formaldatzaileen arteko antzekotasuna.

7 galdera egin

Galdera egin, eta isildu egin zen. Ba egin galdera, Itxaso. Galdera egin diot ea bekatu larrian sinesten ote duen,
hots, jainkoengan. Burura etorri lehen galdera egin nion emaztekiari. Ez duzu niri horrelako galderarik egiteko inolako eskubiderik. Baina
Dumbledorek ez zien autoaz galderarik egin. Neure buruari egiten baitiot orduan galdera, ea noiz zaidan gogaikarriago, noiz

·

eramangarriago haiek ez edukitzea. Susana, galdera bat egin nahi dizut. Etorkizunari buruzko galderaren bat egiteko. Galdera bikoitza
egin ondoren. Galdera asko egin zizkion nitaz. Galdera zozo bat egin dut! Bekainak jasota, galdera mutua eginez bezala. Erantzunik ez
duten galderak egiten hasten denean. Oker egina dago galdera, adiskide. Ruche jaunak aitortu behar izan zuenez, ez zion sekula bere
buruari galdera hau egin: "Nondik nora dira kontuak kurba baten gainean ezarririk triangulua?"
[6] betiko galdera (16); egin beharreko galdera (11); egin zion galdera (8); egindako galdera (39); eginiko galdera (14); erantzun beharreko galdera
(6); erantzun galdera horri (6); erantzunik gabeko galdera (10); funtsezko galdera (15); galdera asko egin (11); galdera bakar bat (7); galdera bakarra
(24); galdera bat egin (57); galdera bati erantzunez (12); galdera batzuk egin (19); galdera bera egin (19); galdera berbera (11); galdera berriak (17);
galdera bota (14); galdera egin (165); galdera egin zion (12); galdera egin zuen (13); galdera eginez (8); galdera egingo (15); galdera egiteko (17);
galdera egiten (37); galdera egitera (12); galdera egokia (6); galdera entzun (9); galdera erantzun (15); galdera erantzunen (8); galdera errepikatu (9);
galdera erretorikoa (8); galdera hau egin (36); galdera horiei erantzun (7); galdera horren erantzuna (10); galdera ikur (16); galdera inozoa (6);
galdera marka (7); galdera mota (8); galdera nagusi (6); galdera nagusia (19); galdera ona (15); galdera pausatu (15); galdera pausatzen (10); galdera
sorta (11); galdera ugari egin (10); galdera zaila (11); galdera zailak (8); galdera zehatz (9); galdera zehatza (6); galdera zorrotz (7); galdera zuzena
(11); horrelako galdera (8)
egindako galderak (9); galderak egin (60); galderak eginez (14); galderak egitea (23); galderak egiteko (37); galderak egiten (116); galderak egitera
(6); galderak erantzun (13); galderak erantzuteko (7); galderak eta erantzunak (8); galderak sortu (6); kazetarien galderak (8)
egindako galderaren (6); galderaren erantzuna (18)
egindako galderari (18); egindako galderari erantzunez (7); galderari erantzun (50); galderari erantzunez (27); galderari erantzutea (8); galderari
erantzuteko (9); galderari erantzuten (11)
ez egin galderarik (7); galderarik egin (52); galderarik egin gabe (8); galderarik egingo (10); galderarik egiteko (6); galderarik egiten (24)
abokatuaren galderei (9); defentsaren galderei (6); egindako galderei (24); egindako galderei erantzunez (6); galderei erantzun (59); galderei
erantzunez (55); galderei erantzungo (6); galderei erantzutean (6); galderei erantzuteari (12); galderei erantzuteko (34); galderei erantzuten (26);
kazetarien galderei erantzunez (20)
galderen bidez (9); galderen erantzunak (7); galderen txanda (10); galderen txandan (12)]

galderatxo iz adkor galdera.

Galderatxo bat egin nahi nioke nire tutoreari, zilegi badut. Gizalegeak hala eskatzen baitu, Mr
Worthing, galderatxo bat: ez da Miss Cardew fortuna ttikiren baten jabe izango?

galdetegi iz 1 galdera-sorta duen idazkia. Ibarretxek bere egitasmoarekin aurrera egin behar lukeela uste dute galdetegian
parte hartu dutenen %36k. Aisialdiari dagokionez, Eustaten galdetegia erantzun dutenen laurdenek (%26,7k) diote batez beste ordubete
eta 11 minutu pasatzen dituztela egunero atseden hartzen. Aldizkarietan egoten diren inkesten pareko galdetegia izango dela pentsatu
dut: 0-5 puntu bitartean lortu badituzu... Eta hainbat euskaldun ezaguni galdetegi bat helarazten dionean ere [...] euskararen bidez
frogatu behar duen a priori baten bidez abiatutakoa da galdetegia; egiaren bila abiatu baino, bere egia estetikoa konfirmatuko dioten
iritzien eta adibideen bila ari da.

2 Inkesta. Horretarako, ikasleen eta irakasleen artean hizkuntza gaitasunari buruzko galdetegia egin da.
3 Galdeketa. Epaileak galdetegietan erakutsi zuen zorroztasuna.
galdetu, galde, galdetzen 1 du ad galderak egin. (galdera zuzenetan)

Nor dira, galdetu nion. "Eta umeak zer?",
galdetu nion. -Apaiz bat?_-galdetu zuen Karmenek harrituta. -Hamahiru lagun hil al zituen?_-galdetu zion Harryk, orrialdea Stani itzuliz. «Sendagileak euskaraz ez badaki, nola jakingo du zer duen umeak?», galdetu zuen. –Eta, non inprimatuko da?_–nik galdetu. Baina berriro galdetuta-, zer esan mamu edota antzeko pertsonaiei buruz? Denek galdetzen zuten: nolaz merezi izan du horrelako zorigaitza?
Eta galdetuko didazue orain: zergatik Central Park eta ez beste edozein leku? Zertarako balio du, galdetzen dut nik, gizaki horiek hain
artatsu zaintzeak? Baina, lehen argumentuari dagokionez, hauxe galdetzen diet: esperientziak ez ote du halaber irakasten Gorputza
geldoa baldin bada, Izpiritua aldi berean ezgai dela pentsatzeko? Estherren mahaira joan nintzen eta galdetu nion: [...]. Noiz arte,
galdetu zuen bere artean. Baina nola, galdetu zion bere buruari, inori buruz hau edo beste jakin, zigilupean baldin badago?

2 (zeharkako galderetan) –Lagunok: galde diezaiogun atzerritarrari jokoren bat ba ote dakien. Nik orain zera galdetuko nizuke:
pertsona zintzo batek nola ez du ba beti porrot egingo, jende faltsuz beteriko gizarte batean? Galdetuko zidak zer ikusi dudan azokan, eta
nik dena kontatuko zioat. Galdetu diot zergatik ez dizun esan egiazko arrazoia. Garaiak gogoratu nahian al zebilen galdetu zuen orduan
txoferrak. Ea nora zihoan galdetu zion Aizpuruak. Noiz, nola, norekin eta, batez ere, zergatik galdetzen zidan epaile jaunak. Ez zizun
horrelakorik galdetu, telefonoz hitz egin zenutenean. Osasunez nola zebiltzan galdetu zioten elkarri. Galdetuko bazenit nire aurpegia
noiz hasi zen aldatzen –erantzun dio olerkariak kazetariari–, ez nuke erantzuten asmatuko. Nire buruari galdetzen nion egia ote zen ni
Beverly Hillseko igerileku batean bainatzen ari nintzela. Galde beza berorrek jakin nahi duen dena, berorren esanetara nago. Aditz mota
bakoitza zein hiztun multzok erabiltzen ote dituen ere galde genezake. Berebiziko zehaztasunez galdetu zuen nor zen hiriko
gobernadorea, nor Ganberako burua, nor prokuradorea. Alferrik galdetuko didazu zergatik: ez dakit.

3 (hainbat joskeratan)

Nitaz galdetzen badu, martxa egin dudala eta astelehena arte ez nauela ikusiko. Aspalditik arrastoa
galduriko hainbat ezagunen bizimoduaz galdetu zion. “Ez al du gugatik galdetu?", esan zidan Mary Annek ospitaletik deitu zidanean. Gero
izenak galdetu dizkigu emakumeak. Datuak askotan galdetu zizkidaten: izena, nongoa naizen, zertara joan nintzen... Edozein galdera
egin bat-batean, ergelkeriaren bat galdetu. Mary Annek nik bidenabar aipatutako "gudari" hitzaren esanahi zehatza galdetu zidan.
Galdetu beharrik ez. Ez zeukan zer gertatu zen galdetu beharrik.

4 (aditz izenkiaz)

Galdetzea ahaztu zitzaidan atzo... gau beranduan heldu nintzen eta... Zilegi genuke guk, Lurreko biztanle
errukarriok, lotsagabeki galdetzea zer duzun amets? –Baina, barkatu galdetzea, ez zaitut-eta haserretu nahi: urtero-urtero ordainduko
dituzu zergak?, –Galdetzea badut behinik behin, ezta? Lotsa ematen zion bietatik zein zen txakurra eta zein katua galdetzeak. Zenbait
egunen buruan, ezin egonarekin, zerbait jakin nahiz, atrebitu nintzen Maite zer bilakatua zen haren lagun minari galdetzerat.
[8] aitari galdetu (15); bere buruari galdetu (24); berriro galdetu (30); erregeak galdetu (21); galdetu dizu inspektoreak (10); galdetu ea (21); galdetu
nion ea (35); galdetu zidan aitak (9); galdetu zidan amak (8); galdetu zidan ea (33); galdetu zion mutilak (14); galdetu zion neskak (23); galdetu zuen
peterrek (11); hau galdetu (11); hauxe galdetu (10); herriari galdetu (34); izena galdetu (28); jesusek galdetu zien (9); neure buruari galdetu (23); non
zegoen galdetu (13); nor zen galdetu (16)
ote den galdetuta (10); ote duen galdetuta (8)
herriari galdetzea (8)
galdetzeko ea (11); galdetzeko gogoa (9)
galdetzekotan egon (12)
bere buruari galdetzen (43); berriro galdetzen (11); berriz galdetzen (16); galdetzen ausartu (8); galdetzen diot ea (10); galdetzen du jeneralak (10);
galdetzen ea (11); neure buruari galdetzen (48); ote den galdetzen (20); ote zen galdetzen (17)
galdetzera ausartu (13)]

galdetzaile [41 agerraldi, 25 liburu eta 2 artikulutan] iz 1 galdetzen duen pertsona. ik galdegile. Batzuek tontotzat
hartzen dute galdetzailea. Galdetzailearen jakin-mina ere ez delako hainbesterainokoa izaten. Erantzunak ordezten zuen galdera,
galdetzaileak hitz egiten gaixoaren lekuan. Ana Morenak irribarre sardoniko bat egin zuen, galdetzailearekiko irain gisa.

· 2 izond galdetzen duena.

Begirada ilun, galdetzaile eta susmoz betea botaz urrundu zen geldi-geldi. Begiak erdi itxi nituen
Umbertoren begirada galdetzailea saihesteko. Amak begirakune galdetzailean bildu zuen oraingoan, haren begiei igarri nahian. Hamidak
halako imintzio galdetzailez eragin zion buruari. Lantzean behin Olatzi so galdetzaileren bat luzatzen ziola. Gero, marinel bat inguratu
zitzaion irribarretsu keinu galdetzaile batekin nola-zaude imintzioka. Gero, marinel bat inguratu zitzaion irribarretsu keinu galdetzaile
batekin nola-zaude imintzioka.

3 (gramatikan eta)

Bizkaian 'edo + izenordain galdetzailea' egiturako sail osoa dago: edonor, edonork, edonori, edonon, edonoiz,
edonora, edonondik, edozertan... Subjektuaren kokapenak definitzen dira era berean eremu edo objektu-multzo ezberdinetan bete ahal
dituen egoeren arabera: galdera esplizituen multzo baten arabera subjektu galdetzailea da, eta informazio egitarau baten arabera
subjektu entzulea da.
[3] izenordain galdetzailea (3)]

galdetze iz galdera egitea.

Zer moduz lo egin dudan galdetze hutsak gogaitu egiten nau. Galdetze hutsak heriotza-urrina dakar
berarekin. Begiratze, galdetze, deszifratze, erregistratze, erabakitze funtzioen multzoa. Josebak galdetze-aurpegia jarri zuen eta Angiek
Kellyrekiko istorioa kontatu zion. Eusebiok ez zuen galdetze beharrik.

galdez adlag 1 eske. Diru galdez postariak ekarri gutun garratza, bankuaren partez. Aita Woronieckiri berari, Poloniara idatzi nion,
argitasun galdez. Arrenka ari zitzaidan laguntza galdez. Kontseilu galdez etorri ere bazatoz nigana! Sarkozyri hitzordu galdez. Zeruari
erreguka eta otoizka, mirakulu baten galdez. Badakigu ere ez gabiltzala honetan adimenaren argi hotzaren ondotik baina bai bihotzeko su
beroaren galdez, ez gaitzan bederen munduaren eta mendearen hotzak hil.

2 galdezka.

Lehen, laminak bizi zirelarik, jin omen ziren hemengo emazte baten galdez, heietarik bat eri zela eta otoi zerbait egin
zezon. –Agure itsu bat duzu atarian, zure galdez –gaztigatu zion sehiak merkatariari. Bera ere harriturik dago eta senargaia uste bezain
ongi ezagutzen ote duen ari da bere buruari galdez. Beste langile batengana jo zuen, ea zer egin behar zuten galdez.

galdezka [657 agerraldi, 171 liburu eta 74 artikulutan] adlag 1 galdetzen. ik galdeka. Burua jasorik, ikasketa-burua
ikusi nuen ate zabaldu berriko argi-inarri hits baten erdian, nitaz galdezka. Joan hitaz galdezka ari dun denbora guztian. Elisabeth, Luisez
galdezka. Gabonetako ekaitz handiaz galdezka aditu zioten Ramsay jaunari. -Alleyne jauna zure galdezka ibili da -esan zion
bulegariburuak zorrotz-. Pertsona batzuk dira hemen, zure galdezka. Zugatik galdezka ibili naiz.

2 (galdera zuzenekin) Daukat berriro urdailean, sabelean ukabilkadak ematen zizkidan polizia, "Nork bildu zintuen?" galdezka. Bera
hasi zen galdezka: Non duzue ene alaba tipia? Orduan Ximun hurbildu zitzaidan eta galdezka hasi: [...]. Mirail baten aitzinean plantatu
nintzen, ikusten nuenaz gohain, galdezka hargatik: zergatik ez zen Roslin Institutuko laborategian, ardiaren ordez, behi bat klonatu? Hiria
bistatik galdu dugunean jendea galdezka eta marmarka hasi da: “Nora goaz? Galdezka erantzun diot: [...].

3 (zeharkako galderekin) Harry esnatu egiten zen gauez, izerdi hotzetan blai, Voldemort non ote zegoen galdezka. Begira gelditu
zitzaidan, balkoi hartan zertan ari nintzen galdezka bezala. Eta orain hor non agertzen zitzaion neska, etxeko ate aurrean, maleta batekin
eta ea enbarazu egiten zion galdezka. Hurbildu zitzaien Nikolai biolina eskuan, ea haiekin jotzerik ba ote zuen galdezka. Trajedia
ospetsuan Edipo galdezka dabil ea nor den bere aitaren hiltzailea. Galdezka hasi zitzaigun nor epaitzen zuten egun hartan. Haiengana jo
nuen, galdezka, ea dealera nor zen, drogan zer demontre sartu ote zuen jakin nahi nuela. Neure buruari galdezka ni, ea inoiz horren
gaztea izan ote naizen. Chris galdezka ari zen bere baitan, ea berak bezain zoragarri iritziko ote zieten besteek Stephenen marrazkiei.
Hurrengo urteko lorealdia nolakoa izango ote zen bere artean galdezka.

4 (objekturik gabe) Momentuz, ez naiz erantzuteko gauza, eta galdezka jarraitu beharra daukat. Galdezka etortzen zaidan jendeari
ez diot geroa irakurtzen nik: igarri egiten diot. Haiei begira ehun bat pertsona izango ginen, gehienak elkarri galdezka, zer gertatzen ari
zen ulertu gabe.

5 ipar eskatzen. Ohatua zelarik, etorri zitzaion andere Juana printzesaren mezularia, Valladolidera joan zedin galdezka.
[3] bere baitan galdezka (3); bere buruari galdezka (42); beren artean galdezka (3); elkarri galdezka (4); galdezka ari (57); galdezka ari zen (11);
galdezka aritu (13); galdezka aritzen (5); galdezka dabil (4); galdezka ea (25); galdezka ekin (3); galdezka eta galdezka (4); galdezka etorri (6);
galdezka etortzen (4); galdezka hasi (73); galdezka hasi nintzaioan (3); galdezka hasiko (8); galdezka hasteko (3); galdezka hasten (14); galdezka ibili
(21); galdezka jarraitu (8); galdezka jarraitzen (3); galdezka joan (8); hitaz galdezka (3); jendea galdezka (3); jendeari galdezka (4); neure buruari
galdezka (14); nire buruari galdezka (3); nitaz galdezka (5); ote zen galdezka (9); ote zuen galdezka (8); zutaz galdezka (9)]

galdezkatu, galdezka(tu), galdezkatzen du ad 1 galdekatu, gorabeheraren bat argitzeko galdetu.

Onartzen
duzuia galdezka zaitzadan. Nortasun kontrolatze hauetatik batean atxilotuak izan ziren bi gizonezko aske utzi zituen atzo poliziak, hiru
orduz galdezkatu eta gero. SNCFko trenen pasabidea mozteagatik epaitutako 63 demoak galdezkatu zituen epaileak, eta guzti-guztiei
galdetu zien, banan-banan, zer nazionalitate zuten. Ikertzaileek lekuko gisa galdezkatu zuten Bassi, uneotan espetxean dauden Fausto
Tonna eta Luciano del Soldato finantza zuzendarientzat lan egin zuelako. Parmako fiskalek baimena eskatuko dute Luxenburgo, AEB, Brasil
eta Venezuelako finantza erakunde batzuetako arduradunak galdezkatzeko. Emazteak berehala bere neskameen susmoa egin zuen eta
banan-banan galdezkatu zituen. Oraingoan sultanari kontatu behar izan zion gertatutako guztia, eta honek bisirraren semea galdezkatu
zuen.

2 galdetu.

Egunerokoak galdezkatutako beste zenbait adituren arabera, erretiratze honek agerian ezar lezake AEBek ez dutela espero,
dagoeneko, suntsipen handiko armarik aurkitzea Iraken. Eta kausa horien berri ez baldin badie norbaitek ematen ahal, berak ekintza
berdintsuak egitera zer xedek deliberatzen ohi dituen gogoratzeko ez zaie besterik gelditzen beren buruak galdezkatzea baizik.

3 galdatu, eskatu. Segurtamen guztiak galdezkatzen dituzte ikusgarri honetan.
galdezkatze iz gorabeheraren bat argitzeko galdetzea.

Geroxago, galdezkatze denboran, sobera fier agertzen bainiz,
behar bada haren arabera sobera ausart, Gestapoko komisarioak sekulako azote zafraldia emaiten daut. Galdezkatze gelan bi aleman
zeuzkan parean.

galdezketa iz galdeketa. Atxilotuak Saintesko komisaldegira eraman zituzten eta Paristik DNATeko talde bat bertaratu zen inkesta
beren gain hartzeko eta galdezketak egiteko.

galdezketatu, galdezketa, galdezketatzen du ad galdekatu.

Atxilotuak DNATren (Terrorismoaren Kontrako Dibisio
Nazionala) egoitzan galdezketatuko dituzte. Guztiak gizonezkoak ziren ehun palestinar hauek Rafa Yameko koloniara galdezketatzerat
eraman aurretik, Tal Sultaneko biztanle gehienak eskola batean bildu zituzten.

galdor
1 hauts galdor iz lisiba egiteko erabili den errautsa.

Urean urtarazi eta, oihalak ur urdin hartan pasatzen ziren, hauts

galdorretik ateratu eta ikuzi ondoan. Nola egiten zen hauts galdorra?

galdu, gal, galtzen 1 da ad bidea edo norabidea ezin aurkituz gertatu.

Ez, andrea -esan zuen berak-, ez nabil
galduta. Gutuna bidean galdu bazen ere. Ez zara inongo mundu berritan galduko. Han zegoen bera, oasi bat bezain galdurik. Galduta
zebiltzanak jipoitzeko zain. Galdutako haur bati buruzko berri bat eman zuten telebistan. Eta orain geu gaude infernuan galtzeko
arriskuan. Kalkulu antzuetan galtzen zen gero. Arrunt xoratua nintzen, galdua, nik dakita nongo parabisurat sartua banintz bezala! Eta
gizon guztiak galduko ziren labirinto bat eraikitzeari eman zitzaion.

2 desagertu, ezereztatu.

Bizkarra makurtu, eta jendearen artean galdu zen. Eta eskuan muin egin ondoren, muin beroa inondik
inora, karrikan galdu zen, egun zurian gorri. Eskailera pribatua ilunpetan galtzen zen. Maleta galduko zen, agian, kontsignan geldituko
zen... Gurdiak astinaldika baizik ez ziren aurreratzen, bata bestearen atzetik, eta haien ilara luzea begietatik harago galtzen zen,
urruntasun grisetan. Karrika iluna ez da amaitzen, ezerezean galtzen da. Etxe zahar izugarri handia, lainoetan galdua. Horiei buruz dago
idatzia: Galdu da horien jakinduria, eta:_Madarikatuak zure aginduetatik aldentzen direnak! Ekologistok pozik egon gaitezke, arraza hori
behintzat erabat galdu ez delako. Galtzeko zorian dauden espezieak. Ez zen galdu gerezi usaina.
beltxaranarekin?

·

Hi nora galdu hintzen hire

· 3 du ad gabetua gertatu. (aurki daitezkeen gauza konkretuez) Zerbait galdu dut, gauza baten bila nabil. Galdu egin
ditut nire eskularruak. Jo dezagun mila marko galdu dituzula. Eskuratu berri dudan nobela galdu nuenean. Memoriaren ganbaran erdi

· irud/hed Zer galdu zaizu zuri hain urruti, munduaren beste puntan?
4 (ezin aurki daitezkeen gauza konkretuez) Gorputzeko ilea galdu edo bakandu zaion piztia dela. Johnny odola galtzen ari
galduta neuzkan Abaxi bezalako hainbat pertsonaiei.

zen. Traktore zaharren batek galdutako olioa edo izan behar zuen. Hobe da hatza galtzea eta gizakia salbatzea, gizakia eta hatza galtzea
baino. Maiteminduak bere kuttuna galtzeko duen ikara larri bera zen Istillagak bere burua galtzeko zeukana. Egun batzuk lehenago [...]
euskarak eta Euskal Herriak Luis Villasante euskaltzainburu ohia galdu zuen. Biztanleak galtzen dituzten herriak. Euskal Herrian ehunka
bazkide galdu zituen elkarte ekologistak adierazpen haien ondorioz.

5 (gauza abstraktuez)

Gorputzeko indar guztia galdu zuen eta, erabat ahuldurik, mugitzeko gauza ez zela gelditu zen. Kanturako
gogoa galdu eta letra hilari ederretsitako belaunaldientzat. Loa galdutakoan basatia zen. Pazientzia galtzen hasi nintzen. Lotsa guztia
galdu zuten. Halako batean bere buruari ezin eutsirik konortea galdu zuen, flakiak jota. Erortzean, konortea galdu zuen. Juliok kontrola
galdu zuen, eta ukabilkadaka hasi zitzaidan. Alderrai ibili zen gauera arte, zentzua galdurik, emakume gaztea burutik kendu ezinean.
Gerra, bai, baina duintasuna ez genuen galdu. Memoriaren ganbaran erdi galduta neuzkan Abaxi bezalako hainbat pertsonaiei. Azken
erasoan biek galdu zutela bizia. Nafarroa galdu zuan eta betiko galdu zuan, baina gure jauregia oraino ez, beharbada... Itsu batek ere
gorputz santuaren hilobi aurrean berraurkitu zuen aspalditik galdua zuen begietako argia. Ikusteko ahalmena galdu zuen. Haren irriak
galdu egin du lehengo taxu jostari eta arina. Hitz egiten diozun bitartean adi-adi egoten zaizula hitzik galdu gabe. Edo lipar batez arreta
galduz gero. Supazterrik eta teilaturik gabeko jendeek, galtzeko ezer ez dutenek. Aspaldi zuen galdua fedea alargunak. Aste gutxiren
buruan bere balioaren %75 galdu zuen diru horrek.

6 (pisua, garaiera eta kidekoak)

Baina biziki flakatua hogoi bat kilo galdu nituen hilabete bat eskas barne. Anhidrido
karbonikotan bere pisuaren ehuneko 16 galtzen zuenean. Orduko zortziehun kilometroko lastertasunean eta minutuko hiru mila ehun eta
hogeita hamar biratan, altuera galtzen ari naiz.

7 ez irabazi. (apustua, lehiaketa, partida eta kidekoak)

Baina Slytherinek Hufflepuffen aurka galtzen badu... Ez ziren
konturatzen jokoa galdua zutela. Baina jokatutako diru guztia galtzen du beti, oso jokalari ona den arren. Bigarrena jokatu nahi izan nuen
eta berriz galdu dut: partida galdu dut. Partida hau galtzen badugu, quidditcheko kopa ere galdua dugu! Borroka galdu egin dualako?
New York Knicks saskibaloi taldeak NBAko finala galdu du San Antonio Spursen kontra. Gobernu errepublikarrak sinesgarritasuna eta urte
hartako hauteskundeak galdu zituen.

8 ez baliatu. Denbora galdu gabe. Gizon bakar batek ere ez zuen bidaia hau denbora galdutzat joko. Eta galdutako ordu bakoitzak
bidea erraztuko dio Sauronen garaipenari. Hilabetea galdu nuen haren keinuak eta egintzak egiaztatzen. Ez dago segundo bat ere
galtzeko: kondenaturik daude... Ez zuen hargatik ametsetako lukainkak zenbatzeko astirik galdu.

· 9 da/du ad suntsitu, hondatu. Galdurik nago, itsustu naiz betiko. Goseak galduko nau, prefekturan sartu baino lehen. Anemiak
galduko du. Gaitza dute ikusten eta ezagutzen, jakiten eta egiten, eta jakinaren gainean galtzen dituzte beren arimak. Bere bizia gorde
nahi duenak galdu egingo du. Galduak ikusten zituzten beren buruak, galduak beren familiak eta beren ondasunak, gatz bihurtua beren
herri zahar maitea. Janariak ez galtzeko, neguko elurra leize sakonetara nola garraiatu buruan zerabiltenak... Gatzari ez zaiok harrik
egiten, zilarra ere ez duk galtzen, ez al dakik hainbeste? 40 nekazari galdu ziren atzo, lanera joateko erabili zuten txalupa urperatuta.

· 10 du ad (moralki)

Gogobeterik nahi dizut bertzalde erakutsi ezen emakumeak galtzeko jeinua baldin badut, badudala halaber,
hala nahi dudalarik, emakumeak salbatzekoa ere. Anitz emakume dituzu seduzitu, baita galdu ere. Ardoak eta emakumeek gizon
zentzudunak ere galtzen dituzte, emagalduekin dabilena are arrisku handiagotan jartzen da.

11 (era burutua izenondo gisa; ik beherago 20) Sekula Betiko Lurraldera, ume galduak dauden lekura. Txakur galduren
bat izango zen, ziur asko... Aingeru hura zeruan hobeto zegoela pentsatzera pasa gintunan, eta berehalaxe eztitu zitzaigunan arreba
galduaren samina. Pauso motzez dabil, temati, begi galduekin. Garagardoz berdindu behar berehala izerdi galdua. Maiz, honelako egun

·

galduetan begira gelditzen natzaio. Lanaldi galduak. Neguak aurkituko ahal zuen txoko laiotz galduren bat iraganaren eremuetan!
Galduak berekin dik irabazia ere, badik kenduak ere bere emana. Nolanahi ere, kolera bizian jarri eta neska galdu bat nintzela esan
zidan. Barbara, etxe mixerable batean amarik gabe hazitako neska gajoa edo galdua izateko patua zuena... Zein azkar noan bizioaren
bide arantzatsuan barrena!..._O!_neska galdua naiz!

12 galduan Batentzat galduan dena beste batentzat irabazian izaten dela gehienetan. Ekarri ditugun ondasunen erdia emanda ere, ez
naiz galduan aterako. Zuri atsegin ematearren, prest nago galduan irteteko ere. Frantziskoren espiritua eta bizimoldea galduan
ateratzen direla nahitaez instituzioa gailentzen denean. bere bihotzaren mami-mamian bazekien gerra hartan garaitua izango zela, gerra

·

hartatik galduan aterako zela. Batek jakin profano esperientziagabeok zer egingo genuen, gure galduan, harekin. Izu batek galduan
jartzen zizkien begiak, ez baitzekiten horrenbeste sufritu beharra zegoenik azkena heldu bitartean.

13 alferrik galdu

Lehenbailehen askatu behar da baldin eta ez bada aparailu guztia alferrik galdu nahi. Klararen etxean alferrik
galdutako latexezko bi zorroen klonak karteran nituela oroitu nintzen. Ez dira istorioak alferrik galdu behar, denak behar ditugu.
Denbora alferrik galtzen ari gara zuregatik!... Hori banatzea alferrik galtzea da. Pena da horrelako gizona bizimodua alferrik galtzen
ikustea. Maiz higienerik gabe, osasuna alferrik galtzen dutela. Ez bitez hire amaren erreguak alferrik gal, Hamlet. Filologoak pazientzia
galtzen du, petraldu egiten da nahi baino gehiagotan, ikusten duelarik hainbeste dotrinarekin, hainbeste interpretaziorekin [...] hitzak

· Gazte alferrik galduek bakarrik egiten dituzte profanazio sakrilegoak.
14 aukera galdu (Hegoaldeko zenbait idazleek bakarrik) aukera huts egin. ik huts1 15. Berriro itsasoratu ginen,

alferrik galtzen dizkiotela eta andeatzen.

eta nire gizonen kemena urrituz zihoan, arraun eta arraun, itzultzeko aukera galdurik. Isilpean, ezkutuan, desagertu nahi zenuen, baina
aukera galdu duzu. Badakigu final bat galtzea zer den, eta oraingoan ezin dugu aukera galdu.

15 autobusa, trena... galdu (Hegoaldeko zenbait idazlek bakarrik) autobusa, trena... huts egin. ik huts1
18. Badaki bostetako autobusa galdu duela, eta ez du presa handirik. Gerta zitekeen gaurko autobusa galtzea, beste egun batez
itxaron behar izatea Erzurumen... Eta zuk, nola dakizu nik trena galdu nuela? Azkeneko trena galdu dut.

16 bistatik/begien aurretik galdu

Urrats luzez alde egin zuen oihanera eta bistatik galdu zuten. Bistatik galduak zituztelako
asko. Galeoia bistatik galdu eta lainoa altxatu zen poliki-poliki. Ezin dugu bistatik galdu aipatu berri dudan Probabilitateen Kalkuluak
debekatu egiten duela parekotasunaren luzatzearen ideia oro. Zain zegoen, emakume hura begien aurretik galdu gabe.
bistatik galdu zuenean, Norak Mathilderen bidea hartu zuen. Zu begien bistatik galtzeko irrikitan nago.

·

Willem begi-

17 burua galdu

Presorik gehienek burua galtzen dute han. Burua galduta bai, baina gorputzez osasuntsu zegoelako. Burua
galduko dut neskatila polit honen hatz laminen erruz. Edaten hasiz gero, ostera, burua galtzen du. Norbaitekin hitz egiten ez badut,
burua galduko dut. Narni hiriko andre batek, burua galdurik, oso jarrera bortitza zuen: ikaragarrizko itsuskeriak egiten eta esaten
zituen. Besteen begietan ikusten zuen izu-laborria eta bere baitan sentitzen zuena bat egin ziren, eta burua galdu zuen; ero baten
moduan abiatu zen, oihuka, inguruan mugitzen zen edozeri baioneta sartzera. Oinazearen eraginez burua galdurik duela dirudi. Burua
galtzen hasita omen dago, eta ez nuen mindu nahi izan. Hain gizon burutsua, hain zuhurra, [...] neska batengatik burua galduta. Burua
galduta egon behar da horretan sinesteko. Zinez mundu osoak burua gal lezake.

18 denbora galdu

Aitarentzat, gainera, jendearekin hitz egitea denbora galtzea zen. Kubara joatea denbora galtzea iruditzen
zaidak. Berri-agentziek ez zuten denbora galdu, eta gertakariaren gaineko jakingarriak biharamunean bertan agertu ziren Sud Ouest eta
Belfast Telegraph egunkarien azalean. Patar baten kaskoan, kamioiak gelditu direnean, ohartzen naiz gurekin diren español batzuk ez
dutela denbora galdu bidean. Denbora galdu gabe haren atzetik abiatu zen. Nik denbora galtzekotan, nahiago pelikula on batekin. Ez
nion, haatik, uko egin nire maistrarekiko adiskidetasunari, eta denbora galdua berreskuratzen ere saiatzen nintzen noizbehinka. Ez nuke
nahi, inondik ere, zuk horrenbeste denbora galdu eta ordainetan ezer ez eskuratzea. Duda egin nuen Prousten Denbora galduaren bila
eta Joyceren Ulises-en artean. Tren--aldaketetan galdutako denbora ere kontuan hartuz gero, hamahiru bat orduko bidaia. Zentzugabeen
artean, ez galdu denborarik; egon luzaro, ordea, burutsuen artean. Egun hartan ere iritsi gabe zegoen Godot, eta, denbora galdu alde,

·

solasean ari ziren.
Orduan, bidal ezazu norbait nahi duzun orduan, nik ezin dut denbora gehiago galdu, eta telefonoa eskegi zuen.
Atzera-aurrera asko egin eta gero, eta denbora erruz galdu ondoren, [...].

19 ikuskizuna galdu (Hegoaldeko zenbait idazlek soilik) ikuskizuna huts egin. ik huts1 15. Azpildar asko eta
asko goizean goiz jaiki ziren, ez baitzuten Pellok iragarritako ikuskizuna galdu nahi. Azpildar asko eta asko goizean goiz jaiki ziren, ez
baitzuten Pellok iragarritako ikuskizuna galdu nahi. Rivette sarjentak ere ez du ikuskizuna galdu nahi, eta Cartierrengana doa.

20 ur galdu (orobat urgaldu g.er.) pl ipar ur zikinak. Legezko ikerketa bat bazen preseski manatua ikusteko denak untsa
eginak direnetz lantegi horrek ez gehiago bazterra kotsatzeko, usain tzar eta gaineratiko, eta bereziki horko ur galduentzat behar
bezalako ixurgia plantan ezarria denetz. Badugu Donibane Lohizunen, duela dotzena bat urte muntatua, herriak egina bistan dena, badugu
ur galduen garbitegia. ur galduen tratatzeko auzogune hortan plantatu muntadurak berritu behar direlakotz eta obra horiek izaunen
duteno ez delakotz Zenitzeko ondartzarat sartzerik izanen. Ziburun, obra handiak akulatzen ari dituzte portuaren hegi hortan, gaitzeko
hodiak ezarriz lurpez, urgalduen biltzea gatik. Ur galduen hodi-sarea dena berrituz.
[8] adorea galdu (9); agintea galdu (11); ahalmena galdu (15); aita galdu (14); alaba galdu (8); alferrik galdu (185); ama galdu (13); arima galdu (10);
arrastoa galdu (11); arreta galdu (22); astirik galdu (22); astirik galdu gabe (14); aukera alferrik galdu (15); aukera bat galdu (11); aukera bikaina
galdu (10); aukera galdu (120); aukera guztiak galdu (15); aukera ona galdu (9); aukera paregabea galdu (12); aukerak galdu (8); aukerarik galdu (8);
aurka galdu (169); aurka galdu zuen (45); autoaren kontrola galdu (20); babesa galdu (9); balioa galdu (9); baloi galdu (15); baloi galdu zituen (9);
baloia galdu (9); begi bat galdu (8); begi bistatik galdu (12); begia galdu (8); begien bistatik galdu (12); beldurra galdu (11); betiko galdu (36); bi
partida galdu (15); bi partidak galdu (22); bidea galdu (11); bidean galdu (25); bigarren taldeak galdu (11); birjintasuna galdu (8); bistatik galdu (56);
bistatik galdu arte (8); bizia galdu (258); bizia galdu zuten (94); borroka galdu (10); bost partidak galdu (8); boterea galdu (8); bozak galdu (11); burua
galdu (117); denbora alferrik galdu (34); denbora asko galdu (13); denbora galdu (71); denbora galdu gabe (10); denborarik galdu (81); denborarik
galdu gabe (39); dirua galdu (9); dolar galdu (11); egonkortasuna galdu (12); emaztea galdu (9); erdi galdu (15); errespetua galdu (10); esperantza
galdu (14); etxea galdu (10); etxean galdu (41); euro galdu (19); fedea galdu (16); finala galdu (52); finalean galdu (13); gaitasuna galdu (13); galdu
dute bizia (13); galdu edo irabazi (9); galdu gabe jarraitzen (8); gerra galdu (33); gerran galdu (12); gizon galdu (12); gogoa galdu (16); gutxigatik
galdu (8); harremana galdu (8); haurra galdu (10); hauteskundeak galdu (20); hiru partida galdu (17); hiru partidak galdu (18); hirugarren partida
galdu (9); ilusioa galdu (11); indarra galdu (78); iparra galdu (12); irabazi edo galdu (17); irribarrea galdu (16); itsasoan galdu (10); itxaropena galdu
(28); jokatu eta galdu (16); kilo galdu (63); kilo galdu ditu (30); konfiantza galdu (33); konortea galdu (92); kontrola galdu (63); kordea galdu (22); lana
galdu (22); lanpostu galdu (11); lanpostua galdu (9); lasaitasuna galdu (9); lau partida galdu (12); lau partidak galdu (8); laugarren partida galdu (12);
lehen partida galdu (32); lekua galdu (17); lidergoa galdu (8); lotsa galdu (10); maila galdu (36); miarritzek galdu (9); milioi euro galdu (14); minutu
galdu (22); nortasuna galdu (8); odol asko galdu (8); ohitura galdu (8); oreka galdu (36); oroimena galdu (9); partida bat galdu (18); partida galdu
(201); partida galdu ditu (19); pazientzia galdu (17); pilotarik galdu (8); postua galdu (8); puntu galdu (20); segundo galdu (21); segundo galdu zituen
(14); semea galdu (9); senarra galdu (17); sinesgarritasuna galdu (15); taldeak galdu (29); trena galdu (11); urte galdu (20); zentzua galdu (18)
alferrik galdua (21); ardi galdua (13); arras galdua (8); arrunt galdua (8); aukera galdua (9); begirada galdua (19); betiko galdua (10); burua galdua
(11); dena galdua (22); denbora galdua (9); erabat galdua (21); galdua sentitzen (8); katebegi galdua (9)
ardi galduaren (9); denbora galduaren (15); denbora galduaren bila (11)
pauso galduen (11)
alferrik galduko (29); betiko galduko (9); dena galduko (8); denbora galduko (9); erabat galduko (11); indarra galduko (14); konortea galduko (8);
lanpostu galduko (11); lanpostua galduko (12); maila galduko (14); partida galduko (9)
burua galdurik (15); erabat galdurik (9); kordea galdurik (11)
alferrik galduta (14); begirada galduta (13); burua galduta (30); dena galduta (22); erabat galduta (35); erdi galduta (10); galduta dabil (11); galduta
dago (27); galduta egon (13); galduta ere (43); galduta eta (21); galduta ibili (32); galduta ibiliko (12); galduta ikusi (9); galduta zebilen (8); galduta
zeukan (10); guztiz galduta (9); iparra galduta (22); konortea galduta (17); partida galduta (14)
alferrik galdutako (20); galdutako denbora (26); galdutako partidak (10)
galdutzat eman (40); galdutzat emango (8); galdutzat ematen (16); galdutzat jo (13); galdutzat jotzen (9)
alferrik galtzea (45); denbora alferrik galtzea (18); denbora galtzea (27); maila galtzea (9); partida galtzea (13)
alferrik ez galtzeko (12); alferrik galtzeko (22); bizia galtzeko (13); burua ez galtzeko (8); burua galtzeko (13); denbora galtzeko (15); galtzeko arrisku
(18); galtzeko arriskua (59); galtzeko arriskuan (56); galtzeko aukera (13); galtzeko beldur (29); galtzeko beldurra (19); galtzeko beldurrez (22);
galtzeko bidean (11); galtzeko eskatu (9); galtzeko prest (16); galtzeko zorian (78); galtzeko zorian diren (8); galtzeko zorian egon (9); konortea
galtzeko (10); kordea galtzeko (9); kordea galtzeko zorian (9); lana galtzeko (8); maila galtzeko (17); partida galtzeko (8)
alferrik galtzen (122); alferrik galtzen utzi (13); arima galtzen (9); aukera galtzen (9); aukerarik galtzen (11); balioa galtzen (9); betiko galtzen (9);
bidean galtzen (12); bistatik galtzen (13); bizia galtzen (28); burua galtzen (51); dena galtzen (13); denbora alferrik galtzen (24); denbora galtzen (46);
denborarik galtzen (12); dirua galtzen (21); erraz galtzen (17); esperantza galtzen (8); gaitasuna galtzen (12); indarra galtzen (48); itxaropena galtzen
(16); konfiantza galtzen (8); konortea galtzen (13); kontrola galtzen (10); partida galtzen (10); pazientzia galtzen (18); zentzua galtzen (10)
galtzerat utzi (17)]

galduezin izond ezin galduzkoa.

Galduezina da gainera, ez dagoelako berezko joerarik, ez beste tentaldirik norberaren
eginbidea galaraz dezakeenik. Zinez dauka gorputz horrek ustelezintasunaren nolakotasun galduezina.

galdu-gorde 1 iz garrantzia. Gauza serioa delako eta ez delako serioa aldi berean, joko bat delako, baina batik bat jolas bat, solas
bat (biak gauza bera dira etorkiz), galdu-gorde handiko jolas bat, errealitatearen [...] garaipen zeharokoa eta osotarakoa etengabe auzitan
jartzen ari dena.

2 galdu-gordean1 (orobat galdugordean; Hiztegi Batuan galdu-gordean agertzen da) galtzeko zorian. ik
galzori 2. Negozioa galdugordean zegoela eta hondoa jotzerat zihoala. Koroaren bila abiatu bezain fite geratu ginen bidean trabaturik
eta gibelaturik, ez koroarik eta ez biktoria loriosik, esperantza guztiak pipiztaturik eta geure biziak ere galdugordean. Beste batzuek,
ordea, galdu-gordean bezala edukitzen dute beren emetasuna, eta askoz ere beranduago, [...] hasten dira luzatzen eta liraintzen, ia
molde transparenteak hartzeraino. Galdu-gordean zeukan hitzen bat mihiratu zaiolako berak ere uste ez zuela.

3 galdu-gordean2 nora ezean. Hegaztiak eta piztiak galdu-gordean aldentzen ziren, kirats bortitzari ihesi. · Jakitun zen ez zela
berezko eztitasuna eta sakonean bazekien galdu-gordean zebilen tigrea zela, eta eraso egiteko abagune egokia noiz etorriko zain zegoela.

galdugordean ik galdu-gorde 2; galdu-gorde 3.
galdukeria 1 iz pertsona galduari dagokion ekintza.

Turkoak [...] galdukeria honen oso zaleak dira, eta diote neska
birjina oso gazte batek ederki asko ordezka dezakeela mutil gazte bat, eta han neskak oso nekez egiten dira emakume, froga honetatik
pasatu baino lehen. Nik beti esan izan dut kirola gizartearen ispilua dela, eta egungo gizartean orain 30 urte baino astakeria eta
galdukeria gehiago badago, ziklistak eta kirolariak [...] ere bide berean doaz. Ez dituzte babesten galdukeriaren fruitu lotsagarriak: bide
bazterretan lagatzen dira emaitza itsusi horiek, digestio baten ondorioak bailiran. Galdukeria hutsa da, munduan izan daitekeen gizon
maltzur eta dongeena. Galdukeriaren hondoa jo dute. Orduan, gogoak ematen dien guztia egitea zilegi baitzaie, galdukeria mota orotan
murgildurik. "Irakurgai nazkagarriak, lizunkeria, birao eta galdukeria sorta kalifikaezinak", poliziaren esanetan. Ingalaterran, ohituretan
berebiziko askatasuna izanik, debekatuta zeudela galdukeria-susmorik apurrena zeukaten liburuak.

2 galdukerian

Lamelak maitasunean eta jainkoagan sinesten zuen; horrek ez zion eragozten, hala ere, maiz mozkortzea eta
galdukerian ibiltzea. Urrutiko herrialde batera alde egin zuen eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Galdukerian bizi denak
entzuten badu, ez du atsegin izaten eta mesprezatu egiten du. Denak okertu dira, bat egin dute galdukerian.

galdur 1 iz gailurra. Handik goiti, katagorriak bezala kasik, adarrez adar galdurreraino. Etxe berriari estalia emandakoan ere lizar
adaska paratzen zen galdurrean. Ikuskizun libertigarria izanen dela dirudi zirko demokratiko honen galdurrak.

2 galdur festa etxeari teilatua ematen zaionean egiten den festa.

Galdur festako lizar adaskena.

·

Hasia dela ematen

baitu dagoeneko diktadoreen galdurfesta, Garzon buru dela.

galduxe adlag galdu xamar.

Horra gizadiak galduxe duen eskola klasikorik zuhurrena. Lirismo erotiko fin hura galduxea izanik
[…]. Euskal sena galduxe duenaren lagungarri. Guk tamalez galduxea dugun senaz. Hiruzpalau urtez begibistatik galduxe, baina ez
ahantzia, berriz hasi zen ikusten. Rudolf maingua, 14ko gerran eskuarekin batera burua ere galduxea zuena. Galduxea nuen kordea
kolpeen ondorioz eta biziak ere luze gabe eginen zidan eskapo.

gale iz nahi bizia edo grinatsua.

Amodio izeneko hori ere ez da, honako, konparaburu txarra: eza, gabea eta gogoa, gura eta
galea, ukanarekin eta edukitzearekin, "daukagunaren gogoa" izatera pasatzen da. Amodio eraikian ere, zure zale izango naiz, txit asko
nahi dizut, baina ez naiz gaurgero zure gura edo gale. Eta lizunkeriazko bizioa da eta deitzen da lizun gose edo gale izatea. Zeren jana eta
edana gorputz barruan absorbatuak dira, eta, han toki jakinak betetzen dituztenez gero, aisa asetzen da ur edo ogi galea. Galea ere
galdua dugu aspaldi horrena. Arimako lau pasio mota nagusi badirela: gale joerako bi, erran nahi da, bozkarioa eta tristura, eta jauzkor
joerako beste bi, erran nahi da, itxaropena eta beldurra.

galegismo (corpusean gailegismo soilik) iz Galiziar nortasunaren aldeko higikunde politikoa.

Gailegismo

kulturalistaren eskolako kidetzat jotzen dute Xocas.

galegista (orobat gailegista) izond galegismoaren aldekoa.

Militar matxinoek hil zuten, Alderdi Galegistako dozenaka
buruzagi bezala. Denok sentimendu galegista edota nazionalista dugu, baina gutako inor ez dago BNGri lotua. Gerra ostean, gailegista
militante izaki, Francoren Gobernuaren errepresioa nozitzea egokitu zitzaion behin baino gehiagotan. Ez dira BNGko militanteak, ingurune
galegista-nazionalistan egon arren.
[3] alderdi galegistako (5);

galego [136 agerraldi, 22 liburu eta 46 artikulutan; orobat gailego 24 agerraldi, 11 liburu eta 3 artikulutan;
Hiztegi Batuan galego agertzen da) 1 iz Galiziako hiritarra. ik gallego. Galegoa dun, Granadara ezkondua, bertako
emakume batekin. Trenbidean lan egiten zuen gailego baten semea. Nonbait irakurri dut gailego jendea mistikoa dela edo (eta) idorra.

2 Galiziako hizkuntza. ik galiziera.

Erantzunak beti galegoz emango dizkiot. Euskarak, katalanak eta galegoak gure artean
merezi duten tokia aldarrikatzeko. Horietatik 49 lan katalanezkoak dira, 181 gaztelaniazkoak, 8 euskarazkoak eta 12 gailegozkoak.

· 3 izond Galiziakoa.

Idazle galegoek zein zuhaitz duten kuttun, huraxe landatzen diete euren jaioterrian. Ama oldartu egin
zitzaidan nire neskalaguna galegoa zela jakin zuenean. Gero, katedrala ingurura heldu aitzin (ez adiorik bat igortzeko elizari) liburu azoka
batean gertatu naiz, liburu gailegoen azoka.
[3] katalana eta galegoa (5); letra galegoen (3)]

galeoi iz 1 gutxienez hiru masta zituen itsasontzi mota, garraioan eta gerran erabiltzen zena.

Zazpi galeoi
dotore haiek porturatu zitzaizkigun. Galeoiaren brankan, lema eskuan, emakume bat zegoen. Gure galeoiko kapitainak bandera zuria
mastaratzen zuela. 14 galeoi eta ontzi handi, Diego Flores Valdeskoaren agindupean. Gaztelako bandera zeraman hiru mastako galeoia.
Zeren eta, galeoien hornitzeko, batzuek garbantzu, lenteja edo indaba zakuak garraiatzen baitzituzten. Piano ere baitzen, eta mitxoletalandan barrena lauhazka zebilen zaldi, ekaitz erdian oihalak zabalik zihoan galeoi. Frantsesaren kanoikada batek jo zuen galeoia handik
pixka batera. Ez dute garai bateko galeoietan Europara zekarten urrea eta zilarra bilatzen; egungo piratek itsas hondoko
mikroorganismoak nahi dituzte.

2 (hitz elkartuean) Eta handik Mundu Berrirantz, galeoi-flota batean.
[3] galeoi espainiar (4); galeoi flota (3)]

galeote iz galerianoa. Musikaren galeote, musikaren esklabo, doinua nagusi eta jotzailea morroi bihurturik.
galeper 1 iz faisaiaren familiako hegaztia, eperra baino txikiagoa, sukaldaritzan oso aintzat hartua
(Coturnix coturnix). Sasoi honetan ez zen nahi galeperrik auzoan. Eta mahai gainean, elkarren ondoz ondo, zilarrezko orratz batek
loturik, dozena erdi galeper, beren usain gozagarria airean zabaltzen ari. Egun eta gau osoa eta biharamun osoa eman zuen herriak
galeperrak biltzen

2 (hitz elkartuetan)

Ahora eramatear zen galeper hego ondo koipetsu eta ondo usaintsu bat. Galeper txitxiburduntzien zale

amorratua zen.

galera1 1 iz galtzea.

Baina hori galdu egin dugu, galera bat dago hor. Galera, zapuzte eta etsi-behar baten umeak gara. EBko
arrantza politika, hein handi batean, Afrikako basa animalien galeraren erantzule dela esan dute Afrikako fauna basatia ikertzen duten
biologoek. Euskararen galera. Foruen galera haragian sufritu zuen aberrizale haietakoa, foruzale amorratua. Gizakiaren jaiotzara,
paradisuaren galerara, Adanen mitora egingo dute itzulia Goazekoek. Aseguru etxeak ez du alabaren galera ordainduko. Gizon lodi
atsegina zen, gerraren irabaziak baino bakearen galerak nahiago zituena. Irabaziak eta galerak izan behar dira kontuan proiektua
bideragarria den ikusteko. Itsas ibilaldi honek kalte eta galera handiak ekarriko dituela. Zaharragoa eta jakintsuagoa baina ez hargatik
hobea, ispilura begiratuko zuen aurkikuntza eta galera hark aurpegian arrastorik utzi ote zion ikusteko. Ematen zuen ez zela gai ezeren
galeraz jabetzeko: ez bere baitako funtzioren baten, ez gauza baten, ez pertsona baten galeraz. Meningitisa, funtsean, nerbio sisteman
dauden defentsen galera da. Oinarrizko giza balioen galeraren inguruan mamiturik dago poemarioa. Baina, lobulu frontalen galerak eta
amnesiak eragindako axalekotasunaren gainetik, ba ote zen Greg sakonagoko bat gaixotasunaren azpian? Puxkanaka, txoko honetan
hizkuntza eta nortasuna galtzen ari dela, gure gain hartu nahi izan dugu egun horren antolakuntza, ahal den bezainbat galera tipitzeko. Ez
dut uste haserrea edo jeloskortasuna zenik, areago zen galera baten zimikoa. Uholdeek eragindako galerak zehazteko. Lanaldiaren
murrizketak lan-kostuen areagotzea ekar baitezake, baina ez, nahitaez, lehiakortasunaren galera.

2 (ekonomiaren ingurukoak)

Unerik latzena 2001ean bizi izan zuen, galera 45.208 eurokoa baitzen. 250 hildako eta 2,4 bilioi
dolarreko galerak eragin zituen duela zazpi urte pairatu zuten Winnie tifoiak. Gizarte Segurantzaren galera kitatzeko. Meteorologoek
iragarri dutenez, 15-17 milioi herritarrek galerak izango dituzte. %40ko galerek diru laguntzak jasotzeko eskubidea emango lukete? New
Yorkeko burtsan ere galerak nagusitu ziren hasieratik. Mitsubishi Tokyok UFJren galerak ordainduko ditu. Ibex-35eko akzio guztiek izan
zituzten galerak. Bezperan Wall Streeten izandako galerei segika hasi ziren indizeak. Erosteko ahalmenaren galera 2.000 eta 3.000 euro
artekoa azken bi urteotan. Argazki kamera arrunten salmentaren beherakadak eragin dizkion galerei aurre egin ahal izateko.

2 (izenondo eta izenlagunekin) Oxigenoa eta elikagaiak galera handirik gabe igarotzen dira airetik odolera. Laudiok eta Amurriok
biztanleak galdu dituzte 1996. urteaz geroztik, baina galera txikia izan da. hil izan balute, galera ikaragarria gertatuko zen. Galera
izugarria jasan zuten erasotzaileek, eta gelditu egin behar izan zuten. Gure belaunaldiak galera neurgaitzak ikusi ditu. Manex Goihenetxe
galtzea mingarri zaigu, jakina, baina galera eramangarriago egiten digu jakiteak berak utzitako lanak eta eraikitakoak gurean bizirik
dirauela. Jasser Arafaten heriotza galera handia dela esan du Tahboub diputatuak. Historiako [...] galera, sarraski, garbiketa edo
hondamendi lazgarrienez mintzatzeko. Galera sentsorial-neuralen ondorio sotilak anatomikoki adierazteko. Haurtzaroko paradisuaren eta
aitaren bat-bateko galera.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Galera sentimendu hori hainbat poematan agertzen zaigu. Istripu ondoko galerasentsazioa, kolorea ikusi ezinik gelditzen den beste edonori gertatuko litzaiokeen bezala, jasangaitz zitzaion Jonathan I.ri. Erbesteratze- eta
galera-sentipenek eta oroiminak mundu mota bat, berak galdutako benetako munduaren ordezko bat eskatzen bazuen ere, [...]. Galera
kontu horiek denak gezurrak dira. Beraz, galera-banaketa bat izango da merkatari frantsesaren eta holandarraren artean.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Hondamendi naturalek giza galera handiagoak eragiten dituzte herrialde pobreetan
herrialde aberatsetan baino. Entzumen-galera partziala. odol-galera geratzen zitzaionean, gorputz osoa puzten zitzaion. Baina konfiantza

galera etorri zen bat-batean. Emakume heldu batek gizon gazte batengandik duintasun galerarik gabe har zezakeena. Inolako
hobekuntzarik gabe egin zen hobekuntza izan zen, eskumen eta burujabetza galera ekarri zuen. Askoz larriagoa da ur izoztuan
murgilduriko gorputz baten bero-galera. Mineral-galera nabarmena izan zuten hezurretan. Azken hiru urtetako lanpostu galeren
ondorioz. Bi arrazoi nagusik eragin zuten boto galera. Orain arteko diru galeren metatzea gelditzea eta orekatzea izan da aurtengo
lorpenik garrantzitsuenetarikoa. 1.000 milioi dolarreko diru galerak eragingo ditu. Diru-galera handiak. Dolarraren balio galera hizpide
Floridan hasi berri den bileran. Diru sarreren eta galeren arteko aldea handitu egin da.
[3] balio galera (6); bioaniztasunaren galera (3); biziaren galera (3); bizitzaren galera (3); boto galera (4); diru galera (11); diru galera handiak (5);
entzumen galera (3); espezieen galera (3); euroko galera (5); euskararen galera (3); galera azkartzen (3); galera ekarri (5); galera ekarri zuen (3);
galera ekarriko (3); galera ekonomiko (3); galera ekonomikoa (3); galera ekonomikoak (12); galera eragin (5); galera handi (6); galera handia (23);
galera handia izan (5); galera handiagoak (4); galera handiak (42); galera handiak ekarri (3); galera handiena (3); galera handienak (5); galera
handirik (5); galera ikaragarria (3); galera iragartzen (3); galera izan (8); galera izan du (3); galera izango (4); galera izugarria (5); galera nabarmena
(3); galera sentitzen (3); galera txikiak (7); gizarte segurantzaren galera (4); izandako galera (3); kalte eta galera (4); lanpostu galera (3); lanpostuen
galera (4); milioi euroko galera (3); odol galera (3); pisu galera (3); segurantzaren galera (4)
balio galerak (5); diru galerak (9); dolarraren balio galerak (3); dolarreko galerak (11); dolarreko galerak eragin (4); eragindako galerak (5); euroko
galerak (21); euroko galerak izan (10); galerak ekarri (3); galerak ekarriko (3); galerak eragin (9); galerak eragiten (3); galerak izan (56); galerak izan
ziren (5); galerak izan zituzten (13); galerak izaten (4); galerak nagusitu (4); galerak pilatu (4); galerak pilatu ditu (3); galerak pilatzen (3); irabaziak
eta galerak (3); izandako galerak (4); milioi dolarreko galerak (9); milioi euroko galerak (18)
balio galeraren (3)
galerarik handienak (3)
galerei aurre egiteko (3]

galera2 1 iz antzinako gerraontzia, karel-apala, belez eta arraunez ibiltzen zena. Galera bat itsasoan aurrera doa,
Baionatik Ostendera behar lukeen norabide lauso batean aurrera. Galera zahar batean arraunean ari den galeriano baten bizipenak.
Galera batean arraunari ekin eta ekin beste biderik ez duen galerianoa. Behin batean, pirata berberiarrak iritsi ziren kostaldera beren
galera txikietan. Musuoker izan zen hurrena, pirata kortsikarren buruzagia, galera veneziar baten kanoikadak aurpegia desitxuratu ziolako
halaxe deitua. Enegatik izan ez balitz, galeretarat kondenatuko zutela.

2 (hitz elkartuetan)

1684an, Bartzelonan haize ekaitz makur batek galera-ontzi bat hondoratu zuen itsasoan, eta marinel guztiak

galdu.

galeradun izond galera duena. Gutxitan gertatzen zen, ordea, borreroa galeradun, biktima hiltegira igotakoan.
galerazi ik galarazi.
galeria 1 iz arte erakusketak egiteko aretoa. Aurtengo herrialde gonbidatua Grezia da eta hango 15 galeria abangoardistenen
obrak ikusi ahal izango dira Madrilen. Zabaldu zuen North Beachen galeria bat eta Pontito Gallery izena ezarri. Tamalez Harryren galeria
ez dago jada zabalik. Botticelliren obrari buruzko erakusketa garrantzitsuena izan arren, Strozzikoak ez du florentziarraren lana bere osoan
erakusten, haren lan ezagunenak, Venusen jaiotza eta Udaberria, Ufizzitarren galerian baitaude. Galeriako zuzendariak elkarrizketa
eskatu zigun. Galeriaren jabea artistaren estudiora margolan berriak ikustera joan zenean. Galeriaren arduradunek adierazi dutenez,
«aukera ezin hobea dute bildumagileek pintorearen lanak eskuratzeko, Zuloagaren oso obra gutxi baitaute merkatuan». Galeriako
biltegian artean ere zazpi margolan faltsu baitzeuzkan giltzapean gordeta. Marlborough Galeriak bertan behera utzi zuen Jorge Oteizaren
lanen salmenta. Francis Baconen 1.200 artelan gehituko dizkio aurki Londresko Tate galeria ospetsuak bere katalogoari.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Artista hori ekarri ahal izanagatik pozik da galeria–lantegia kudeatzen duen bikotea. Nire
arropa piltzarrak galeria sarreran laga, eta patiora bidali ninduten. Postaria ez da inongo galeria-jabeen morroi.

3 (hitzl elkartuetan bigarren osagai gisa)

Zortzi euskal galeriatako lanak egongo dira Arco arte azoka garaikidean. Egun
berean, geroago, GUMa marrazten hasi zen, hango denda-galeria zabal bat. Hurrengo urtean Harryk arte-galeria ireki zuen. Artegaleriak poesia-irakurraldiak eta musika soiréeak babestu izan zituen. Arte galeria digitala. Pintura-galeria bat, estatua-bildumak.
Europako argazki eta bideo galeria onenetakoen lanak erakutsiko dituzte Donostiako Kursaalean. Ez zegoen erretratu galeriarik, eta,
hortaz, erakutsi zizkion sarreran zeuden amaren argazkiak eta aitaren erretratua.

4 irud Baserria, naturaren galeria. Gure ahozkotasuneko pertsonaien galeria. Pertsonaien galeria zen bart Dublin.
5 espetxetako korridorea. Carabanchelgo hirugarren galerian sartu ninduten. Beheko galerian, sozialen patiora

ematen duen
aldean, zulo bat zagok azken ziegan. Nire arropa piltzarrak galeria sarreran laga, eta patiora bidali ninduten. Itzuli naizelarik, jaulierren
baten uniformeko galtzak iruditu zait ezkutatzen direla galeriaren ezker aldera, urdin koloreko gandu suntsikor bat. Heriotzaren galerian
zaude eta hala ere ez zaituzte tratatuko heriotza gain duen presoa bezala. Bakartze galeria bereziak ohiko bilakatu direla salatu zuten.
Galeria eta ziegak kez bete ziren. Galeriako ziega guztietako ateak.

6 etxeetako korridore modukoa, zabala.

Erruki-etxeko zaindariaren irudi bitxi bat zegoen sarrerako galeria beiradunean.
Eraikuntzaren lehen solairuko galeria luzean , non ikasgeletako ateak lerroan jarrita zeuden. Galeria guztiz atsegingarri bat zen, berotegi
moduko bat, kolore urdin motelezko, arrosa kolore apalezko, berde kolore arinezko beirategi batzuek tapizeriazko poesia girozko paisajez
inguratzen zutena. Horretan, aurreraxeago, galeria hartako barren ilunenetara begiraturik, nire hiru besaulki sumatu nituen, puntu
xehezko tapizeriaz estaliak, eta gero, haraxeago, nire Henri II mahai biak, hain bakanak non jendea Paristik ere etortzen baitzen haiek
ikustera. Gangen azpian zapaldurik dauden gela apalez eta zutabe meheek eusten dieten galeriez. Etxeko galerian txintxo-txintxo eserita,
jostatzen edo puntua egiten ikasten.

7 lurpeko bidea, luzea eta estua. Eguraldia epeldu baino lehen hil zen zure aita, lan egiten zuen meategiko galeria bateko grisuak
zapart eginda. Lurraren parean ate moduko bat zegoen; handik barrura sartu eta, tontorraren luzapenaren arabera, galeria bat osatuz lur
barruetan hondoratzen zen. Beste bost langile desagerturik daude mila metro sakonerako galerian. Hiriburuko etxe azpiko eremuan,
tiroketa entrenamendu galeria bat, armak, lehergailuak, granadak eta munizioa atzeman zituela esan zuen poliziak. Eguzkia islatu eta
lurrazpiko galeria barrura artez-artez desbideratu.
[3] arte galeria (26); arte galeria bat (6); beirazko galeria (3); donostiako galeria (3); ekain galeria (3); galeria hexagonalez (3); galeria luze (3);
galeria zabal (3); lehen galeria (5); manikien galeria (6); merkatuko galeria (3); museo edo galeria (3)
arte galeriak (6); marlborough galeriak (8)
galeriako hormetan (3); galeriako zuzendariak (4)
arte galerian (6); galerian sartu (3); galerian zehar (3); heriotzaren galerian (3); josette dacosta galerian (3); merkatuko galerian (8); pauso galduen
galerian (7)
arteko galeriaren (4)

galeriadun izond galeriak dituena.

Aralar mendian kobazuloa edo harpea bada lurpeko galeriaduna, Mentrokillo tokian,

Lekunberri, Larraun eta Plazaola aldean.

galeriano 1 iz galeretara kondenaturiko pertsona. Arraunketaren zigorra zintzoki onartuz liberatu nahi zuen galeriano bat
zeraman barruan. · Galera zahar batean arraunean ari den galeriano baten bizipenak ez al dira kartzelako galerietan atzera-aurrera

dabilen galeriano batenak bezain errukiberak? Plumagaineko premua kartzela bateko galerianoa den ala galera batean arraunari ekin eta
ekin beste biderik ez duen galerianoa dugun.

2 gatibu lanak egitera kondenaturiko pertsona.

S.S. bati erranka hasten zaio ez duela holako "galeriano" soinekorik
jantziko. "Arbeitdienst" edo laneko bulegoa, hunek baititu Buchenwald-eko komandoer galerianoak fornitzen. Lanbideari kateaturik
bizkarra malkartu zaien galerianoen artean. Bideetako galeriano eta ildoen esklabo izan diren hauek, idien nahiz mandoen atzetik beti,
zerua beste esperantzarik gabeko patuari eskuloturik. Demo-kideek manifestaldi umoretsua egin dute Donibane Lohizuneko karriketan,

joan den larunbatean, galerianoz beztiturik. Denak geldirik gelditu dira elkarri beha, sinetsi ezinik, eta galeriano zaharrak bere ibilaldiari
ekin dio, burua hodeien auzo duela.

galerista iz arte galeria bateko jabea. Euskal artearen aldeko borrokalari sutsuak: Emilia Epelde eta Mikel Mardaras galeristak.
Askok artisten esplotatzaile legez ikusten dituzte galeristak, baina oker dabiltza. Saltzea dute helburu galeristek, baina ez da hori
DFotoren xede bakarra. Aski da arte merkatuaren zirkuituko edozeinek, artista, kritikari, galerista, museo edo erosle batek objektu bat
artelana dela esatea, arte izan dadin. Guztira, Euskal Herriko 55 artista, galerista eta adituk argitaratu zuten iritzi artikulua izan da kritika
horien artean entzutetsuena.
[3] galerista bilbotarrek (3)]

galerna (orobat kalerna g.er.) 1 iz itsas bazterreko haize bortitza edo ekaitza. ik galarren; enbata.

Galerna dakar. Galerna ote zetorren? Handik urte gutxira, 1890ean, berriz jo zuen galerna makurrak Kantauri itsasalde osoan. Egundoko
galernak jo omen zuen Kantauriko itsas-bazterrean. Itsasoa oliotu egiten denean bezalako isiltasun hori plazan, galerna zetorren. 16
txalupa hondoratu omen zituen galerna zorigaiztoko hark.

2 irud/hed Erreboluzioneko kalerna gaixto hori iragan zenean, aita Zarrote itzuli zen bakarrik Hazparnerat.
3 (hitz elkartuetan) Kalerna gau batez. Galerna-hotsak ere, enbata-zantzuak zabaldu ohi dira batzuetan.

Galerna aurreko
goibelduran. Jondoni Joaneko belarrak ere [...] bildu dira gau hortan, gero etxe- sartze gainetan ezartzeko edo kalerna egunetan
erretzeko.

galernatsu 1 izond galernez betea. Bat-batean Calgrac’h bahia galernatsutik norbait zanpa-zanpa ateratzen begiztatu nuen.
2 irud Zirta misteriotsua zeru sakonaren bihotz galernatsuan desagertu zen. Lorian nengoen ni, ordea, edertasun galernatsu hura
miresteko horrenbeste aukera nituelako, guretzat antolatua ematen zuen ginezeo hartan. Bekain beltz joriek bi zeru galernatsu babesten
dituzte. Norberaren idatziriko balizko suntsiketa itsaso galernatsu bilakatzen ziren malkoak.

gales izlag/iz 1 galestarra.

Nazionalista gales independentziazalea. 'Yr Herald' astekari galesa ixteko zorian du Mirror talde
ingelesak. Roberts jauna, alaia, fama txarreko gizon heldua, aseguru konpainia bateko diru kobratzailea zen; lankideek hilobi profanatzaile
esaten zioten, eta "Burke eta Hare, gales nazionalista", deitzen zioten adiskideek.

2 galesera.

Geografia, ingelesa eta frantsesa kontuan hartuko zidatela esan zidaten, ez, ordea, galesa. Ikea enpresa handiak galesa
erabiltzea bultzada handia da hizkuntzarentzat. Galesez hizketan entzun nuen. Galesez madarikatzen zuen behorra. Irlandesezko eta
galesezko egunkariak. Galesezko telebista eta irratia. Gales hutsean idatziriko agerkaririk zaharrena. Hizkuntza eskubideak zaintzen
dituen Galesaren Batzordeko buru John Walter Jonesek.

3 (hitz elkartuetan)

Gaur egun, herritarren %20 bakarrik da gales hiztuna. Alderdi Laboristaren zati handi bat beti egon da gales
hizkuntzaren eta autogobernuaren aurka.

galesdun iz gales hiztuna. Galesdunak diskriminatzea egotzi diote Ingalaterrako Unibertsitateari. Legearen helburua galesdunen
ehunekoa %5 areagotzea zen 2010erako. Galesdunen kopurua %20 ingurutik %30era belaunaldi batean handitzea zen legearen asmoa.
Tomos Dafydd eta Cemlyn Davies 17 urteko ikasle galesdunei. Galesdun talde batek Linux sistema librearen galeserako itzulpena
bukatzear zuelako.

galesera iz galesko hizkuntza zeltikoa. ik gales 2. Galesera bizien dagoen lekuetan. Abestalde zerutiarrek, bardoz jantzita
eta latorrizko botoiekiko txalekoekin, galesera bitxi batez abesten zieten marinelei. Hizlari trebea galeseraz zein ingelesez. Egun
derrigorrezkoa da galesaren irakaskuntza 16 urte arte.

galeseradun izond galesduna. Herri galeseradunak.
galestar izlag/iz Galeskoa, Galesi dagokiona; Galesko herritarra. ik gales.

Galestar paisaje ia mitikoen ordez.
Poema haiek [...] gehiago zor zioten galestar jatorriari bere garaiko poesia sozialaren aldeko gustuari baino. Gurasoen Lurra, galestar
izaeraren ikerketa alderdi guztietatik egina. Eskoziarrak, galestarrak eta ipar irlandarrak beti kexu Erresuma Batuan. Herritarren %67k
beren burua «lehenbizi galestar» jotzen dute.
[3] eurodiputatu galestarrak (3)]

galetu, gale(tu), galetzen da ad galea hartu.

Inor ez da, noski, bere buruaz edo biziaz galetzen, gorputz-arimek elkarrekin

lotan atseden hartzen dutenean.

[148 agerraldi, 45 liburu eta 48 artikulutan]
Iskin egiten diote oztopoari edo azken-azken
unean zapaltzen dute galga, beste irtenbiderik ez badago. Beraz, segurtasun-galga / maiz gantzutzea hobe da. Gero eta martxa
txikiagoak sartuz, motorea galga gisa erabiliz. Bat-batean galga-hots izugarria entzun zen eta auto baten edo auto batzuen kraskatekoa
beste batzuen kontra. Berriro atera zituzten gurpilok, aurrean pistarik egon ez arren, eta galga-zapatak ere bai. Baluke borreroak irriño
harro bat egiteko aitzakia, tornuari ezarri dion galgak eragotzi egiten du lepoaren presioak manibela atzeraka eroan dezan, arin ekartzen
du heriotza. Bide batez, Sutximistak galga aumatikoa du eta...

galga

1 iz balazta. ik freno.

2 irud Haren gidari bakarra bertutea dela, haren galga bakarra kontzientzia txarra den bezalaxe. Bere kemen guztiak bildurik egin zuen
aukera eta bere patuari buruz zihoan hartxintxar bakan batzuk beste galgarik gabe, zeinek, esan gabe doa, ezin, bada, geldiarazi leizezuloan amiltzen ari dena. Nire amodioak izutzen zaitu, bortxazkoa, galgarik gabea iruditzen zaizu? Teknologiaren aurrerapen ordu arte
galgarik gabea. Galgarik gabeko indibidualismo horrek. Gaizkitik hurbilago dago alabaina galga ahaltsu horrek bararazi ez duena. Eta
Dabidek [...] nire bizitzan poliziarena egin izan duela iruditzen zait, eta harekin galga sakatzen bizi izan naizela. Baina bi urte pasatu eta
gero, jeloskortasunak beste batena dirudi eta malenkonia dut bihotz-galga bakar.

3 geldigailua. Korrika eta aho-galgarik gabe doazen zaldi-zurdak. Ez izan zaldi eta mando adimengabeen antzeko: galgaz eta ahokoz
eutsi behar zaio haien indarrari; bestela, ezin zara hurbildu.

4 maila.

Kopistek, inprenta deabrutuz, demokratizazio horren kontra altxa eta, aldi berean, beren lanpostuak eta beren galga soziala
gorde nahi zituzten. Antozianinekin glukosaren oxidazioa ostera bere galga zuzenera ekartzeko saioa egin zitekeen. Gaztea nintzen,
susmagarria nintzen, galga berean zeuden biak.

5 neurria.

Merkatuak arrakasta eskaintzen dio kalitatearen galga bakartzat: zenbat saldu, hainbat balio. Gogor salatzen zuen
telebistaren gorabehera serioak eta arinak arrunkeriaren galgarekin berdintzeko joera ia naturala.

6 oreka. Erdibide horretan eta galga malenkoniatsu hori lortu ezinik gelditzen nintzen Schumannen pieza batzuekin

7 galda. Eguzki galgatan, laino eta hodeirik gabe, erre eta kiskali den lur azalean
8 galgan adlag garaiera edo maila berean. ik sestra1 3. Gaineko maila dena berdin eta galgan jartzeraino harriarekin
leunduz, zoladura beltz baten itxura ematen zaio.

9 galga jarri galgatu.

Berrehun metroz berrehun metro galga jarri, gelditu, enbragea kendu, enbragea sartu, martxa aldatu
beharra izango da. Modu horretara iritziak, agian gizartearen zutabe bakarra denak, indarrari eta grinei galga jar diezaien. Burutik mihira
zetozkigun hitzei galgarik jarri gabe. Makinaren oldar hiltzaileari galga jartzeko. Malkoei galga jarriz. Guk ez baitugu ez begi zehatzik, ez

·

begi ilunik, ez distantziari galga jar diezaiokeen begirik. PSOE eta PP alderdiek «eskuko galga» jarrita zutela adierazi zuen ERCko Joan
Puigek.
[3] galga jarri (8); galga jartzeko (3); galga jartzen (8); obedientziaren galga arbuiatuz (3)
galgarik gabe gelditu (3); galgarik gabeko (3); galgarik jarri (3)
eguzki galgatan (3)]

gal-gal(-gal) irakinaldiaren onomatopeia.

Eltzean gal-gal-gal omen zeuzkan babarrunak eta, jaiki da Periko eta hasi da,
hartu zurezko koilara eta zanga-zanga, kazuelatik jaten. Esan daiteke gal-gal dagiten urak direla, ur-ikarak. Eguzkitan jartzen nintzen
gero, gal-gal.

galgaldi iz galgatzea, galga sakatzea. Gelditu egin zen; Alberten ustekabeko galgaldi hark eragindako koskorra igurtzi, eta tira
egin zion Jonathani besotik.

galgarri 1 izond galtzen, hondatzen duena, galbidera daramana.

Pozoinik galgarrienaz. Antza denez, irakurgai
galgarriak lerratu dira testuan. Monika ere sosegurik aurkitu ezinik ibiltzen baitzen etxean barrena, sukar antzu eta galgarri baten
mendeko. Gaitz galgarriz, sukarrez eta hanpaduraz joko zaituzte. Berak libratuko zaitu ehiztariaren saretik eta izurri galgarritik. Indar
galgarriek ezin dute erabat nagusitu ez bizia betiko ehortzi. Poliziak eta mediku ustel batzuek, onartu ez ezik, suspertu egiten dute ohitura
galgarri hori. Mojek nire gurasoei esan zieten oso ideia galgarriak hedatzen ari nintzela eta kaltegarria nintzela nire ikaskideentzako.
Ahanztura aktiboak birrindu egiten omen ditu oroitzapen galgarrienak. Obsesio galgarria. Erlatibismo arras galgarria horixe. Harkaitz,
ganbera, arkupe, zulo eta leize labirinto galgarri baten erdian, Nik okerrarazi nuen bere egiazko sinestetik [...] gezurrezko sineskeria
galgarrietara. izpiritu frantsesaren menpetasun galgarritik askatu eta izpiritu alemanera hurbildu nahi du. Horrekin ez dut esan nahi
bizimodu galgarria zenik. Bizibidea ateratzeko eguneroko borroka, batzuen mesedegarri eta besteen galgarri dena. Neurri haiek
kaltegarriak ziren eta are galgarriak ere interes pribatuentzat, baina behar-beharrezkoak egoera larri hartan. Aldez aurretik asmatutako
gezurrak babesgarri eta etsaientzat galgarri gerta zitezkeen eskutitzak sakeletan. Bergara baketsutik Eibar galgarrira eramango zutela.
Gizon hau guztiz galgarria dela ikusi dugu.

2 (hitz elkartuetan) Barabako eguraldi osasun-galgarriaren ihesi. Hango istil, urmael, aintzira eta zingiren erditik igarotzen da, non
eguzkiak jario osasun-galgarriak sortzen dituen. Etorkizuna eta segurantzia bezalako fantasma bizi-galgarrien mendean ez errenditzea.
Hilketa arrunt, itsusi eta nardagarri bat zela, eta ez liburu eta nobeletan agertzen diren amodio-istorio irudimen-galgarria.
[3] gaitz galgarria (3)]

galgarritasun iz galgarria denaren nolakotasuna.

Bost inporta, galgarritasun horrek ere: Urrian ehiztaria, goizean goiz

atzarria.

galgatu, galga(tu), galgatzen [46 agerraldi, 20 liburu eta 12 artikulutan] 1 du ad galgaz geldiarazi. ik
balaztatu; frenatu. Keinu lasaiak egin ditu autoa galgatzean. Autobusa bat-batean galgatu eta aginduak emanez ahots bat entzun
dut kanpoan, eta kobratzaileak eta gainontzeko bidaiariek jakinarazi didate: ibilgailuan bidaiari judurik balego, jaitsi egin behar du. Ziplo
galgatu eta gurpil gorri distiratsuek karranka egin zuten harri-kozkorren gainean. Gurpila galgatzen ikusi zuen senarra. Gasolindegiaren
argi zuri biziagotik ehunen bat metrora dagoelarik motorra galgatzen hasi da.

2 irud Hitzok ordura artean munduaren ardatza galgaturik ukana zuen ziria askatu izan balute bezala. Kezkak nire urratsak galgatzen,
ordea: non deabru zebilen Kristina? Mingaina galgatzeko. Ni iritsi nintzenean, dezentez galgatua zen ordurako egoera. Hemen gauza
guztien biziak geratu egin behar du, hemen naturak bere indarrez hazkundea galgatu egiten du. Materia kopuruak batzuetan gorputzean
eta gorputzadarretan zehar biratu egin behar izaten du eta, aurrera jaurtia izan bada, galgatu eta atzerantz lasaitu. Antionkogeneek,
berriz, hura galgatzen.

3 galgaren bidez orekatu. Gila galgatua zegoen, hau da, ontziaren gaina paralelo zegoen uraren planoari buruz.
4 irud Aita jaikitzerakoan konturatzen da gertatuaz, zigorgailuak prestatzen ditu eta gogor zigortzen, edarian hartutako

gehiegizko

plazerra neurri batean tristurak galgatu arte.

galgatze iz galgaz geldiaraztea.

Erorikoa bat-bateko galgatze baten ondoren izan zuen. Eta berriro han ziren klaxonak,
pneumatiko kirrinkarien galgatzea, loka-gunean egindako azelerazioak.

galgo 1 iz erbi-zakurra.

Zakurrotan bi galgoak ziren, biak ar haziak; galgokume bat, emea. Ateak ireki eta korrika dorpean irten
zara, karreretarako galgo hankamotzek egingo luketen moduan.

2 irud Horra hor Mauretania, ozeanoko galgorik azkarrena, hogeita lau ordu berandu.
galgokume iz erbi-zakurraren kumea. Zakurrotan bi galgoak ziren, biak ar haziak; galgokume bat, emea.
galiar 1 izlag/iz Galiakoa, Galiari dagokiona; Galiako herritarra.

Rutilio Namaziano galiar poeta. Karolinjiar
Inperioaren bihotz galiarrean. Galiarrek Erroma hartu zutenean. Galiarren jainko horren izena. Gelditu ginen, prestuki, azken
akitaniarrak oro bezala, Galiarrei loturik eta, geroztik, erlijioaren eta politikaren arteko zalantzek burtzoraturik.

2 frantsesa. Charpentier galiarraren monografiko batekin.
3 galiar-erromatar izlag erromatarren garaiko Galiakoa. Teila-etxe galiar-erromatar bat aurkitu zuen atzo arkeologo
talde batek Belgika ekialdean.

galikanismo iz frantziar eliza katolikoaren Aita Santuarekiko beregaintasuna aldarrikatzen zuen doktrina.
Oroit gaitezen, lehengo Galikanismoaren edo Josefismoaren arazoez; oroit atzoko ala gaurko nazional-katolizismoek egin desmasiez, bai
eta Pio VII.ak, Pio XI.ak edo Pio XII.ak, Napoleonekin, Mussolinirekin, Hitlerrekin, Pétainekin, Duplessisekin, Salazarrekin eta Francorekin
egin konkordatuetako hautsi-mautsi gazi-gozoez!

galikur iz galtze ikurra. cf garaikur.

Ez etsi, gazteak, geurea da-ta, geurea denez, herio-saria: txapela beltza, hogeimila

hogerleko beltz, eta galikurra.

galilear izlag/iz Galileakoa, Galileari dagokiona; Galileako herritarra.

Zorigaiztoko galilear fariseuaren
irakaspenaren aurka. Juduek ez zuten beren arteko jotzen Jesus, galilearra zela esanez, eta lurralde honetako jendeak bakarrik zutela
zerikusi Jesusekin.

galipot [60 agerraldi, 24 liburu eta 15 artikulutan] 1 iz bikearen antzeko gai ilun likatsua. ik brea; alkaterna;
gudroi; mundrun. 'Prestige'-ren galipota garbitzeko lanetan aritua. Harresia erretako adreiluekin egiteko aukera, karearen eta
harearen ordez galipot urtua erabiliz. Langileek errepidea zabaltzen dihardute, eta galipota isurtzeko makinak hara-hona dabiltza
bafadaka. Goiok lata bat galipot bero ekarri zuen eta Juan Bautista gilaren gainean arrelepo jarrita hasi zen, espatula erabiliz, zulo txikiak
eta zirrikituak betetzen. 21.100 tona galipot atera dituzte uretatik. Kea, galipota bezain trinkoa, bosgarren pisuko leihotik irteten zen.
Harrezkero, galipota oinpean bezala itsatsi zitzaidan nire buruaz beste egiteko burutapen hura sabelean. Itsasoan agertu da orain, baina
aspaldi ditugu bihotzak txapapote beltzez, galipotez estaliak. Oinak ere galipotez zikinduak. Zumitzezko saski bat hartu, haren zirrikituak
galipotez eta bikez estali, eta han sartu zuen haurra. Hala kontatu zion, adibidez, nola torturatzen zituzten bekatariak, gizonak eta
emakumeak, galipotezko upeletan eta ikatz gorizko pertzetan. Galipotaren usaina, koipearena, erradiadore elektrikoarena, [...]. Ilun
asko eta argi bat: altxorra, orain, estaltzen duen galipotaren distirarena. Udatiarrak uzkur, bederen uztailean galipotak direla-eta...

2 (hitz elkartuetan)

Galipot zatiak agertzen dira, oraindik, hondartzetan. Galipot kamioien inguruan sortzen zen hodei gris iluna.
Aurrera jarraitu nuen hartxintxar-galipotezko errepide hartan barrena.

galiziano izlag/iz galiziarra. Hala ere, tabernan bakarrik gelditzeak ito egiten ninduen, eta azken galiziano moxkortzioari debalde
ematen nion edaten bere penak eta morriñak konta ziezazkidan.

galiziar [329 agerraldi, 21 liburu eta 208 artikulutan] izlag/iz Galiziakoa, Galiziari dagokiona; Galiziako
herritarra. Galiziar mintzairaren oihartzuna. Margarita Ledo galiziar idazle eta irakasleak. Felipe Senen galiziar etnografo, museologo
eta kazetariak. Dultzaineroak, txalapartariak, adar jotzaileak eta galiziar gaiteroak. Hiriaren irudi literarioa euskal, galiziar eta kataluniar
literaturan. Guraso galiziarren seme-alabak izan arren, zeharo ondarrutarrak diren gazteak. Live in Montreux da musikari galiziarraren
azken diskoa. Egoera latza pairatzen ari da Bloke Nazionalista Galiziarra. Beste alboan, milaka galiziarrek Dia da Patria ospatzen dute
debozioz. Galiziarrei buruzko astakeriak esaten jarraitu zuen amak tarte batean.

galiziera [133 agerraldi, 5 liburu eta 71 artikulutan] iz galegoa (hizkuntza). Euskara, katalana eta galiziera erabiltzeko
eskubidea eskatu dute. Inoiz ez nuen planteatu galiziera literatur hizkuntza gisa erabiltzeko aukera. Galiziera arautuan idazten eta
irakurtzen ikasi duen lehen belaunaldia.

galka egin bultzatu. Heriok eskua eraman zuen Adaren garondora, eta pixkana-pixkana, galka eginez, Adaren burua bere sorbaldan
pausatzea lortu zuen.

galkadura iz buxadura, auto ilara. Ikaragarriko auto galkadurak gertatzen dira zenbait egun honetan Aturri hegian, Baiona eta
Mugerre artean. Bizpahiru egunez, galkadura handiak izan dira Kostaldeko autobide hortan, eguraldi txarraren gatik, kamiunak metatu
baitira mugaz haindirat ezin segituz. Gaitzeko galkadura izan da mugaren bazter hortan, Biriatu aldeko autobidean, Biriatuko zubitik eta
Urruñako ondo hortaraino. Bizpahiru egunez segidan galkadura gaitzak izan dira kostaldeko autobide hortan. Gaitzeko galkadura
bestalde, zenbait oren iraun duena, autobidea berriz libratu arte. Biriatuko mugan, frango usu badira galkadurak, bereziki kamiunen
trafikuarekin.
[3] gaitzeko galkadura (3); galkadura gaitzak (3); galkadura gutiago izaiteko (3); galkadura handiak (3)
galkadurak autobidean (3)]

galkategi iz galkatzeko lantegia.

SAFAM galkategia puskaka salduko. Geroztik Jean Bernard Malo, ADA altzairutegiko
zuzendariak gibelera egin zuen galkategiaren osoki arrahartzeko xedean. Bere aldetik, Xavier Etcheverry galkategi horretako kuadro
ohiak lantegiaren parte erosteko proposamena egin du komertsa auzitegiaren aitzinean. Galkategi horretan ari ziren 120 langileak oro
lizentziatuak izan dira, azkenak otsailaren hogeitalauean.

galkatu, galka, galkatzen 1 du zapaldu, zapalduz trinkotu. Zeren, heriotzan piztien hagin-sari izatea okerra bada, ez dut
ikusten gozoago denik [...] gaineko lurraren pisuak zapal eta galka zaitzan. Emakumetxoak txabusinaren sakelatik tabako-poltsatxo bat
atera eta pipa galkatzen hasi zen.

2 hed

Eroetxean zegoen ohe zuriari estekaturik, erremedioz galkatua eta atorra zurbailaren azpian biluz. Piano bat zegoen, argazkiez
galkatua. Moja zeharo galkatuta zegoen eserleku hartan, alde batera eta bestera zeuzkan besoak pausatzeko egurrezko euskarriek kaxa
itxi batean bezala itotzen baitzioten bere gorputz lodikotea.

3 irud Airea bero zegoen, txilinez, perfumez eta kez galkaturik.
4 ezin gehiago bete. Norbait pozoiez eta janari hilgarriz galkatu nahi balitz. Eta ondoko zerragian, hurrengo abenduan galkatuko
edo engisatuko ziren antzara kalapitatsuak. Hiriko kontseiluak xedea du hango ostatu eta jatetxe guzietan gibelkiaren debekatzea, alimale
horien galkatzeak kabala gaixoeri egiten dien torturagatik.

5 (era burutua izenondo gisa) Erretako oilanda galkatua.
galkor izond erraz galtzen edo suntsitzen dena.

Eta honen argitan nahiago ditugu bizidunak bizigabeak baino, sentiberak
sentitzen ez dutenak baino [...] ustelezinak galkorrak baino. Produktu galkorren garraioan oso garrantzitsu da Gasteizko aireportua.
Sorkariaren edo Sortzailearen maitasunak ernaltzen du hitz hau, hots, izadi galkorraren, edo egia aldaezinaren maitasunak. Gure gorputz
galkorra arimarentzat zama baita. Perfekziozko idazkia, idazki hura zeinetik ezein hitz ez baitaiteke kalterik gabe alda, huraxe da
galkorrena. –Hosto galkorreko zuhaitza da bizitza –dio gizonak–. Dena erromako zubia bezain galkorra zela. Karea eta harea ugari
jartzen badira, paretak ur asko izango du eta ez da hain galkorra izango, eta ondo sendotuta, iraun egingo du. Eskultura Galkorren
Habanako Jaialdi Nazionala egin zen atzo.
[3] gauza galkor (3); eskultura galkorren (3)]

galkortasun iz galkorra denaren nolakotasuna. Literaturan, are nabariagoa da azken fineko galkortasun hori.

gallartar izlag/iz Gallartakoa, Gallartari dagokiona; Galkartako herritarra.

Asier del Horno hegaleko gallartarrak

bere 100. partida jokatuko du bihar. Gallartarra sasoi hasiera oso txarra egiten ari da.

gallego interj (irain hitza) ik galego. Gallego! desafio oihua zen, ez dakit ulertzen didazuen, mutilen arteko nolabaiteko kode
tribala. Gallego! oihu egiten genion umetan lagunari, bestela egingo ez zukeen zerbait egitera bultzatzeko. Gallego! esanda xaxatzen
genuen adiskidea portuko ur oliotsuetara, arropa eta guzti, salto egin zezan, Gallego! esanda akuilatzen genuen, udaltzainari kapela ken
ziezaion.

galleta (113 agerraldi, 31 liburu eta 14 artikulu; edo gaileta 86 agerraldi, 34 liburu eta 5 artikulutan) 1 iz irinez,
arrautzez eta abarrez eginiko orea, labean erretzen dena. Galletak kakao-esnetan beratzen utzita. –Nik esnea galletekin
besterik ez diat hartuko. Kafesnea gailetekin zutik gosaltzeko leihotik begira. Basokada bat colacao hartzen du pastekin edo galletekin
eta zukua. Gosaritarako, zukua, gaileta pare bat, eta segurantziazko hitzak. Goizero hartzen ditut kafea eta gurinezko gaileta
danimarkarrak. Gailetak txikitu eta zopak egiten hasi zen. Gailetak esnetan busti ondoren astiro ahoratuz, dastatuz eta irentsiz. Opil eta
azukredun krakaden kopurua %84 emendatu da, azukredun gailetak %24 eta sodak %17. Hain garrantzitsuak al dira jendearen iritzia,
dirua, arrakasta, hoteletako atondoak, osasuna, aterkiak edo Uneeda gailetak…? Gaztarik finena eta gailetak, txokolatezkoak. Manyak,
zerbitzariak, tea eta galletak ekarri zizkigun. Esnegainezko galleta batzuk. Kaxakada bat galleta lehor. Jateko, gelatik atera eta gaztazko
galletak hartu genituen makinan. Janari-dendetako erakusleihoetako galleta lizunduak hantxe zeuden, koloregabetzen. Bertze zigarro bat
piztu nuen hark azpila galletaz husten zuen bitartean.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Olibet galleta lantegiko neskek errepidea iragan zuten. Botila bat garagardo hori eta
erretilu txiki bat bete arrowroot galleta. Koilarak katapultatzat harturik galleta-zopa beratuak jaurtitzen. Sinbolikoa da altxorra: galletakaxa bat, barruan goxo batzuk eta zorion txartela besterik ez duena. Gaileta fabrika batek babesturiko zinema lehiaketarako H gidoia
prestatzen ari da. Guk gaileta lata batekin antolatu genuen brinkel bat Burgosen berrogeita hamabian. Gurasoenetik Nescafea, esne
kontzentratua eta hainbat gaileta-pakete neramatzan. Alboan gaileta paketetxoa zabalik duela. Gaileta-poltsa huts baten bila.
Izenburuak gaileta-markak balira bezala aipatzeko Txokolatea eta gaileta klase guztiak.

3 bizkotxo lehorra, itsasontzietan janari gisa eramaten zena.

Hainbat bertute, sei gaileta eta ur pitxer batekin itsaso
zakarraren menpe dagoen eskifaia salbatuko zuketenak. Arraioa!_–esan zuen McAvoy kapitainak, bere gaileta-puska lurrera bota eta lema
bueltaka zerabilelarik.
[3] galleta bat hartu (4); galleta kaxa (3); galleta puska (3)
gaileta kaxa (3); kafesnea eta gailetak (4)]

galletatxo iz galleta txikia. Ardoa, hoberenetik izanen omen duzu, eta tea ere bero beroa, eta gailetatxoak, eta muskuilu erreak,
bero beroak, jateko jada prestatuak.

galletazale (corpusean gailetazale soilik) izond galleten zale dena. Mutila gailetazale amorratua da.
galmen iz galtzea, hondatzea.

Tebasko gerratearen eta Troiako galmenaren aurretik. Galmenak eta heriotzak itxaroten zion.
Eta han joan zen, bere mandarraren gainean, aurpegia gogor, atzera begiratzeke, galmenaren irudia utzi bailuen hemen.

galmendi iz Galmena, hondamendia.

Emakumea da gizonon musa, geriza, talaia, arnasa, argia, jomuga eta galmendia. Ez
bada urrutiratzen eta jarraitzen badu PPren barne politika egiten, hori izanen da PSOEren galmendia eta amildegia. Ez zen hortik etorriko
galmendirik, ezustearen bidetik baizik.

galo iz Galiako hizkuntza.

«Bretainiako hizkuntzak dira bretoiera eta galoa ere, frantsesaren ondoan», onartu zuen ofizialki
Bretainiako Eskualde Kontseiluak. Galoak izendatzen dizkiote, erakutsi nahirik ezen, amaren jainkotasuna iraindu dutenek eta
gurasoentzat esker txarreko agertu direnek ez dutela merezi seme-alaba bizirik argitara eramaterik.

galoerromatar iz Galiar-erromatarra.

Galoerromatarra, aldiz, bizia zen, eta handiustea; batera mintzatzen zen ezpainez,

begiez eta eskuez.

galoi1 iz isurkarientzako edukiera neurria. Gasolina galoia 1,42 dolarreraino jaitsi zen.
galoi2 (orobat galon g.er.) 1 iz xingola modukoa, armadako graduen ezaugarria.

Panazko uniformea zeraman,
primeran doitua, Rainbow Division izenekoaren intsigniez apaindua eta xingolez eta galoiz hornitua. alkandoran zituen galoi urri eta
estreinatu berriak bezain gorri. Atzealdean lekaioa zeramatela, zanbuluka, urrezko galoiekiko libreaz jantzirik. Lekaio bat zihoan
damarekin, lepo ugariko longain dotorea soinean eta urrezko galoi batez apainduriko kapelu biribil distiratsua buruan. Eskumuturreko
galoietan igarri bainion graduazioa. Bistan da, preso bat zen, alemana, 4/5 galonetako ofizierra. Amaturrekaldiz beren xapelgoko
bigarren astea zuten eta horra hor berezko ohi batzu soldado xinple mailerat itzuli direla beren galonak utzirik. Ni Europan sarjentu
izatera iritsi nintzen galoiak kendu zizkidaten arte. Galoiak dituena da suhiltzaile zaharrena eta isilik eta otzan jarraitu dio gazteak. Oso
lepo luzeko gizon bat ikusi nuen, feltrozko kapela bat zeramana, xingola ordez galoi txirikordatuz inguratua.

2 (hitz elkartuetan)

Horretan kapitain galoiak janzten zituen De Gaulle artean gaztea izan zen. Uniforme-sorbaldetan sarjentugaloiak zeramatzan batek.
[3] galoi txirikordatu (8); galoi txirikordatu bat (4); galoi txirikordatua (3)]

galoidun 1 izlag galoia duena, galoiak dituena. Buruan txapel galoiduna janzten zuen. Galoidun gabardina azulmarinoari.
[Suhiltzaile] galoidunak hatz luzea eta erakuslea elkarri itsatsi eta agur keinu bat egin digu bi hatzak kaskora eramanez, begia keinatuz.

2 (izen sintagmari dagokiola) Eskuineko eskuaz bere kepi beltz zilarrezko galoiduna ukituz.
galoitu (orobat galonatu) izond galoiez hornitua. Jendarme saila ere, kaskoa buruan eta uniforme urdina soinean, zilarrez
galoitua. SS-ak berriketa izanik, enpleatu bat, gain-gainetik galonatua, heldu zaigu.

galon ik galoi.

galop iz 1 dantza mota. Galop baten lehen notak entzun ziren.
2 lauhazka. Eta galoparako soropila bezain biguna zen ordeka urdin baten erdian agertzen zitzaion azkenean gaztelua.
3 galopan lauhazkan. Azken galopan den zaldiaren moduan. Eri-gelara joan nintzen, galopan, hain urduri ze, zauritua

ni neu

nintzela pentsa zitekeen. Hanka egin zuen gizonak, eta galopan aurreratu ziren erretiradan zetozen gudarietako batzuk.

galox iz elurretan, uretan edo lokatzetan ibiltzeko eskalapoia.

Geltokiko burua ere noiz edo noiz gaueko itzalez eta
iluntasunez baliatzen zen, gomazko galoxak jantzi eta gauaz geltokian buelta bat ematen zuen zelatan maniobrariek zer egiten zuten
ikasteko. Gomazko galoxekin.

galsoro iz gari soroa.

Bidean barrena zihoazela, udaberriko goiz-argian, orein bat ikusi zuen urrutiko galsoro bat zeharkatzen, eta
anaiari seinalatu zion, hatzaz. Hango lugorriak eta areaz urraturiko galsoroak zeharkatu behar izan zituzten. Gau batez gizonari burua
moztu eta gorpua galsorora jaurti zuen. Hartz jaio hintzen ala bazter-herri honetako bizimoduak, galsoroek eta nekazariekiko
harremanek bihurtu haute hartz? Galsoro sailak jo nituen begiz, inguraezinak eta biluziak, leihatilatik barrena: inor ez zen sekula handik
pasatu.

galto iz galdera.

Galto astun bat liburuan: Zer egin dezake beste planeta bateko sentitzen den gizaki galdu batek besteen artean

arrotz egokitzen bada?

galtxagorri iz deabruari ematen zaion izena. Baina munduko galtxagorri alfer bakarra harrapatuko du... Aurten Gargantua
topatu dugu, galtxagorrien nolabaiteko ordezkoa. Tarttalo, lamiak eta galtxagorriak ere agertzen dira.

galtxoin iz zangoa orkatilatik belauneraino estaltzen duen jantzia, larruzkoa edo oihalezkoa.

Kopa-kapela

itxurazko bat eta galtxoin pare bat gabe ez zuten hura hiri erdian inoiz ikusiko.

galtza [2066 agerraldi, 217 liburu eta 618 artikulutan –soilik galtza* formena] 1 iz pl gorputza gerritik behera
eta bi zangoak banaka estaltzen dituen janzia. ik praka. Galtza luzeak janzten nituenez geroztik, nire plan guztietan,
kazetari bilakatzea izan zen gauzatu nuen ia-ia bakarra. Jaka handia eta larru koloreko kotoi-belusezko galtza zabalak. Ehun soldadu
bibote-mehe [...] gerritik behera zetazko galtza gorriminduak jantzita. Alabaina, galtza estu-estuetan eta top gaitzean haragi ugari
eroriak ageriago, errealitatea bere gordinean azaltzen zen: hogeita bi urteko neskaz mozorroturiko berrogeitakaduna. Bere galtzetako
zerrailua apalduz jauki zitzaion zakila buru gorrixka. Ahaztuta zetorren galtzetako brageta lotzeaz. ik galtzazulo. Gero askatu zuen
galtzetako uhala, eta hiru edo lau zulo estutu zuen. Ilde, galtzetako gerrikora ere iristen ez zitzaionarekin dantzan ikusiz. Gorputza jiratu
eta galtzetako botoiak askatzen dizkio. Khabul Khanek eraztun bat atera zuen bere galtza zabaletako poltsiko batetik. Bertze eskua nire
galtzetako gibelaldeko patrikara neramala. Orain galtzetako arraia ongi lisatutako bikotea noiz azalduko zain zegoen. Gero, galtzen
berna jaitsi eta zutitu egin zen. Kaka galtzetan egiteko heinean izuturik. Beldurraren beldurrez, galtzetara kaka egin nian. Gorri-gorri

· Neure bi esku zuriak galtzaren eskuineko belaunaren
· Kapela batez, begiak, ezpainak eta azkazalak pintatuta eta ohiko galtza gorria praken gainean.
2 (mota adieraziz) Hantxe zegoen gizon argal, aurpegi baztanga-pikatu hura, kiroletako galtza eta jakaz jantzia. Koronela
jartzeraino kakazten nintzen, totelka hasteraino, galtzetan pixa egiteraino.
gainean pausaturik...

beharbada, zalditarako galtzaz jantzita, ukabilak gerrian, eta denbora alferrik galtzea batere gustatzen ez zitzaiolako itxurarekin. Galtza
bakeroen metalezko botoiak askatuz trebetasun handiz. Galtza marradunak zeramatzaten. Batak bestearen alkandorak eta jertseak eta
galtza alozdunak erabiltzen zituzten. Baziren galtza arraiadunak eta idun gogorrak, eta baita onddo kapela ausart bat ere. Galtza
bularrekodunak, lebita tabako-kolorea.

3 (modua adieraziz)

Sarrerako zerbitzariak, galtza laburretan, ataurre batean zeuden eserita. Galtza hutsetan nengoen ohe
gainean. Baina Pauline hain eder eta garbi ikusteak galtzada zeharkatzera bultzatu zuen, txapelik ez buruan, brusa urratua, galtza jario
eta alkandora bistan, zazpi urteko barrabas baten narraskerian.

4 sing

Uste gabetarik eskua sartu nuen galtzaren ezkerreko sakelan. Galtzaren zirritua ireki zion eta zakilak salto egin zuen kanpora.
Uste gabetarik eskua sartu nuen galtzaren ezkerreko sakelan.

5 azpiko galtza pl ik galtzazpi.

Ehizako berokia, zorroa, botak, galtzerdiak, ehizako kapa, azpiko galtza luzeak, errepikaziozko
eskopeta. Zera esan nuen, gona gora eta azpiko galtzak behera neramatzala: [...]. Soinekoak azpiko galtzetan sartuta emakume ilenahasiak, gizon oin-hutsak mahuka hutsean, galtzazpiez eta elastikoez jantzitako ume mordo bat.

6 barruko galtza pl

Orbainak odol sakratua isurtzen zuen maiz, tunika eta barruko galtzak busti-busti eginda utziz. Barruko
galtzak ere kendu egin zituen, denen aurrean erabat biluzik geldituz. Gora eta behera dabil gelan, barruko galtzak eta bularretakoa
soinean, edaria eskuan.

7 galtza barren pl Bizkar-zorroa soineratu eta galtza barrenak jaso zituen Lauaxetak. Galtzerdiak erantzi eta galtza barrenak bildu
zituzten. Haize fin-fina, eta lokaztutako oinetakoak eta galtza barrenak nonahi. Gizona beltzez jantzita zegoen, beltzak zituen galtza
barren zabalak, beltzak atorra eta kapela. Bada mutil bat galtza barren-zabalez eta alkandora mahuka-motzez jantzia.
barrenera sartuz hurbildu nintzen sukaldera.

· Alkandora galtza

8 galtzak (orobat galtza g.er.) bete lan lan asko.

Sailkatzaileek galtzak bete lan zuten; pilen gainetik saltoka, saskiak
hartu, kolpe batez lastoa kendu, hustu eta bota egiten zituzten bizi. Nagorek galtzak bete lan izan zuen Goñi II.aren erasoei eusteko.
Jakina baita, ilargi betea denean, galtzak bete lan izaten duela Heriotzak. Merkatuek, galtzak bete lan, ohiko dantza egin zuten: gora
goizean, behera gerora. Galtza bete lan izango du Bilbao indizeak 2000ra itzultzen, baita Belokik Tourreko podiumera itzultzen ere. Bai
Guzmanen taldeak bai Praderarenak ere galtza bete lan izan zuten hautagai izateko behar adina sinadura biltzeko.

9 galtza bonbatxo pl galtza-nasaiak.

Soinean zituen galtza bonbatxoek, gomazko zapata zuriek eta zira arduragabeki

zintzilikatu hark gaztetasuna adierazten zuten.

10 galtza-gorri ik galtzagorri.
11 galtza-mantal ik galtzamantal.
12 galtza-nasai pl Belusezko galtza-nasai belaunetarainokoz jantzirik etortzen zen eskolara. Galtza nasaiak, bonbatxoak.
13 galtza motz (49 agerraldi, 27 liburu eta 8 artikulutan; orobat galtza motx 10 agerraldi, 6 liburutan;
galtzamotz 8 agerraldi, 6 liburu eta artikulu 1ean; Hiztegi Batuan galtzamotz agertzen da) pl Elastikoak eta galtza
motzak zeramatzaten mutil guztiek. Bere alkandora ingelesaren paparra zabalik, eta nekazari galtza motzekin. Guk galtza motzetan
genbiltzanetik ezagutzen haugu. Belauniko zegoen baldosa gainean, galtza motx hutsetan, eta gurutzetara jarrita zeuzkan besoak.
Halakoa izaten zen frankismoaren propaganda: landugabea eta galtza motzekoa.

14 galtza pare Nafarroa Oinez 95eko kirol galtza pareak. Bi alkandora, hiru galtza pare, eta jaka beltz bat. Bi jertse, galtza pare bat,
bizpahiru liburu...

15 (norbaiten) galtzetan egon Spilimbergo kondearen galtzetan banengo, ez nintzateke oraintxe oso gustura egongo -esan zuen
Eligiok. Ez nukeen koitadu horren galtzetan egon nahi, are gutiago delako “saioak” Zamaketariaren partaidetza berezia bazuen.

16 (besteren) galtzetan (muturra) sartu

Ez zian, bada, nonzeberri alu horrek sobera behar bertzeen galtzetan sartzeko.
Erabateko ukozaleak gauza guztiei egiten die uko, uko egiteari izan ezik, eta bereziki besteren galtzetan muturra ez sartzeari.
[3] aitaren galtza (3); alkandora eta galtza (5); atorra eta galtza (3); galtza argiak (3); galtza bakero (6); galtza bakeroak (9); galtza bakeroekin (3);
galtza bakeroen (3); galtza barren (3); galtza barrenak (11); galtza barrenak jaso (3); galtza beltz (5); galtza beltz estuak (3); galtza beltzak (10);
galtza beltzez (3); galtza bete lan (5); galtza estu (4); galtza gorriak (6); galtza grisak (8); galtza hutsetan (4); galtza laburrekin (8); galtza luze (7);
galtza luzeak (15); galtza mantalak (4); galtza marroiak (3); galtza motx (5); galtza motz (16); galtza motzak (13); galtza motzetan (14); galtza pare
(11); galtza urdin (4); galtza zabal (3); galtza zabalak (6); galtza zahar (4); galtza zorroa (3); galtza zuriak (8); hiru galtza pare (3); jaka eta galtza (6);
kotoizko galtza (3); panazko galtza (6)
azpiko galtzak (10); barruko galtzak (21); botak eta galtzak (3); galtzak bete lan (31); galtzak erantzi (5); galtzak eranzten (4); galtzak erretzen (3);
galtzak eta alkandora (6); galtzak eta atorra (4); galtzak goratu (3); galtzak hartu (3); galtzak jaisten (3); galtzak jaitsi (4); galtzak jantzi (5); galtzak
jantzita (3); galtzak janzten (9); galtzak kendu (4); galtzak soinean (4); galtzak urdin (3); jaka eta galtzak (3); kaki koloreko galtzak (3); lihozko
galtzak (6); panazko galtzak (3)
galtzetako patrikan (3)
galtzetan igurtzi (6); galtzetan kaka egin (3); kaka galtzetan (3);]

galtzada (orobat galtzara g.er. eta kaltzada g.er.; Hiztegi Batuan galtzada agertzen da) iz 1 harbidea.
Erromatarren galtzada zenbait bertatik igarotzen zirelako. Via Appia, Kristo aurreko 312.ean Appius Claudius Caecus zensoreak eraiki eta
Galtzaden Erregina deitua. Galtzadaren zatirik interesgarriena, zeinaren harri-zoladura gehientsuenak gaur egun ere osorik baitirau,
Aqua Marcia-ren uztai-erreskada berebizikoaren ezkerretara hasten da. Baionatik, Gasteizen gaindi, Burgosera doan ohiko galtzada
arabarra. Galtzada kaskarra zen leku guztietan. Goizeko freskura goxo honetan, galtzada arboleztatuan ibiltzeak ez du gogortasunik.
Pasaiara jaisten den galtzada pattarraren sarreran. Zaldiak behin eta berriro erortzen ziren aurreko belaunen gainean, ferratu gabe
zeudelako batetik eta hiriko galtzada erosora ohiturik ez zeudelako bestetik. Baina bidezidorrek zuzenago eta azkarrago eraman ohi dute
galtzadek baino. Espaloiko galtzada zapaltzean berriro gizonen mundura itzuli dela ohartuko da. Ongi zolaturiko galtzada da
bekatariaren bidea, baina azkenean Herio Leizera darama.

2 (kalearena) bidea. Kaleko galtzadatik begiratu nuen Monikaren etxeko leihoetara. Galtzada gurutzatu dut. Taxiren bat pasatzen
zen aldian behin galtzadako putzuak zapalduz. · Kamino berria egiteke, Marielexako baserri askoren bidea, irteera, Aginetara jaisten zen,
eta hor, galtzadaren erdian, gizon bat aurkitu zuen, odolduta eta bere onetik aterata.

3 errege galtzada Errege galtzadak eta Erdi Aroko zubiak.
4 galtzada harri (orobat galtzadarri) Galtzada-harri arrosaz zolaturiko plaza da. Korroan hasi eta nola joan ziren nire hezurrak
galtzada harrietara. Ezker-eskuin muinoan gora hedatzen diren galtzadarrizko kaleekin. Galtzada-harrizko kale pikoan gora goazela.
Galtzada-harrien tamainako [...] sorginkeria-liburuen erakusketaren ordez. Galtzadarrietan irrist egin zuen eta ziplo erori zen astunki.
Han ikasleek soldaduei galtzadarriak bota zizkieten.
[3] galtzada bazterreko (3); galtzada harriak (4); galtzada harrien (3); galtzada harrizko (3); galtzada harrizko kale (3); galtzada zeharkatzen (4)
galtzadaren erdian (4)]

galtzadarri ik galtzada 4.
galtzadatu izond lauzatua. Kale luze galtzadatu hura munduko azti-dendarik liluragarrienez betea zegoen.
galtzadun izond galtzak dituena. Traje galtzadun beltza, urdin argiz zipriztindua. Sotanadun nahiz galtzadun.
galtzagorri (orobat galtza-gorri g.er.) 1 iz deabrua. Edonork erakutsiko dizu Bargotan aztiak gau bakar batean, orratzontzi
batean gordeta zituen galtzagorrien laguntzarekin, eraiki omen zuen etxea. 'Galtzagorri horiek, Sanmigelen azpikoa baino deabruagoak!

2 uniformean galtza gorriak dituena. Ez zen mugazaina, galtza-gorria baizik. · Galtzagorri horiek, Sanmigelen azpikoa baino
deabruagoak!

3 (izenondo gisa)

Nnafarrak gurutzeekin eta eskapularioekin zetozela denak, txapel gorriekin eta arma pilo batekin, eta gainera
Jaungoikoagan sinesten zutela, ez horko gudari galtzagorrien moduan.

galtzaile izond 1 galtzen duena. Pertsona inozoa, suerte txarra izaten duena, galtzailea, ergela. Gogorregia gertatzen zait irudi
hori, boxeolari galtzailearena: bere gorputz sendo eta gihartsuak trapuzkoa dirudiela, konorterik gabe jada, [...]. Borrokek luze irauten
zuten sarritan [...] eta askotan hilda bukatzen zuen zakur galtzaileak. Ekialdeko inperio galtzaileen eremuetan. Liburuan gizakiaren alde
galtzailea agertzen da.

2 (hitz elkartuetan) Antzezlan batetik ihes egindako aktore bat omen zirudien, beste garai edo lekuren batekoa, galtzaile paperean
ia beti. Anker portatu izan da beti galtzaile jendearekin. Virgil bera ere etsiz zihoan eta galtzaile-egoeran hondoratuz.

3 (izen gisa)

Garailearen bozkarioa dela galtzailearen pena eta nigarra. Garaipena hilotz eta samin pilaketaren sinonimo baizik ez
denean, hobe galtzaileen arteko izatea, garaileen arteko baino. Galtzaile baten historia. Galtzaile duinen taldera. Ni baino helduago
batekin ikusi zutela goizeko ordu txikietan hiriburuan galtzaile sentimental eta gautxorientzat dauden ibiltokietan.

4 (izan aditzarekin)

Galtzailea ez da nahitaez koldarra; alderantziz, adoretsua izan daiteke oso. Andres Untzain 36ko gerratean
galtzaile izan zirenetakoa zen. Zeren garaile izan nahi bainuen nik ere, ez galtzaile!

5 (predikatu gisa) Lance Armstrong galtzaile, behingoz. Errusiarrak galtzaile. Nahiago galtzaile bizi eta hil, zapaltzaile eta hiltzaile
baino, Patri. Jokoan galtzaile atera dadin. Martxoan egindako kantonamendu hauteskundeetan ere galtzaile atera zen. Bere burua
galtzaile eta deseroso senditzen duela aitortu nahi ez duen baina, irri horrekin, hala erakusten duen gizona. Koloreak galtzaile irten ziren
antzina, gauzen kontra izan zuten borrokan. Estatu Batuek Bigarren Gerra irabazi zutela eta, ondorioz, Japonia eta Alemania galtzaile
suertatu zirela. Munstroak hezur eta haragi egiten dira gauaren kontrako trabesean galtzaile gertatu direnen garunetan.

6 norbait galtzen duena. Ez da inor berarentzat soilik galtzen, besteen galbide eta galtzaile gara bidenabar.
[3] galtzaile atera (12); galtzaile atera zen (4); galtzaile aterako (7); galtzaile irten (5); galtzaile izan (14); galtzaile izan zen (4); galtzaile izatea (4);
galtzaile nagusia (5); galtzaile nagusiak (3); lehian galtzaile (3)
arbola petalo galtzailea (3); galtzailea izan (3); kamelia petalo galtzailea (3)
irabazle eta galtzailerik (4); irabazlerik eta galtzailerik (3)
galtzailetzat jotzen (3)
galtzale izan (4); irabazle ala galtzale (3); irabazle eta galtzale (4)]

galtzailetza iz galtzaile egoera. Zuenaren antzekoa, azken batean, gure galtzailetza.
galtzamantal (orobat galtza-mantal) iz lanjantzi bularrekoduna.

Poza ematen zuen horrelako emakume eder bat
kalera galtza-mantal zuri batekin eta flanelazko alkandora marradun batekin jantzita ateratzen zela ikusteak. Eta kalean galtzamantalekin jantzita ikusi zaitudanean, pentsatu dut artista zinela beharbada. Margolariei beti gustatzen zaie galtza-mantalak janztea.

Alegia, feltrozko kapela, laneko alkandora kaki-kolorea, oihal bakerozko jaka eta galtzamantala erabiltzen zituen beti. Trizikloa hartu, eta
laneko galtzamantal grisez bezeroei gure nekeetako kloruroa banatzen ibiltzeko. Dummyk behera begiratu eta inurri bat kendu zuen
galtzamantaletik.

galtzamotz ik galtza 12.
galtzaño iz galtzatxoa. Ikusten ez nuen Garaziren galtzañoa ezinago leuna iruditu zait, labaina; eta beroa, oso beroa.
galtzapen iz galmena, hondamena.

Garaipenerako irrika handirik gabe, galtzapenerako beldur handirik gabe, eszeptizismo
epeleko giro kutsatu batean. Ordea, badira biktoriak, galtzetik eta galtzapenetik gehiago dutenak eta ondore gaixtoak baizik ez
dituztenak.

galtzarbe (orobat galtzarpe g.er.; Hiztegi Batuan galtzarbe agertzen da) iz 1 besoa gorputzari lotzen
zaion alderdiaren azpialdea. Galtzarbea makuluan bermaturik, eskua luzatu zidan. Urrutiko agintea baliatuz, sabaiko ibilgailua
ohe gainera ekartzen du, izterrak eta galtzarpeak tinkatuz. New York Times galtzarbean jarriz, geltokiko berotasunera sartu zen. Joseba,
poltsa galtzarbean, horien atzean geratu zen... Iztapeko eta galtzarbeko ilea erretzen genuen. Charlyk Ximurra zutiarazi zuen, esku
bakar batez galtzarbetik atxikia. Gutunazala jakaren galtzarbe ondoko patrikan gorde, eta hanka-puntetan egin nuen sarrerarainoko
bidea. Polizia bat ume bati heltzen ari zitzaion galtzarbeetatik. Gazte bik heldu naute orduan, sendo, galtzarbeetatik, lurretik altxatuz.

2 (jantzi batena) Izerdi-putzu zabalak gelditu ziren agerian haren alkandoraren galtzarbeetan.
3 galtzarbe uhal Sable kakotua [...] harri biziz jositako galtzarbe-uhal liluragarri batetik zintzilik.

Aldamenean poltsa gorri bat,

larruzkoa, galtzarbe-uhal gisakoa.
[3] galtzarbe uhal (3)]

galtzari 1 iz ligeta, galtzerdiei eusteko zerrenda elastikoa. Mutilek, barraren gainean jarrita ia, galtzariak ikusten uzteko
eskatzen zioten eta ginebra eta lima hartzera gonbidatzen zuten. Galtzari berriak etxera eraman eta bertan egokitu beren zangoen
neurrira. Jostura paretik bide zetorkion, galtzaritik hasi ziurrenik eta zango-sagar erdialderaino. Ezin sailkatuzko zerbait zeraman lepo
inguruan loturik: galtzerdia izan zitekeen, edo galtzaria, edo gerrikoa, baina gorbataren antzik batere ez zuen. Galtzarian aurkitu zen
lokarria lekuz aldatuta zegoela, zankoa estutzearren.

2 galtzari-eusteko ligeta-eustekoa. Lehen, galtzari eustekoek-eta min handia egiten zuten, baina gaur egun ez dago halakorik
ia.

galtzarpa iz artzainen gatz zorroa.

Galtzarpa sorbaldan zintzilik daramaten artzainen inmaterialitate hurbilak. Plomuki hartan
Balantsun agertzen zen, bildotsa bizkarrean zeramala, labrit xakurra saihetsean eta galtzarpa hutsalak sorbaldan.

galtzatu, galtza, galtzatzen du ad Gurdi batean bildurik, kostata darama zelaira, eta han ildotan zabaltzen du edo mahatsondoak
galtzatzeko erabiltzen.

galtzazpi [11 agerraldi, 7 liburutan] iz pl gizonezkoen azpiko jantzia, gerritik izterretarainoko galtza
modukoa. ik galtzazpiko; galtzoin; galtzontzilo. Gizon oin-hutsak mahuka hutsean, galtzazpiez eta elastikoez jantzitako
ume mordo bat. "Jantzi azkar", esan zidan; eta nik hankartera eraman nituen eskuak, hankartea galtzazpiz ongi estalia banuen ere.
Galtzazpi hutsetan nengoen eserita. Gogoraraz dezadan, bidenabar, antisemitismoa bezain aspaldidanikoa dela otoitz-janzkiaren
laidoztapena: deportatuei soingainekook bahitu, eta haietatik galtzazpiak egiten zituzten SSek, eta gero Lageretan preso zeuden juduen
artean banatzen.

galtzazpiko [5 agerraldi, liburu 2 eta artikulu 1ean] iz pl galtzazpiak. Galtzazpikoak jartzen ari zen bitartean. Egin zuen
jauzi hondarretara, sastraka artera, eta minutura gabe galtzazpikotan zegoen.

galtzazulo iz gizonezkoen galtzen aurrealdeko zirritua.

Lasai-lasai belaunikatu eta arte-tratulariaren galtzazuloa ireki
zuen. Gainerako begiraleek Koipemari deitzen dioten begiralea Beñat Mardori galtzazuloko botoiak askatzen hasi zitzaion behin. Neure
aurre-aurrean zegoen zutik, eta galtzazulo irekia ez zegoen nire aurpegitik berrogeita hamar zentimetrora. Dryer-en lanen erakusketak
izandako harrera txepelaren ostean, galtzazulo-irekitzeak ugaritu egin ziren.

galtze iz 1 garaitua izatea; zerbaitez gabetua gertatzea.

Galtze guztiak irabaztea zirela. Bere boterearen galtze eta
errekuperatzeak. Badira biktoriak, galtzetik eta galtzapenetik gehiago dutenak eta ondore gaixtoak baizik ez dituztenak. Neure buruaren
ezin ulertuzko galtze horren nahasmenduan. Enetzat bederen ez zen galtze handia: arnoaren gustua galdua genuen! Diru laguntzak ez die
galtze guztia itzuliko.

2 (hitz elkartuetan)

Iparrorratz ahul batekin zebilela ilunpean, itsumustuan, bide-galtze luzeak eginez. Baina gizon galtze haundiak
izan ziren ene erresimenduan, oinezko 16.ean, soldado eta ofizier. Gorputzaren ahulezia, eritasun, izpirituaren etsimendu, herio izurrite
xahar eta haur ttipietan, kabala galtze, herriak ez zekien gehiago noiz arte iraunen zuen. Fermín Egurenek ez zidan sekula barkatu beraren
adore-galtze haren lekuko gertatu izana. Lotsa galtze horretan ez zen Urkiolako erromeria bera ere salbatu. Baina bazen harengan arretagaltze, sorraldi, destaina, zinezko krudelkeriarik. Ba ote da, ordea, duintasuna galtzea baino buru-galtze handiagorik...? Emazte bat, oro
andeatua dago hamabi urte hetan odol galtze batekin. Jende masa handi bat ikusten zuenean ezin zuen ekidin haien barrura sartzea,

·
· Konortea erdi-

eguna zertan alferrik galtzen zuten imajinatzea, alferrik galtze horren kontzientzia edo kontzientzia ezari buruzko hipotesiak asmatzea.
AHTren proiektuak ekonomia lokalen, ingurumenari lotutako nekazaritzaren eta abarren galtze prozesua azkartuko duela.
galtze horiek mendeak erantsi dizkidate: agureen soseguan murgildurik nago.

3 denbora galtze iz

Gainerako guztiak adabaki eta denbora galtze soil zirela. Julian ez zen intelektual horietakoa, inondik ere;
denbora galtze alferrikakoak iruditzen zitzaizkion nobela eta antzekoak. Segi ezazu, Morales, segi eta utz itzazu alde batera itzulinguruak
eta alferrikako denbora galtzeak. Guk karakol haiek irensten genituen abiada ikusita, neure buruari esan ohi nion sarritan ea ez ote zen
denbora galtze izugarria Isidoraren lan hura guztia minutu urri batzuk besterik irauten ez zuen otordu goxo hura egiteko. -Tira, ez da izan
erabateko denbora galtzea.

4 galtzetan (izan...) galduan (izan...). Beti aipu baita hor gaindi burdin-bide zerbitzu batzuen kentzea edo ttipitzea, galtzetan
direlako estakuruan… Berrikitan agertu konduen arabera alabainan, jaz kasik 30 miliun euroren galtzetan izana da. Sokoaren kondu dago
ere Eurosit lantegia, Nevers hirian, eta han, zonbait urtez irabazian ateraturik, jaz galtzetan jalgi dira. Tratulantaren eraso bakoitzean
prezioak oxka batez apaltzen zituzten, frankotan bildotsak galtzetan eskaintzeko.

[3] buru galtze (3); denbora galtze (5); galtze handia (6); galtze hori (6); galtze horren (4); galtze horretan (3)]

galtzerdi 1 iz oina eta zangoa belauneraino estaltzen dituen jantzia.

Barruko arropa, eta galtzerdi zuri luzeak.
Tenisak eta zure betiko galtzerdi zuriak kendu zenituen lehenik. Ligeta-eustekoa eta galtzerdi beltzak jantzita. Zapatak kendu eta hankak
goian jarri zituen une batez, galtzerdi haragi-kolore finak eta izter biribilen iturburua erakutsiz. Pasaratu behar omen zituen galtzerdi
maiztuekin atera zen gelatik. Galtzerdiak eta slipa erantzi nituen. Andrewk eta berak oinetako eta galtzerdiak isl isilik jantzi zituzten.
Beste galtzerdia kendu eta jaurti egin zidan. Ez neraman galtzerdirik. Bera atzetik William Bankesekin, eta aurretik Minta, galtzerdi
zulatuarekin. Artilezko galtzerdiak. Urratu bat ageri zuen zetazko galtzerdi finetan. Zeta kaskarreko galtzerdi ziztrinak. Emakumegaltzerdi batekin urkatu zuen bere burua. Gerrirainoko galtzerdiak eta titi-zorroak. Hanna eskolumea zen oraindik, belaunetarainoko
galtzerdidun neskatoa. Etxekoandreek ikasleen galtzerdiak pasaratzen zituzten. Puntuan ari zen, galtzerdi bat egiten. Puntu egiteari
ere ez zion utzi: batzuetan galtzerdi pare bat, jaka bat hurrengoan; brodaturen bat egiten zuen bestela sarean. Galtzeta-burdinak
galtzerdian sartuz. Tabakoaren, sardexka-labanen, izaren eta galtzerdi-oinetakoen estraperloan.

2 galtzerdi luze oina eta zangoa belaunetik gora estaltzen dituen jantzia.

Galtzerdi luze zuri marradunak
zeramatzan, ia-ia belaunerainoko gona tolesduna. Wendyk [...] hariak gordetzeko erabiltzen zuen saskiaren ondoan jarri zen; beti bezala,
galtzerdi luze piloa, eta bakoitzaren belaunean zulo bat.

3 galtzerdi motz oina eta zangoaren behealdea estaltzen dituen jantzia.

Ezpainak pintatuta eramaten zituen eta
kortxozko takoi altuak, brusa eta belauna agerian uzten zuen gona, eta oinetan galtzerdi motzak, nireak bezalakoak. Gure amak eta
Veronikak galtzerdi motzak eramaten zituzten edo, batzuetan, haiek ere gomak. Artilezko galtza batzuk pijamaren gainean jartzeko,
jertse gorria eta gona beltza, galtzerdi motz zuriak eta galtzerdi zulatu batzuk. Galtzerdi motzak zangoetan biribilkatzen zitzaizkidan,
oinetakoen gainetik itsuskiro ageriz,
[3] artilezko galtzerdi (3); emakume galtzerdi (3); galtzerdi bat (18); galtzerdi beltzak (6); galtzerdi lodiak (3); galtzerdi marroi (5); galtzerdi marroi
gorrizta (3); galtzerdi motzak (3); galtzerdi pare (16); galtzerdi suizida (3); galtzerdi zuri (6); galtzerdi zuriak (8); osaba vernonen galtzerdi (4);
galtzerdia kendu (4)
artilezko galtzerdiak (7); galtzerdiak erantzi (4); galtzerdiak eta prakak (3); oinetakoak eta galtzerdiak (6)]

galtzerditxo iz galtzerdi txikia. Panpinari eskuineko galtzerditxo urdina erori zaio.
galtzeta iz 1 galtzerdia. Hondoan, lepokoz, eskularruz, xalez, galtzetaz eta kutxatila gardenetan babesturiko oihal-lorez pilaturiko
tontor baten atzean gorderik, poltsa handi bat azaldu zen, nire amonarena.

2 galtzeta burdina galtzeta egiteko galtzorratzak.

Hantxe eserita, besaulkian, galtzeta-burdinei batera eta bestera
eragiten, galtzerdi marroi gorrizta egiten. Galtzeta-burdinak galtzerdian sartuz.

3 galtzeta egin Setheren ondoan eseri eta kotoi grisarekin galtzeta egiten hasi zen. Farre egin zuen, galtzeta eginez.
4 galtzeta lan Lanpararen pantaila egokituz argiak galtzeta-lanean jo zezan. Isilik eserita egon arren, galtzeta-lanei berrekinda.
[3] galtzeta burdinei (4); galtzeta egiten (4)]

galtzetin iz galtzerdia, galtzerdi motza.

Galtzetin parea bola eginda. Hirugarren apaleko galtzetinen artean arakatu eta
hantxe izter erdira bitarteko galtzerdiak ikusi zituen, gorriak. Oinetakoak jantzi, lehenik galtzetinak eta gero oinetakoak, noski.

galtzoin (37

agerraldi, 5 liburutan;
Eta orain, jaits galtzoinak, mon petit...
Galtzoinetako zinta laxatu, atorra goratu, eta galtzoinak jaisten hasten nintzen bitartean. Gero, damaren gelan sartu, galtzoinak
kendu, eta ohaburuan utzi zituen. Holandako oihal hoberenaz egin galtzoinak soinean. Gizona agertu zen, galtzoinetan, atorra estekatuz.

orobat kaltzoin g.er.) iz pl galtzazpiak.

Beren oihal etxoletarik kaltzoinez ateratzen ziren, ziztuan.

· Erdi biluzirik, galtzoina bakarrik soinean.

galtzontzilo (163 agerraldi, 48 liburu eta 10 artikulutan; orobat gantzontzilo g.er., kaltzontzilo g.er.
kaltzontzillo g.er. eta kantzontzilo g.er.) iz pl (Hegoaldeko idazleetan bakarrik) galtzazpiak. Arestiko galtza
kirastuen ordez, galtzontzilo luze batzuk jantzi nituen. Prakak eta galtzontzilo urdin argiak erantzi nizkion hantxe.
Fresko..._horixe!_kaltzontzillo luzeak ibili behar... Galtzontziloen oihal finaren atzean. Galtzontzilotan irten zaitezke oholtzara. Irudi
erridikulu samarra zeukan, han gela erdian zutik kieto, kantzontzilotan eta kamiseta erdi jantzita. Aski barregarria sentitzen nintzen
Edurneren aitzinean galtzontzilo hutsetan. Gizon errespetagarriak galtzontzilo hutsetan dagoela ere jarrai zezakek errespetagarria
izaten. Xaharra eskaileretara atera zen laster, atorra eta kaltzontzilo hutsean, aztoraturik. Karrajoan zeuden laurak, galtzontzilo hutsik.
Galtzontziloen zirrikituan labaindu zuen eskua, eta zakila igurtzi zidan behatzekin. Agerikoa zen galtzontzilopean biok zakila gogorturik
geneukala. Monjaburuak agindu zuen ezetz, pikondoak kendu beharrik ez zegoela, baina pikoei banan bana gantzontziloak janzteko.

·

·

Baimena eskatu gabe, galtzontzilotik tiratu zuen, beheiti. Galtzontzilo pare guztiak jarri zituen [ordenagailuaren] botoien gainean,
kotoizko galtzontziloak, botoiak babesteko.
[3] galtzontzilo hutsean (6); galtzontzilo hutsetan (8); galtzontzilo hutsik (3); galtzontziloak erantzi (7); galtzontziloak jantzita (3); galtzontziloak
kendu (3)]

galtzuri iz gari zuria, irin zuria ematen duena.

Garagar, galtzuri, garagar gordin eta artatxikiz egindako ogi ugari izan
zuten, edateko ur garbia, eta ahul zeudenentzat sagardoa urarekin, eta gainera babak eta barazkiak.

galvaniko (corpusean galbaniko soilik) izond elektrikoa.

Eta gorputzeko zuntz oro sentitu nuen ikara egiten bateria

galbanikozko hari bat ukitu banu bezala.

galvanizatu, galvaniza(tu), galvanizatzen (orobat galbanizatu) 1 du ad adoretu, bizkortu.

Gizarte bat
gainbehera doanean ere, bere aurkako erasoak galvanizatu egin dezake ekintzara eta beste bizigarri bat gehiago eman. Zibilizazio
Egipziakoa jada osatua zuen bizialdi baten luzapen ez-naturalera hiksoen inbasioaren astinduak galvanizatu baino lehenagoko garaira. Eta
noizbait entzuten bazuen etxalde batean arazo txiki edo handi bat sortua zela langile eta jabeen artean, hara joango zen korrika "masa
galbanizatzera".

2 (era burutua izen gisa) elektrizitatearen bidez metal bat beste metal baten geruza mehe batez estaltzea.
Atzo goizean galbanizatuen enpresa batek gai toxikoak isuri zituen Zumaiako Narrondo ubidera.

galzori 1 iz hondamendia. –Gure galzoria nahi ditek [...] horregatik ez ditek sekula ezagutuko nire errukirik.
2 galzorian galtzeko zorian. ik galdu-gorde 2. Galzorian dago Bizkaiko nekazaritza? Euskal Herriko

kulturaren alde
garrantzitsu bat dago galzorian. Bangkokeko bilerak konponbideak eratu ditu galzorian diren espezieen beharrei erantzuteko. Herri
xumea da, noiznahi bere bizia galzorian duen herria. Gure herria zapaldua eta galzorian ikusten baldin badugu. Lupia, berdela, legatza,

hegaluzea eta txitxarroa arrantzatzeko erabiltzen diren sareek galzorian utzi ditute delfin arruntaren espeziea. Ez baineukan batere
gogorik gure zuzendariari atsekabe sentimental bat emateko, are gutxiago haren tratu eta mesedeak galzorian jartzeko.

gama 1 iz kolore eskala hurrenez hurrenekoa.

Beti gama baten barruan ibiltzen naiz, bata bestetik oso urrun ez dauden
koloreekin. Gauza guztiak grisaren gamako koloreetakoak baitziren. Grisaren gamako koloreetan. Orain hauek erabiltzen dira asko, gama
honetan, edo honetan, hauek denak gaztainezkoak. Nik badakit errealitatea ez dela gehienetan zuria edo beltza izaten [...] grisa baizik,
bere gama osoan...

2 sail bereko gauzen aukera. Bien artean, kafesneen gama osoa; hori bai, hipertxarrak omen dituk urdailerako. Produktu gama
desfasatua, [...] eta Asiako zein Europako beste autogileen lehia gero eta gogorragoa dira Opelen egoera kaskarraren eragile nagusiak.
Gure [automobil] gama oso extensoa da.

gamadun izlag gamatua.

Aleman soldaduek bazuten bandera gorri luze bat, "gama"-dun gurutzearekilakoa, alimaleko haga
batetik dilindan, preseski Herriko Etxearen ondoan, han baitzuten beren "Komandantur"-a. Orain hauek erabiltzen dira asko, gama
honetan, edo honetan, hauek denak gaztainezkoak

gamatu izond gurutzeez mintzatuz, lau besoak ukondotuak dituena.

Hindu tenpluetan gurutze gamatuak harritu
egingo zaitu pittin bat. Nik ezabagaitz matrikulatzen ditiat Espainiako oxtabena guztietako nazi guztien besoak gurutze gamatuarekin..!
Gurutze gamatuak nonahi, soldadu armatuak portuan barreiaturik.

gamelu (orobat ganbelu g.er. eta kamelu g.er.) 1 iz basamortuko abere konkorduna (Camelus
bactrianus). Hirira iritsi zenean, haren ateetan gelditu eta gameluak ur-putzu baten ondoan etzanarazi zituen. Gamelu gainean
zegoen eseria. Jaiki ziren Rebeka eta haren mirabeak, gameluetara igo ziren eta morroiari jarraitu zioten. Jaiki zen, bada, Jakob, eta
gamelu gainera igoarazi zituen seme-alabak eta emazteak. Gamelu baten urrats orekatuan kulunkatua, beste erritmo batean murgildu
zen. Harea finegia baldin bazen gameluen apoetarako. Hartu liburuak eta gameluaren bizkarrean esekitako zakuetan gorde zituen.
Harribitxiz zamaturiko gameluak. Gameluren baten irrintzia entzute hutsak [...] izutu egiten baitzituen denak. Gamelu baktrinoak bi
konkor dituzten gameluak dira. Hogeita hamar gamelu esnedun beren umeekin. ik gamelukume. Baina Rakelek orduko jainko-kuttunak
hartu eta gameluaren txalman ezkutatuak zituen. Gameluarentzako bazka, ur-putzua edo datil-palmondoak zeuden inguruneetan.
Zaldia edo behia baino, gamelua haztea askoz merkeago omen da. Basabere exotikoekin: zimino, lehoin, kamelu, ostruka eta bertze.

2 (hitz elkartuetan)

Gamelu-taldeen arduraduna Obil, israeldarra. Buruko oihala jantzi zuen, eta gamelu-ilez eginiko uztai batekin
tinkatu zuen. Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko. Gamelu zurdez ehunduriko jaka eta zamarra. Tipoak
gamelu-larruzko beroki bat zeraman jantzirik. Gamelu esnez egindako edari bat.

3 droga-trafikatzaile txikia.

Eguneko trafiko istripuen laburpenaren eta poliziak hiriko Alde Zaharreko gamelu tikien kontra
egindako azken sarekadaren kronikaren artean. Zenbat gamelu ez ote ziren sarean erori, Montrolek burubide gaiztoa hartu zuelako?

4 ganbelua. Liskar bat izan nian dendako nagusiarekin, gamelu zahar hori...
[3] gamelu eta astoak (3); gamelu gainean (5); gamelu gainera (4)
gamelua igarotzea (3);

gamelukume iz gameluaren umea.

Ikus zeure urratsak haranean eta aitortu zeure jokabidea; harat-honat dabilen

gamelukume kaxkarinaren antzeko zara.

gameluño iz droga-trafikatzaile txikia.

Hogei pilula flipagarri omen zeuzkan gameluño baten atxiloketari capo arriskutsu

batenaren tratamendua eman behar izan nion.

gameluzain iz gameluak zaintzen dituen pertsona.

Ulertu zuen mutilak gameluzainak adierazi nahi zuena. Beti bere
alboan joan ohi zen gameluzainaren lagun egin zen. Gameluzaina naiz gaur egun.

gamma 1 iz greziar albafetoko letra, g-ren kidekoa.

Alpha hizkia ezabatu zion lehen kantuari, beta bigarrenari, gamma
hirugarrenari... eta horrela alfabetoko hogeita bost hizkiei akabua eman zion arte.

2 izpi mota.

Zulo beltzak gamma izpien flash laburra sortzen du eta izpiok inguruko materiala jotzean X-izpiak sortzen dira.
Astronomoen esanetan, supernoba baten gamma izpiek ozono geruza suntsitu eta erradiazio ultramoreen eragina handitu egin zen. X eta
gamma izpien uhin luzera. Konpara ditzagun gamma izpiak espektroaren beste erradiazio motekin. Gamma izpiak, pentsatu zuen, bai
inbentu itzela. X eta gamma izpien erradiazioak, ordea, ez du atomoaren energia aldatzen, baina elektroiekin topatu bezain laster, atomoa
ionizaturik (elektroi gutxiagorekin) utziko du. Iturri isotopiko batek bidalitako gamma erradiazioa hezurrean zehar igaroarazi eta distiraneurgailu baten bidez detektatzea.

3 gamma funtzio Lehen motako funtzio Euleriarra, edo beta funtzioa; eta bigarren motakoa, gamma funtzioa.
[3] gamma izpiak (6); gamma izpien (6);

gammagrafia iz gamma izpizko erradiografia.

Domínguez doktoreak gaixoa gammagrafia egitera bidali zuela gogoratzen
du alargunak, eta emaitza negatiboa izan zela; alegia, hezurrak ongi zituela.

gamuza iz eskularruak eta jantziak egiteko erabiltzen den larru fina eta ondua, berez sarrioarena.

Maitea

makurtuta zegoen, bi eskuekin laztantzen zuela azal bustia, ukituta gamuza zirudiena eta ikusita tafeta zirudiena.

ganadu 1 iz abere multzoa. ik azienda. Ganadua kanpoan bazegoen, kortan gordetzeko lana hartuz. Danimarkatik 2.500 tona
belar ekarriko dituzte bihar, ganaduak bazkatzeko. Ganadua gizentzeko produktuak saltzea. Haurrek ganadua askan edatera eramateko
prestatzen direla. Janari kutsatuekin elikatutako ganaduak gai kutsakorrak pilatuko ditu. Ganadua ferian saltzera. Ganadua kamionetatik
jaitsarazi, eta pabiloi handi batera eraman du. Bazekien ganadua ongi gobernatzen. Eskortak harrizkoak ziren; ganadua ugaria, argala
eta adar-luzea zen. Ganadua perraten bere behar handia egiten eban. Ganaduarentzako belarra eta lastoa edukitzen du hor.
Ganaduentzako bedarrak egin, esate baterako. Ganaduarentzako bagoiak zeudean han zain.

2 (mota adieraziz) Baita ganadu xehean eta larrian ere. Gehiegizko beroak erre egiten ditu landa guztiak; oso ganadu gorri gutxi
haz liteke; beti daude laborantzarako aski ganadu ez izateko arriskuan.

3 (hitz elkartuetan)
sarritan.

Gauaz ateratzen ginen ganadu-jatekoak egitera. Ganadu putzuetako ur zikina besterik ez zegoen edateko

4 abelburua.

Eta ehiza ondoko gau bakoitzean, mendekuz bezala, bidaztiren bati erasotzen edo ganaduren bat hiltzen zuen piztia
hark. Ukuiluko ganaduren baten ezinegona sumatu zuten. Heliosen txahal eta ganadu gizenak ikusiko dituzue.

ganadutegi 1 iz ganadua gordetzeko tegia. Ganadutegiek, berriz, zabaleran ez dute hamar oin baino txikiagoak izan behar.
2 jabe jakin baten zezen multzoa. Los Majadales ganadutegiko bost zezenek ez zutelako zezen plazan sartzerik gura.
ganaduzale iz ganadua hazteko ogibidea duen pertsona.

Ganaduzale, nekazari, eskulangile, arotz, zurgin eta
tenpluetako zerbitzari dira. Lan talde hori artzain eta ganaduzaleen eskariz sortu zen. Administrazioak ganaduzaleei eskaintzen dizkien
dirulaguntzen datuak. Salaketa horrekin, gainera diru-laguntza errazago eskuratuko dutela badakite ganaduzaleek. Familia ganaduzalea
zuen.

ganar ik ganer.
ganba iz izkira, izkira handia. Batzuetan, egunak eta egunak arituko ginen ganba jaten.
ganbara iz 1 baserrietan, teilatupeko solairua, batez ere aletegi gisa erabiltzen dena. ik txapitula. Ganbara
lekaz eta artoz betetzen. Ordurako ezkutatuak zitiztean, bakoitzak bereak, ganbara-ukuiluetan ezkutalekuren faltarik ez zuan izango-eta;
bestela, berriz, gaztainondo zuztarren artean.

2 etxeetan, teilatupeko solairuko gela, gordelekutzat erabiltzen dena.

Jontxuk esan zidan ganbarako kutxa zahar
batean topatuko nituela aitonaren paperak. Ganbara beti izan zen traste zaharrak gordetzeko erabilia. Ez dago sotorik, ez dago gelagoi,
botika-atze, ganbara edo sabai ezkuturik.

3 bestelako eraikuntzetan, teilatupeko solairua.

Hotelak ganbara dauka hor goian, neronek ere ezagutzen ez nuena.
Hotelaren goiko solairua, "ganbara", oso sabai baxukoa zen, eta burua makurtuta joan behar izan nuen pasabide estu batean aurrera.
Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko ganbara aretoan. Ganbarako gela hura miatzeko gogo biziz jaiki zen. Ohiko eraikin bat zen,
ganbara eta pare bat solairukoa, ataria eskailera buruan zuriz pintaturiko bi zutaberen artean kokatua zuena.

4 teilatupeko solairuko gela berezia. Artista baten ganbara gogorazten dit, eta batera eta bestera begiratu dut pintura-poto eta
pintzelen bila. · -Bigarren soilaruan aurkituko duzu komunen ganbara, korridorearen amaieran -esan zion O'Brien jaunak.
5 adkor burua. Ez zekiat ezer hire berri baina badaukak zerbait ganbara horretan bueltaka. Bera duk ganbara pitzatuta duena. Nirea
ez da, Txirritarena omen zen bezala, hustu ezin den ganbara. -Ganbara pipiak jotzen hasia al zaude, ala? -galdetu zion mutilak
Alkimistari. Mikelen ganbarako trumoiak uxatzeko. Egunez ere izarrak dauzkan hik ganbaran! Hi ganbaratik jota hago! Nolanahi ere,
zuek biak ganbaratik zaudete.

6 ik ganbera 3.
[3] amodio ganbara (3); deputatuen ganbara (3); euskal laborantza ganbara (10); ganbara batean bizi (3); ganbara berezi (12); laborantxa ganbara
(35); laborantxako ganbara (4); laborantza ganbara (79); laborantza ganbara berezi (11); laborantzako ganbara (4); mandio eta ganbara (3); merkatal
ganbara (9); ofizialeen ganbara (3)
laborantxa ganbarak (5); laborantza ganbarak (16); mandio ganbarak (3); merkatal ganbarak (29); ofizialeen ganbarak (3)
amodio ganbarako (4); etxeko ganbarako (3); ganbarako atea (11); ganbarako giltza (3); ganbarako leihotik (5); industria ganbarako (3); laborantza
ganbarako (13); merkatal ganbarako (17)
amodio ganbarako (4); eta ganbarako (5); eta industria ganbarako (3); etxeko ganbarako (3); ganbarako atea (11); ganbarako giltza (3); ganbarako
leihotik (5); industria ganbarako (3); laborantza ganbarako (13); merkatal ganbarako (17)
amodio ganbaran (8); baionako merkatal ganbaran (6); deputatuen ganbaran (5); etxeko ganbaran (11); ganbaran agertu (3); ganbaran egoten (3);
ganbaran jarri (3); ganbaran sartu (11); ganbaran sarturik (3); ganbaran sartzeko (3); ganbaran sartzen (3); goiko ganbaran (3); kulturuneko
ganbaran (3); laborantza ganbaran (8); merkatal ganbaran (25); mitxelena kulturuneko ganbaran (3)
aurreko aldeko ganbarara (3); ganbarara eraman (7); ganbarara eramaten (4); ganbarara igo (22); ganbarara igotzeko (4); ganbarara igotzen (7);
ganbarara joan (8); ganbarara joateko (4)
sototik ganbararaino (3)
laborantxa ganbararen (11); laborantza ganbararen (19); merkatal ganbararen (6)
euskal laborantza ganbarari (3); laborantza ganbarari (9)
ganbaratik irteteko (3); ganbaratik jalgi (3)
laborantza ganbaraz (5)
merkatal ganbaren (3)]

ganbaradun izond ganbara duena; ganbarak dituena.

Haien erdian zurezko etxe bat zegoen, ganbaraduna, teilatu
gorrikoa eta horma gris ilun edo, zehatzago esanik, grisaxkak zituena. Beroki koadrodun apainez jantziriko dama bat lasterka irten zen
zurezko etxe ganbaradun bateko atetik.

ganbarakide iz gelakidea.

Ganbarakideari deitu nion, Juanito Mendizabali, eta ni ikustean eta hiltzekotan nintzela esaten nuela

aditzean, medikuari deitu zion.

ganbaratxo iz ganbara txikia.

Boulevard Saint-Germaineko ganbaratxoan hil da, spagnolaz, azkenaldian jende asko eramaten

ari den gripe saleriaz.

ganbarote iz itsasontziko gela. Jaitsi eta soka pareaz atoiontzia amarratu eta gero ganbaroterako bidea egin zuten.
ganbela iz aska.

Bordak bi leihatila ditu alde banatan eta ganbelak eskuineko hormaren ondoan. Ava ganbelako belarra jaten ari
zen. Han azpian ondo zeudean eta denbora heukan ukuilura joan eta, txantxangorriak behien ganbela artean zebiltzala, katuak nola
harrapatzen zituen ikusteko. Lastozko ganbela batean. Sukaldearen ondoan ganadutegiak egingo dira ganbelak sutara eta eguzkia
ateratzen den aldera begira jarriz, hain zuzen ere, argiari eta suari begira jarritako ganadua ez baita izutzen.

ganbelu iz (irain hitza) astoa, kirtena. "Festak bukatu ziren, baina festetan bezala dabiltza ganbelu horiek", esan zidan Lubisek
zalditik jaitsi gabe.

ganbera (orobat ganbara g.er. eta kanbera g,er.) iz 1 hainbat erakunde motaren izena.

Nafarroako Kontuen
Ganberak 1999. urtean egindako txostena gogora ekarri zuten UPNk eta CDNk. Frantziako laborantza ganbera guztien federazioak ere
ofizialki jakinarazi du bere ezadostasuna. Nazioarteko Merkataritza Ganberak 2001ean onartutako hitzarmenaren arabera. Akusazio
Ganberak euroaginduaren aldeko epaia kaleratu izana. Estrasburgoko Ganbera Nagusian helegitea aurkeztuko duela iragarri du. Europako

Giza Eskubideen Auzitegiko Ganbera Nagusiko Elkargoak erabakiko du helegitea onartu edo ez. Baionako Merkataritza Ganberan.
Ganbera Nagusiko bost epaileak bat etorri dira, eta ez dute eskaera onartu. Senatua ganbera autonomikoa bilakatzeko. 1877an
gehiengoa bildua zuten gorriek diputatuen ganberan, 1879an berriz, senaduan. Uruguaiko Diputatuen Ganberako nazioarteko kontuen
batzordean. Duela urte bat abiatu zuten Batzorde Federala Bundestagek (Beheko Ganbera edo Kongresua) eta Bundesratek (Goiko
Ganbera edo Senatua). Senatuak eta ordezkarien ganberak osatzen duten erakundeak aho batez onartu zuen ebazpena.

2 orkestrez, musikaz eta kidekoez mintzatuz, instrumentu multzo txiki bati dagokiona.

Suediako Ganbera
Orkestra ariko da bihar Donostiako Kursaalean. BOSeko irakasleek osaturiko ganbera taldeek. Iruñeko Ganbera abesbatza ere ariko da
ziklo honetan. Ganbera musikako zikloari hasiera emango dio gaur Jordi Savall da gamba viola jotzaileak. Lekua: Kursaaleko Ganbera

·

aretoa. Musika Hamabostaldiko ganbera zikloan. Bilboko Orkestra Sinfonikoaren 2004-2005 ganbera denboraldia.
Amodioaren eta
heriotzaren gaineko ganbera-obra baten moduan, emakume gazte pasionatu batekin eta pasioa galdu duen gizon zaharrago batekin. Olga
Clavel Madrilgo Ganberako Ballet Gaztearen lehen dantzaria da. Euskara hutsezko ganbera opera.
gauzatzen du laukoteak.

· Ganberako pop lasaia eta gardena

3 gela. Etxetzar hartan nahi adina ganbera eta ohe genuen, ordea, inolako esturarik gabe, familiako guztiak ez ezik bertze hamar lagun
gehiago bere hartan egokitzeko. Oinazeagatik ere, betaurrekoen okerdura nabarmenagoa egin zitzaidan, jaiki eta berehala ganberako
ispilu arrailduan neure burua ikustean. Baina hotelean daukat ganbara, bero eta erosoa. Motel likitsetako ganbara ilunetan. Bizkitartean,
Kogatra, Zardandaneko errege krudelaren haremeko ganbara gordeenean, leihotik kanpora so dago. Urrezko hariz apaindua zen ganbara
batean ohean erdi-etzanik, gorputza urre perleria eta zilarrezko telaz eginak ziren bururdiko eta kuzinetan lizunki pausatua. Etxe-buruan
ganbara bat kaperatu genuen, eta han meza egun guziez eman genezakeen. Kapitainaren ganbarako luxua. Ikusi ditugu ganbara
nagusiak (suite frantsesez), jateko salak, sukaldeak han lanean ari diren jendeak.

4 (hitz elkartuetan)

Pariseko bosgarren estaietako neskame-ganbaretan, ezer ez da sobera. Ikastetxeetako lo-ganbarek hogei
pertsona hartzen dituzte gehienez ere, eta begirale batek zorrotz zaintzen ditu.

5 apartamendua.

Ganbara txar bat banuen hartua Baionan, ez bainuen arrats guziz etxerat itzultzeko molderik. Ganbara txar bat,
ohearen tokia doi-doia, eta beste barne bat, hau izanki sukalde, jantoki eta bulego. Ganbara hemen dut, laugarren estaian, erran zidan
noizbait...

6 gela modukoa. Pentsatzen ari nintzen zerbait esan ote diezagukezun Sekretuen Ganberaz. Slytherinek ganbera ezkutu bat eraiki
zuen gazteluan. Hilobi-ganbera umel haiek erakusten zizkigun Palenqueko indio zahar hura.

7 gas ganbera ik kamera 5. Gas-ganberari itzuri eginda ere, nekeak, ahuldadeak edo gaixotasunek hiltzea zen gauza arruntena.
Konboietatik jaitsi eta gas-ganberetaraino abian jartzen zirenen begitartea. Irudi horietan, errausteko labeetatik ateratzen den keaz gain,
gas ganberetan sartzeko zain dauden presoak ageri dira. Kontzentrazio eremuetan naziek gas ganberak erabili izana zalantzan jarri
zuen atzo Bruno Gollnisch Fronte Nazionaleko eurodiputatuak.

8 Kasazio Ganbera Belgikako Justizia Epaitegiko Kasazio Ganberak Rakel Garcia eta Luis Moreno Espainiara ez estraditatzeko joan
den hilean Akusazio Ganberak hartutako erabakia atzera bota eta eskaera berriz aztertzeko agindu du. Hain zuzen, Kasazio Ganberaren
azpitik dauden epaitegiek Espainiak estradizio eskaera egiteko argudiatutako delituak zaharkituak geratu zirela ondorioztatu eta biak aske
utzi zituzten joan den hilean.

9 Komunen Ganbera Britania Handian eta britaniar erkidegoko herrialde batzuetan, herriak hautatzen
duen ganbera. Iazko martxoaren 18an Komunen Ganberak «beharrezko baliabide guztiekin» gerra abiatzearen aldeko boza eman
zuen. Legebiltzarrak agindutako txostenaren inguruko eztabaida egin zen atzo Komunen Ganberan. Lehen ministroa arrunt lasaituta
azaldu zen Komunen Ganberan eginiko agerraldian. Erresuma Batuko Komunen Ganberako buru eta Alderdi Laboristako diputatu Peter
Hainek. Beraz, erregea bakar-bakarrik sartu zen Komunen Ganberan, hango lehendakariari eskatzeko saldukeriaz akusaturik zeuden bost
diputatuak atxilotzeko entrega ziezazkion.

10 Lorden Ganbera

Parlamentua bera ere itxuraldatu egin zuen erabat: Lorden Ganbera (jauntxo eta aristokraziarena) desegin,
erregetza sekulako baztertu; errepublika izendatu... Lorden Ganberak Terrorismoaren Kontrako Legea arbuiatu du. Londresko Lorden
Ganbera aurka agertu arren, [...].
[3] auzitegiko ganbera (5); ganbera abesbatza (4); ganbera alternatibo (3); ganbera alternatiboa (3); ganbera aretoa (5); ganbera aretoan (16);
ganbera berezi (4); ganbera berezi bat (3); ganbera ireki (11); ganbera kontzertu (3); ganbera kontzertuak (3); ganbera musika (22); ganbera
musikako (6); ganbera musikaren (7); ganbera nagusiak (4); ganbera nagusian (3); ganbera nagusiaren (6); ganbera nagusiko (3); ganbera opera (3);
ganbera orkestra (7); ganbera orkestrak (5); gas ganbera (3); kursaaleko ganbera aretoan (15); laborantxa ganbera (6); laborantza ganbera (115);
laborantza ganbera berezi (3); laborantza ganbera eraikitzen (3); laborantza ganbera sortu (3); laborantza ganbera sortzea (3); laborantza ganbera
sortzeko (3); laborantzako ganbera (4); merkataritza ganbera (7); sekretuen ganbera (21); sekretuen ganbera ireki (4); suediako ganbera orkestra (3)
akusazio ganberak (11); apelazio ganberak (4); auzitegiko ganberak (3); comptos ganberak (4); departamenduko laborantza ganberak (3); gas
ganberak (9); gasteizko ganberak (6); gipuzkoako ganberak (8); gipuzkoako merkataritza ganberak (13); hiri jabetzaren ganberak (10); idahoko
ordezkarien ganberak (3); industria ganberak (4); instrukzio ganberak (10); jabetzaren ganberak (10); kasazio ganberak (3); komunen ganberak (4);
laborantza ganberak (32); lorden ganberak (6); merkatal ganberak (3); merkataritza ganberak (34); monseko instrukzio ganberak (3); ordezkarien
ganberak (7)
departamenduko laborantza ganberako (3); diputatuen ganberako (6); ganberako burua (4); ganberako buruak (4); ganberako kidea (3); ganberako
lehendakari (4); ganberako lehendakaria (3); ganberako lehendakariak (7); ganberako presidente (8); ganberako presidenteak (13); ganberako sarrera
(4); ganberako zuzendari (3); ganberako zuzendari nagusiak (3); ganberako zuzendaria (4); ganberako zuzendariak (4); gipuzkoako merkataritza
ganberako (8); industria ganberako (7); laborantza ganberako (8); merkataritza ganberako (31); merkataritza ganberako presidente (4); merkataritza
ganberako presidenteak (6); merkataritza ganberako zuzendaria (4); ordezkarien ganberako (4); sekretuen ganberako (4); sekretuen ganberako
sarrera (3)
baionako merkatal ganberan (3); baionako merkataritza ganberan (3); diputatuen ganberan (3); ganberan sartu (3); gas ganberan (4); kasazio
ganberan (3); komunen ganberan (12); merkatal ganberan (7); merkataritza ganberan (8); sekretuen ganberan (5)
laborantza ganberara (3); sekretuen ganberara (3)
ganberaren egoitza (4); ganberaren sorrera (7); gipuzkoako ganberaren (3); gipuzkoako merkataritza ganberaren (8); laborantza ganberaren (79);
laborantza ganberaren aldeko (4); laborantza ganberaren aurka (3); laborantza ganberaren gaia (3); laborantza ganberaren sorrera (7); merkataritza
ganberaren (18); merkataritza ganberaren egoitza (3); paueko laborantza ganberaren (4)
kontuen ganberari (4); laborantza ganberari (11); sekretuen ganberari (4)
laborantza ganberarik (4)
ganberatik ateratzen (3)
laborantza ganberaz (3); sekretuen ganberaz (4)
merkataritza ganberen (4)
gas ganberetara (3)]

ganberaburu iz erregimen zaharreko kargua.

Hurrena, gobernadoreordea agurtzera joan zen, eta gero, prokuradorea,
ganberaburua, poliziaburua, zerga-biltzailea, Estatuaren fabriken zuzendaria... Kontuak kontu, gauzak azkartzeari dagokionez, Ivan
Grigorievitx, ganberaburua, nire lagun mina da... Horrek gidatuko zaituzte ganberaburuaren bulegora!

ganberazain iz gelazaina. Bosgarren egunean, goizean goiz, Bertrand igorri genuen, amaren ganberazaina, afixa ikustera.
ganberro 1 izond (Hegoaldeko zenbait idazleetan bakarrik) Oiesa, gaizki-ikasia.

Aitzakia gisa baino ez baititu
hartu Shakespearek idatziak ikuskizun bikain, eder, alai eta ganberro hau sortzeko. Hitzezko umorea lantzen dugu, sarkasmoa, ironia...
eta batzuetan umore ganberroa ganberroa zentzu onean erabiltzen dugu. Espazioko filmei barre eginez eta denok gogoratzen ditugun
eszena batzuk era ganberroan parodiatuz. Baina, Natxoren erantzunari aurrea hartuta, Koiote neskarengana hurbildu da korrika txikian,
esku ganberro bat aurrera luzatuta.

2 (izen gisa) Kalean noala ganberroren batek "batetikan korrozka, bestetik herrena..." edo "zuen txaloak beretzat dira, nire txapela
ere bai" kantatzeak baino ondotxo gehiago.

ganbil 1 izond ikuslearen ikuspuntutik erdialdea ertzak baino urrutiago dituena. ik konbexu.

Hamaika ispilu

ganbil.

2 (izen gisa)

Barru-erditik ganbillaren une baterañoko tartea arrerdia da. Tesi honen aldaera bat proposatzen du Eisensteinek [...]
baita espazioarekiko harreman ororen historiari dagokionez ere, historia hori ahurretik ganbilera, barnetik kanpora (ukimenetik
ikusmenera), egoera psikologiko "huts" batetik "betetasunaren" atzematerako pasabide gisa harturik.

ganbilbiko izlag bi aldeak ganbilak dituena.

Kristalinoa, optikaren ikuspegitik, konbergentzia aldagarria duen leiar

ganbilbiko bat da.

ganbito iz xake jokoko jokaldia. –Ah..._–esan zuen, eta pentsakor jarraitu nire ganbito-irekierari nola aurre egin. Zertan zetzan
ganbitoaren estrategia bikaina.

ganboar (orobat ganboatar) izond/iz Ahaide Nagusien borroketan, Ganboako leinuaren aldekoa.

Oinaztar
eta ganboarren zina. Erdi Aroko bandoen arteko liskarretan, Deban, Bustinagatarrak eta Iturzatarrak ziren Ganboatar eta Oinaztarren
ordezkoak.

ganboatar ik ganboar.
ganden ik joan 24.
ganderailu1 (orobat kanderailu)iz argimutila. Erretxin-suzi bat sutua zeukan burdinazko ganderailu handi bati eusten zion
eskuan buru gainetik. San Pedro jaunaren Kofradiak» eman eta zur landu, polikromatu eta pirograbatuan egindako kanderailu erraldoia
gordetzen duen erakusleihoaren ondoan.

Ganderailu2 ik Kanderailu2.
gandhitar izlag Gandhiri dagokiona. India gobernatzeko ardura zuten hindu-estatugizonak, mendebaldartzen ari zen munduko
giro moralagatik, konponbide gizatiarrago bat hartzera behartuta aurkituko ziren, eta ez gandhitar-malthusiar konponbidea.

gandor 1 iz oilarraren buru gaineko konkor haragitsu gorria. Oilar gandorrez eta giltzurrunez betetako opil bat atera
zuten lehendabizi. Indioilarra batera eta bestera zebilen haien artean [...] noizean behin gandorrari leunki eraginka eta burua alde batera
jiratuz. Oilategian oilartuta sumatu zuten gandor gorri eta harroko oilarra. Oilategiak oilar gaztea behar du, gandorra berriz ere tentetuko
duena. Oilarraren gandor itxura duen mendiaren azken ertzaren gainean. Sartzen du eskua patrikan, eta kaskabilozko txano bat ateratzen
du; buruan jartzen du, gandorra bezain gorri, eta lasterka alde egiten du.

2 hed

Haien kasko puntadunen gandorrek sugarrezkoak ziruditen, jauregiari zerizkion argi izpien dirdaipean. Diamantez jositako
gandorra kaskoan ñir-ñir. Feofar Khan bere zaldi kuttunaren gainean zetorren, aberearen burua diamantezko gandorrez apaindurik. Ez
gaitezen harritu, beraz, beroaldi eta trumoi-laino gandor biribildun horiekin batera, ekaitz purrustak sortzen badira arratsalde eta
iluntzeotan. Gau hartan olatuak harro zebiltzan itsas pasabide honetan, taigabe gandor zuriak zakarki dantzatuz. [Kraterraren] ipar ertza,
berriz, zeina mendiaren gailurra den, gandor biribildu bat da orain, eta lehen baino askoz garaiagoa dirudi. Kaminoan aurrera doala bi
punky, buruan gandor izugarriekin, gandor gorri-gorriak. Ilea atzeraka orraztuta eramaten zuen, kizkurtuta buru gainean, gominaz
basitua lokietan eta atzean gandor moduko bat eginez. Eta ez ditut gustuko gandorra ematen duten horiek ere, bi izterrondoetako ileak
moztu-moztuak eta erdikoak hantxe, indio seminola baten burua balitz bezala. Eta olatuei, zaldi zuri ilara oldarkor, apar gandorra
eransten zitzaien. Momentu batez gelditu eta begira jarriz leiho luze eta distiratsuei eta ke urdineko gandorrari. Zeren bafada bat arnastuz
gero ke zurizko laino-gandor labur bi irteten baitzaizkizu sudurretik.

3 irud

Aurrera... -eta sukaldeko leihoa zabaldu nuen, gandorra gorri, oilartuta erabat-. Fructuoso gero eta gandor-gorriago ageri zen.
Gandorra zuritu zitzaidan bet-betan. Irakaspena, ez da gandorra behar baino gorago ibili behar. Frantziak ez zuen jadanik Deschampsik
(Frantziako kapitain handia) edo Blancik (lapurtarraren eskuin eskua), eta Zidane gabe, inork ez zuen izan gandorra tentetzeko adorerik.

4 gandorra jantzi, jarri oilartu. Gandorra janzteko tentazioak ziztatu ninduen. Atzokoan, ordea, gandorra Valeronek jarri zuen.
5 gandorra tentetu oilartu. Frantziak ez zuen jadanik Deschampsik [...] eta Zidane gabe, inork ez zuen izan gandorra tentetzeko
adorerik. Oilategiak oilar gaztea behar du, gandorra berriz ere tentetuko duena, beste selekzio guztiak esnaraziko dituena.
[3] gandor gorri (5)]

gandortu, gandor(tu), gandortzen da ad gandor itxura hartu. Eta hartarakoxe proportzio egokiak ditueneko, hodei puska
hori, goialdetik gandortzen joango da, beroak gero eta torre-laino eta hodei motroilo lotsagabeagoak puzten eta gorakatzen dituela.

gandu 1 iz behe laino mehea.

Eguerdi inguruan, han hasten da gandu fin baten antzeko mintz xare bat. Lurretik gandu beroa
altxatzen zela irudi zuen. Baina etxera joan eta, Aturri gaineko gandu luzakorretako bakardade hartan, ezin etsi. Berez, sartu ez, han urtu
egiten zen eguzkia, gandu artean. Eguerdia da, zeru erreari gandu lausoa dario. Jimmyk jendez gainezka zeuden mahai batzuei behatu
zien non aurpegiak gandu berdexka batean lausotzen baitziren. Gero, Lexington Avenue-tik igaro ziren; han lasaitasuna zen nagusi,
arrastiriaren ardo gorriaren koloreko ganduan murgildua. Urdin koloreko gandu suntsikor bat. Hitz haiexen zain egon balitz bezala,
Steffiren irudia goitik behera erori zen, gandu bihurtu zen, lurrundu eta ezerezean desegin zen.

2 (hitz elkartuetan bigrren osagai gisa) Egun asko izango direla, bateko sirimiri eta besteko trumoi-erauntsi, euri gandutan
pasatu beharko direnak. Inguru haiek estaltzen zituen hondar hodei eta itsas gandua zabalduxea egoteagatik, jakin zuen Almak ganbaratik
erraz asko ikus zitekeela Westerborkeko patioa. Ahotik hats gandua botaz 110. kaleko geltokian sartu ziren. Uda-arratseko argigandutan.

3 hed ik lauso. Bi edo hiru minuturo gandua egiten zitzaion betaurrekoetan. Ganduaz estaliriko kristal handietatik bestaldera luzatu
dut begia. Sai baten begia zuen: begi urdin argi bat, ganduak lausotua.

4 irud Lozorrotik esnatzera doan bide lauso horretan, gandu artean sumatu nuen ate joka ari zen itzal bat. Zer egin pentsatu nahi zuen,
baina buruak ez zion erantzunik eskaintzen, ganduak hartu balio bezala. Bazekien paisaia beraren ikuspegi berri bat erakutsiko ziola
oroimenak aldi oro, heriotzaren ganduak guztietan azkena lausotzen zion arte.
[3] gandu artean (7)]

gandutsu izond ganduz betea. Egun lasai, gandutsua zen; faroak izugarri urrun ematen zuen goiz honetan. Gero, ilargia, ilargi
likatsua, baina izarrik ageri ez, egurats gandutsuegi hartan... Irudi gandutsu bat besterik ez da. Bere baitan nagusi zen logalearen hesi
gandutsua zeharkatuz. Eta Aturriko hegietako bake gandutsua, gero eta pisuago.

gandutu, gandu(tu), gandutzen 1 da/du ad (ganduz) lausotu.

Suei darien ke urdinak harana gandutu du. Eta berriro
eguzkia hantxe, kristal esnetsu baten atzean bezala gandutua, lurrinezko sargoria, ikusi ere egiten zena. Eguzkia, kotoizkoa irudi, likits eta
beroa, ortzadar-inguru batez gandutua. Faroltxo haiek, zigarreten eta zigarroen lurrinetan gandutuak. Bulego itxurako gela estu hura
betetzen zuen zigarro-ke grisaxkak gandututa, Schenker doktorea ikusi nuen.

2 hed Eskaileretan beherakoan betaurrekoak oso gandutu zitzaizkion lurrunez eta kendu eta garbitu egin behar izan zituen.
3 irud Une batez urduritasunak gandutu zion burua, baina laster jarraitu zuen berriaren haria. Lajos heldu aurreko arratsaldea eta gaua
gandututa agertzen zaizkit gogoan.

4 (era burutua izenondo gisa)

Gaztetan Mediterranioko argiak luzaz gozatu izanak areagotu egiten zion egurats gandutuaren
zama. Haren irudiaren ertzak lausoturik zeuden eta Harryk leiho gandutu batetik zehar bezala ikusten zuen. Orduan hark onez onean
begiratuko zion beti bezala, begi berde axal gandutuekin.

ganer (orobat ganar) iz teilapeko ganbara. Ganerreko gibeleko leihotik begira egon zen erne, ea gizon taldea noiz hurbiltzen
zen. Burneteneako ganarrean (Nafarroa Beherean, "ganarrea" ganbara da), 1920, 1930eko aldizkari pilak baziren, L'Illustrationenak
bereziki,

ganga 1 iz luzetara edo zeharretara biribildua den sabaia.

[Pilastren] gainean bermatzen dira galerietako gapirioak eta
teilatuak eusten dituzten habeak, ganga baino beherago geratzen direnak. Gangaren erdian argia sartzeko irekidura bat utzi behar da.
Erromatarren ganga bidezko eraikuntza handi horren garapen zoragarria. Hilobiko gangaren harri zapalak. Denen gainean, piramide
gisako ganga harro bat. Oraingoan, kandelaren argiari esker, korridoreetako horma biluziak eta harri beltzezko gangak ikusten ahal
nituen. Bazen han [meatze-zuloan] nire eskuko hatzen luzerako estalaktitarik gangatik zintzilik. Puntu batean ganga abaildurik zegoen.
Gangako giltzarri izateko balio izango lioke Frantziak munduari. Bigarren patioan barrena abiatu zen, ezkerretara, gangaz estalitako
pasabidea zeharkatu ondoren. Berriz argitu zen ganga esferikoa.

2 (hitz elkarketan)

Gero bazarra bisitatu dugu, Irango handiena eta munduko zaharrena ganga-egitura dutenen artean. Elisa

· Mirarik, Alex imitatuz, gurutzeria-ganga miatu zuen, zer ikusiko.
3 hed Izarrik gabeko zerua, hodeietako zeru-ganga gorrixka, hiriko argiak islatzen. Nik ere ikusi nuen nola etzaten zen luze zeru gangan
pabiloiko ganga-formako korridore luzean barrena joan nintzen.
gure telegrafista, Zdenižcka.

4 irud Telebistan ikusiak ditut surflariak olatu ganga baten azpian segundo amaiezinak pasatzen, kamera geldoan.
[3] ganga formako (3); kanoi ganga (3); zeru ganga (4); gangen azpian (3)]

gangadun izond ganga duena.

Gela gangaduneko luze-zabalean. Harrera-gela huts baten antzekoa zen areto gangadun hotz

eta handi batean bildu zituzten bostak.

gangadura iz gangatzea.

Ebakidura hori geratzen den lekuan koka bitez pasabideen inpostak; horrekin behar adinako altuera

izango du gangadurak.

gangape iz ganga azpia. Ezta teilatupeek eta gaztainondoen gangapeak ere.
gangar1 izond ergela, harroa.

Barre algara gangarretan lehertuko dira Sabeth deitu nion hasieratik, Elisabeth izen osoa
gangarra iruditzen zitzaidan-eta. Azkenik, Atenasko aldiriak, baina gure martxa ere gero eta motelagoa; semaforoak, betiko butxadurak,
eta gure kamioia, bere hodi luze haiek dindilizka, beste ibilgailu guztiak baino gangarrago, noski, nahiz eta haiek serumik behar ez izan.
Hik zer uste dun, gangar horrek, Intermon-ekoak garela, ala? hemen norian ibili nahi duenak ordaindu egin behar din sarrera.

gangar2 iz gandorra. Oilar beltza, luma horixka batzuk ere bazituena; isatsa, berriz, berdexka, eta gangarra benetan harroa. Galeoi
frantsesa zen, haren aburuz, Frantziako oilarra, gangarra bere lekuan zuena -mastak eta belak, alegia-, eta galeoi espainiarra zen
Espainiako oilarra, gangargabeturik zegoena.

gangar3 iz eztarria (?).

Porruen antzera herrokan, denak hausten, pastilla urdin-zuri-gorriz edo konbikzioen arabera, berde-zurigorriz, gangarra kilikatzeraino asetzen.

gangargabetu, gangargabe(tu), gangargabetzen da ad gangarra galdu. Galeoi frantsesa zen, haren aburuz, Frantziako
oilarra, gangarra bere lekuan zuena -mastak eta belak, alegia-, eta galeoi espainiarra zen Espainiako oilarra, gangargabeturik zegoena.

gangarkeria iz ergelkeria.

USAko amerikarrak zirela gangarkerietan, aldarrietan eta garagardo latei eusteko moduan igartzen

zitzaien.

gangatu, ganga(tu), gangatzen 1 du ad ganga forma eman. Kolomen arteko tartea gangatu egingo da.
2 (era burutua izenondo gisa) Iparraldean, hortaz, komeni da eraikinak gangatuak egitea. Dorreetako estalki

gangatuak.
Bainu-askak dauden tokiko sabai gangatuak. Hura gizon txikia zen, ahate baten modura zebilen eta ile beltz bakan batzuk zeuzkan,
garezur gangatuari irmo atxikiak.
[3] sabai gangatuak (6)]

gangatxo iz ganga txikia. Barkatu, Zuzendari jauna, gangatxoarekin babesten utziko didazu?_Haizetxo bat badabil!
gangrena iz gorputzeko ehunen usteltze eta hiltzea. Gangrena sendatzeko bideak. Senarrari izurria opa zion, baztanga eta
gangrena. Begia gangrenak jota bezala izango nuelako itxaropenaz.

gangrenatu (orobat kangrenatu), gangrena(tu), gangrenatzen 1 da ad gangrenak jo.

Pitbull kume batek bi
belarriak moztuak zituen eta ia gangrenatuak. Iskemia bat zeukan eta atzamarra gangrenatzeko arriskua zegoelako egin zion ebakuntza
Ander Letamendia doktoreak. Ondoena zeudenak orrela, eta beste asko eta asko illak; eta beste mordo bat, berriz, otzarekin kangrenatu
eta ankak moztuta, betirako ondatuta gelditu ziranak.

2 (era burutua izenondo gisa) irud Atzerantz erori zen dardaraka bere enbarkazioaren eskailera gangrenatuan behera.
gangster (orobat ganster g. er.) iz Estatu Batuetan eta, mafiako edo gaizkile talde bateko kidea.
Gangsterrek burukipean gordetzen ditek beti trastea. Talamoni diputatu bat da, abokatu bat, eta gangster baten moduan tratatu dute.
Pépé le Moko-ko gangsterraren rol horrekin nazioarteko onespena jaso zuen kritikaren eta publikoaren aldetik. Gangsterren generoa
landu du (The funeral), eta Madonna izarrarekin lan egin du. Teresak, Dabid bihotzera tiro egin zidan gansterra dela oroitarazi dit.
Berrikuntza, moderno izan nahia da ZPren bandera: musikatik hasita [...] hautagaiaren jantzira heldu arte (Siziliako gangsterren beltz
iluna). Non-nahi gangsterren hierarkia, zurbil jarrarazten eta aurpegia zein erraiak bihurritzen dizkizun injustizia zikina.

2 (hitz elkarketan)

Gangster giroan kokaturiko narrazio bat. Christopher Walken protagonista duen gangster istorio honekin
lehenengo sariak jaso zituen. Ez dago hainbeste ezberdintasunik gangster filmekiko. Gangster film gehiegi ikusi zituen neska hark.
Aktoreren batek gangster-industriako filmean lanik egin nahi ez badu, berehalaxe entzungo du mehatxua: “Kontuz, zure aurpegi eder
horretan azidoa eror liteke”.

gangsterismo iz gangsterren jarduera.

ETAren jarduera fanatismoarekin lotu, gatazkari izaera etniko eta arrazista erantsi,

gangsterismo eta trafikante hitzak erabili...

ganibet (orobat ganit g. er., kanibet g.er. kanit g.er. eta kanibit g.er.) 1 iz aiztoa. Begia emanik zein armairutan
ziren sukaldeko gauzak, katilu, koilara, sardexka, ganibeten ateratzen hasi ziren. Ganibet txar bat badut, gauza handirik mozten ez
duena. Baina gerrikoaren azpian errebolber bat zeukan ezkutaturik eta sakelan ganibeta luze bat, bai labanarekin bai jataganarekin antza
duten horietakoa. Inoiz erabili gabeko errebolber herdoildua magalean eta ontziko labana eta ganibet guztien aho zorrotz biluziak eskura.
Aho zabaleko ganibet baten muturrez. Alimaleko kanibet batekin pikatu du xorizo zerra. Baina neska gaztea, ganibeta eskuan, bizkarra
paretaren kontra jarri eta defendatzeko prest agertu zaio. Paulhac herriko serorak bularrean ganibeta sartu dio, herioan piztiari aurre egin
dionean. Albertok esan zuen ganibet batez karrakatuz gastatu behar zirela zilindroak. Lurra zulatu zuen ganibetarekin izaki bizi hura
hobitik ateratzeko. Merkatari soila izateko, Korpanoff jauna, ederki dantzatzen duzu ehizako ganibeta! Gure Gure kideak lo zeudela, guk
ganibetari eragiten genion, gaua joan gaua etorri, beti lanean.

2 (erkaketetan)

Ganibetak haragia bezala tratatzen zituen hark arazo moralak. -Laburbilduz -Ttipik, ganibeta bezain zorrotz-: ez
hion amore eman ahal izan izeba maitearekin azken bidaia egiteko gogoari.

3 ganibet ukaldi Ganibet ukaldi garbi-garbia. Pariseko udaletxekoak erran du Delanoe jaunari ganibet ukaldia eman diola ez baititu
maite ez politikariak, are gutiago gizon gizakoiak. Italiar anarkista batek zauritu zuen ganibet ukaldi batez eta hortarik hil zen.

4 ganibet ukaldika adlag Eta judu bat hil du ere palestinar batek Jerusalemen ganibet ukaldika. Nola burua galdua zukeen emazte
batek ganibet ukaldika hil duen anai Roger, hango buruzagia.
[3] ganibet handi (4); ganibet ukaldi (3); ganibet ukaldika (4); ganibetaz ebaki (3)]

ganibetazo iz ganibet ukaldia. Metrotik atera garenean ganibetazoka zebilen haize hotza.
ganora 1 iz zereginetarako arreta, funtsa, era egokia.

Egoskorra zela eta ganora gutxiko gizona. Aski izango da esatea
iritsi berriak egundainoko ganora erakutsi zuela bisitak egiteko orduan. Orain ganora gehiagoz eragin behar diozu, kemen handiagoz. Eta,
egia esan, diodan kanpaina honek badu taxurik eta ganorarik. Gutariko bakoitzak egunez egun han ziharduen bere lanean, ganora
eskasez [...] beren geroaren alde ari ez direla dakitenei gertatzen zaienez. Pitxerrei oharkabeki begiratu zien, gobadarako zerrendaz
itaundu zion neskameari ganora gabe. ik ganoragabe. Gutunazalaren zuria urratzen zuten letra ñimiñoek oso tankera bihurria zuten,
ganorarik gabe egindako zirriborro beltzak bailiran. Ganorarik gabeko ama denik inork pentsa ez dezan inguruko guztiei argibideak
ematera behartua sentitzen den amaberriak. Egia da inolako ganorarik gabeko kontuak mintzagai nagusi bihurtu direla egungo
gizartearen hedabideetan.

2 ganoraz adlag Ez dut berarekin ganoraz mintzatzeko astirik izan. Jo egiten zuten eta jaten ere ez zioten ganoraz ematen. Buruko
errotarria atzera eta aurrera dabilkio Agirreri, eta horrek egunkariak ganoraz irakurtzea eragozten dio. Bazekien leku guztietan ganoraz
jokatzen. Hauxe da bizarra ganoraz kentzen dudan lehenengo aldia. Afaldu bi tartean ez zuen plater bakarra ganoraz bukatu eta neu ere
larri ibili nintzen eskatutakoa amaitzeko.

3 ganorazko izlag

Txantxa giroan, ganorazko ezer esan gabe. Gau osoan ez dut ezer ganorazkorik jan. Ganorazko zerbait egin
izan banu, gaitz erdi; baina hor egon nauk buru-buztanik gabeko zozokeriak esaten eta pentsatzen. Ganorazko lana bilatzeari ekin
beharrean , nola edo hala moldatu ziren eskolan bertan bekadun lana lortzeko. Aurreko garai horietatik bertso solteak baino ez ditugu
ezagutzen, eta hori ez da aski ganorazko azterketarik egiteko. –Eta ganorazko arrazoirik baduzue Ogareff koronela Siberian dela
pentsatzeko? Sekula ez zioten ganorazko oparirik egin, ezta pasteltxo bat ere... Itsaspekoak hantxe ziren, gauez atzera eta aurrera irratiz
hizketan aditzen genituen eta, alemanez, baina gutariko inork ganorazko alemanik jakin ez. Oso zaila da, baina kezkabako planta egitea
zenuke ganorazkoena.

4 ganora eza mug Ito egingo nintzen Ritarik gabe, neure ganora ezaren saldatan, une batetik bestera. Toki ikusgarri batera heltzen
zirenean bakarrik uzten zion aitak bere ohiko ganora ezari, eta, kalesatik jaitsirik, talaiarik egokienera igotzen ziren biak.
[3] ganora barik (3); ganora gabe (6)
ganorarik ez (4); ganorarik gabe (10); ganorarik gabeko (4)
ganoraz egin (5); ganoraz egiteko (6); ganoraz jan (4); ganoraz ulertzeko (3)
ganorazko arrazoirik (3)
ezer ganorazkorik (6);]

ganorabako izond ganoragabea.

Jimmyren aita apur bat ganorabakoa zuan, kirolaria zuan… Ez naiz atera aita bezain
ganorabakoa, eta ederki dakit bakarrik moldatzen, ama gajoak besterik uste duen arren. Ikasle bizimodu ganorabakoa. Zuen askatasun
purtzil ganorabako horrek? Artikulutxo bat egiten ari naiz astekari ganorabako batentzat. Hitzontzirik ganorabakoena gauza baita
bururik sakonenarekin nor baino nor lasai aritzeko eta bereari gogor eusteko. Lehen ganorabako koadrila ederra juntetan zan karrera
horretan, baina orain nota onenak daukezanak bakarrik sartzen dira.

ganorabakokeria iz ganoragabekeria. Norberaren tentelkeria, nartzizismoa, ganorabakokeria, kontzientziaren ausikia. Neure
ganoragabekeriak badaki noizbait bizitzaz.

ganoragabe izond ganorarik ez duena. Bihotz-gogorrak ziren, zakarrak, traketsak, moldakaitzak, ganoragabeak, ezdeusak,
zarpailak, makurrak. Hantxe zebiltzan atzera eta aurrera dozena bat neska nabarmen, ganoragabe, likits eta ikusgarriro makilatu. Behar
nuena bezalako aterpea zen hura: berria, garbia, modukoa eta munduko beste edozein hotel bezain ganoragabea.

ganoragabekeria iz ganoragabearen nolakotasuna; ganorarik gabeko egitea.

Eguerdi aldera, hainbat eta hainbat
langabetu irtenen ziren kalera, [...] urtetako lanezak ganoragabekeria mozkortzen ziela. ”Ahatekume itsusi baten gogoetak” izango da
ganoragabekeria hauen izenburua.

ganoratsu 1 izond ganoraz betea, ganoraduna.

Rafa gu baino askoz ere ganoratsuagoa duzu, eta seguru aski ez zaio
gizalegezkoa irudituko arrazionamenduaren kontura txantxetan ibiltzea. Eguraldia sargori, aterako niela freskagarriren bat; berotuko niela
otordu ganoratsua, zabalduko nizkiela bi ohe...

gantxo 1 iz kakoa. Ekonomika gainean eltzea lurruna dariola, kako batean txapa irekitzeko gantxoa, paretan Arantzazuko egutegia…
Pareta guzian gantxoak baziren, harategietan behikia dilindan ezartzeko bezala. Makila ukaldika hiltzat ekartzen zituzten gizagaizoak
gantxoetan lotu eta igogailu batetik goiti igortzen zituzten. Sutako gantxoa goritu. Eta atzamarrak! eskumako erpurua soinu hegalaren
azpira ezkutetan zala, beste laurak ez eitekean pentsau burdinazko gantxoak ez ziranik, botoietan gora eta behera hain bizkor mogitzen
ikusi ezean.

2 irud erakargarria.

Hasi ginenean dantzariak berehala atera ziren dantzara eta jendearentzako hori komodin bat bezala izan zen,
gantxo bat, haien anparoan jendea dantzan hasi zen, euskal dantzak, zortzikoak, bultzada bat behar zuten.

3 arropa bustia eskegitzeko eta abarrerako gailua. ik pintza 2.

Harrika egin nion olio-lata huts bati Grigorescu andrearen
arropa gantxoekin. Gantxoak sokan, adibidez. Bizikletak karterrik ez zuenez [...] gantxoak jartzen zituen goizean galtza barrenetan, eta
ez zituen gehiago kentzen egun guztian. Alargunak ileko gantxoarekin mehatxatu eta eskulotu egin du.

4 (pilotan)

Olaizola II.aren gantxoari aurre egitea, dena den, zaila zen atzo Labriten. Titinen zabaleko gantxoak jasotzera joateaz
gain. Tanto batzu xoragarriak egin ditu ezker gantxoz. Gaitzean zen Capellan, sekulako kintze andana trenkatu du berak, airez eta
gantxoz alde guzietara. Handik irten, eta sake errestoan lortu zuen gantxoz Aimarrek 22.ena. Denetara ari zen, paretarat, xokorat ala
gantxorat.

5 (boxeoan) kakoa. ik krotxet. Hara hor eskumako masailean krotxeta, to oraingoan ezker gantxoa birikaren azpiko saihetsean,
eta bat-biko azkarra gibelean, batez ere sabelean, ezker-eskuma andana. –“Emaiok, pulga, emaiok!” esaten zidan entrenatzaileak behin
eta berriz borrokaldietan, ikusleen orroez inguraturik, “sartu ezker gantxoa, pulga, horrela, emaiok!”.
[3] ezker gantxo (6); ezker gantxoz (3)]

gantz 1 iz gai koipetsua, erraz urtzen dena, animalien gorputzeko hainbat ehunetan eratzen dena.

Gantza,
gai biguna izaki, berehala urtzen da. -Zure gorputzak beharko lituzke zapatila ukaldi horiek, gantza urtu dakizun. Eta gero bero bolada
ikaragarri hura, gizakiak gantz urtuzko baltsa bilakatzen zituena. Ezpain lodiak eta masail biribilak zituen, dena zuen koipe eta gantz.
Koipe fin hori, nola ez, umeen gantzetik bakarrik atera zitekeela. Gehienetan etxean ez zen eta gantzik edo oliorik izaten, eta esnegain
edo segoarekin moldatu behar izaten zuten etxekoandreek janaria maneatzeko. Bihotza zanpatzen dizun gantzak hilko zaitu. Hasieran
gantza edo xaboia ematen zioten sokari. Lagun faltsu urrikalkorrak galduak ditudala jada eta mundua neure begiz haztatzea eta onartzea
dagokidala, gogoaren urrakoa gantza beroz josten saiatuz. Gela atsegin eta epel batean, gantzezko kandela xume baten argitan.
Gezurtatu egin dute gantz gehiegiko jakiak jateak bularreko minbizia sortzen duela.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gantz apurrik ez gorputzean. Animalien gantz ehunetan. Dermisaren azpian, gantz-

geruza bat dago. Gantz parrastada ugaltzen ari zen gaualdiaren hasieratik. Gantz sunda zerion, haragi onaren urrin geza.
ontzia eta okela errearen koipearena ondo lerrokatu zituen.

· Txerri gantz

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Txerri gantza eta garbantzu batzuk ekarriko ditut. Kainek lurreko fruituen eskaintza
egin zion Jaunari eta Abelek, bere aldetik, artaldeko lehen bildotsak eta ardi-gantzak eskaini zituen. Akerren odolez eta aharien giltzurrungantzez. Emakumea kastore-gantz astunaren pean loguraturik etzaten da. Bi eltze txerri gantz abian jarri ondoren.

4 (testuinguru teknikoetan)

Gantzak eta karbohidratoak ez dira hain zailak prozesatzen. Gantzen hausturatik sortua izanik
glizerina, metabolizatzeko eta kaloriak hornitzeko modukoa izan behar zuela. Esteatosisa, labur esanda, gibelean gantza pilatzeari deitzen
zaio. Etxean ditugun garbitzeko xaboi-hautsek bezala, elikagaietako olioak eta gantzak emultsionatu egiten dituzte behazun-gatzek.
Gantza gutxitzeko gene terapia aztertzen ari dira AEBetako eta Suitzako zientzialariak. Normalki jaten ditugun lipidoak jatorria animalietan
daukaten gantz saturatuak dira.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Ehunka gramo batzuk gantz-azido lapurtuak nituen, barrikadaren beste aldeko nire
lankideren batek parafinaren oxidaziotik neke handiz lortuak. Omega-3 izeneko gantz-azidoek alzheimerra saihets dezaketela iragarri
zuten atzo Kaliforniako Unibertsitateko ikertzaileek. Haien esanetan, odoleko gantz kontzentrazioak gora egiten du hotz egiten duenean,
eta behera, uda sasoian.
[3] gantz azido (5); txerri gantz (8)
gantza urtzen (3); itsatsia dagoen gantza (5); txerri gantza (4); zerri gantza (3)
gantzak erre (3); oparietako gantzak (3); oparigaien gantzak (3)
giltzurrunak gaineko gantzarekin (5)
gantzaren poto (3)]

gantzadun izond gantza duena.

alkandora garestiak ezin zuen urteetan zehar hazitako urdail gantzaduna ezkutatu. Eskua,
armaren gisa, bizkar gantzadunean pausatu nion.

gantzaki iz gantzazko zerrenda.

Eta Imanol [...] gizenegia zegoen begibistan zeukan udan txirringalak eta gantzakiak lotsarik

gabe erakusten ibili ahal izateko.

gantzatsu izond gantza asko duena. Irrikak dardarazten ninduela, eskuak izter gantzatsu horien gainean ezarri nituen. Masaila
gantzatsu eta eroriak. Haren sabelalde gantzatsua gelatinaren antzera inarrosten da. Gero eta gehiago gizentzen ehun pezetako menu
gantzatsuen eraginez. Ekografia bat egiten zaio, eta, gibel gantzatsua badu eta organoa handituta badu, esteatohepatitisa du. Besikula
txikien zelula-paretak arrautza zuringoaren molekula gantzatsuekin egin dituzte.

gantzu 1 iz ukendua.

Gantzu eta usain goxo merkez igurzten dituzte beren buruak. harri guztiak harribitxi eta ur guztiak gantzu
gozo balira ere. Zirze zerritegira joan zen; banan-banan gantzuz igurtzi, eta bizarrak erori zitzaizkien nire lagunei, berriro gizaki bihurturik.
Arbola horietarik heltzen diren fruituak janez eta fruitu horiekin egiten den gantzuari esker, bortzehun urtez bizi daitezkeela. Partalier
guztiek, seme zaharrena buru dutela, bekokia gantzu gorriz tindaturik daramate.

2 (hitz elkartuetan)
santuak.

Espiritu berria isuri da aukeratuen bihotzetara eta salbamen-gantzuz izan dira igurtziak, Kristoren zerbitzari

gantzudura 1 iz ukendua.

Zer da nahi duzuna?_/_Zauriontzat ukendu edo gantzudura. Jainko-graziaren gantzudura zetorkiola
sumatu zuen. Irakasten zioten pertsona beneragarriek gozotasun handi bat eta gantzudura xarmagarri bat nabarmendu zuten harengan.

2 Gantzutzea. Eta isuri gainera olioa, Aaronen gainera bezala, nire apaiz izan daitezen; gantzudura honen bidez, betiko izango dira
apaiz belaunez belaun.

gantzuketa iz gantzutzea.

Orduan, hain zuzen, bat-batean iritsi zitzaion Jainkoaren mendekua edo, hobeto esanda, Jaunaren
gantzuketa. Zelanok hitz-jokoa egiten du ultio (mendekua) eta unctio (gantzuketa, igurtzia) hitzen artean. Urrezko aldarea,
gantzuketa-olioa, intsentsu usaintsua, etxolaren sarrerako oihala. Gorpu-gantzuketei buruzko tratatuaren egilea
[3] gantzuketa olioa (15); sagarapenetarako gantzuketa olioa (3)]

gantzuki iz gantzua, ukendua. Ez lelo guztien doinu leunak, ez lore, gantzuki eta lurrinen usain gozoa.
gantzutsu izond gantzuz betea. Nork ezagutzen du, nik ez bada, samurtasun horien gozotasun, eromen, estasi ikarati, haragizko,
ideal, gizonarena baino gehiagokoa; eta nork lore miresgarrien haragi arrosa, haragi gorri, haragi zuri miragarriro desberdin, hauskor,
bakan, fin, gantzutsuetan emandako musu horiek?

gantzutu, gantzu(tu), gantzutzen 1 du/da ad zernahi gai koipetsu edo oliotsuz igurtzi.

Zerri-koipez gantzutu
dut. Gizon ile-zuri batek bizkarreko zauriak olioz eta ukenduz gantzutzen zizkidala. Ezaxola, gurinaz gantzutu nuen croissantik hurbilena.
Eta haren bular oparoak ere gantzutu nituen nire ontziko ukenduarekin. Orduan, lurretik jaiki zen Dabid, bainatu eta usain gozoz

·

gantzutu zen, eta jantziak aldatu zituen. Ez dadila nire ahoa izan, neure burua gantzutuko duen gaiztoen olioa.
Emakume batzuk
erantzi egiten zituen gerritik gora, gantzutzen zizkien eztiarekin bularra eta bizkarra eta lumak jartzen zizkien; besteei ilea mozten zien
edo breaz gantzutu, eta gero bizkarrean itsasten zien.

2 hed Medikuek ere, haurrei asentsio belar higuingarria eman nahi dietenean, edontzi ertzak ezti likore gozoz eta beilegiz gantzutzen
dituzten bezala. Berdin ezpainak, gorri apal ene idurikoz berri batez gantzutuak.

3 irud Gure doktrina Pierideen hizkuntza ahogozagarrian azaldu eta Musen ezti gozoz gantzutu bezala egin nahi izan dizut.

Lanpostua

lortzeko, goian daudenak diruz ongi gantzutu behar dituzu.

4 (norbait, errege bihurtzeko) Tzadok apaizak eta Natan profetak gantzutu dezatela han Salomon Israelgo errege. Nik gantzutu
zintudan Israelgo errege, eta Saulen eskuetatik askatu. Hara heltzean, gantzutu Hazael Siriako erregetzat. Hartu zuen Samuelek olioz
beteriko adarra, eta gantzutu zuen bere anaien aurrean. Apaizek erregeak gantzutzen dituzten bezala, / jendailaren gidari diren zerriak
ere hala. Joax, errege izateko gantzutua.
zituzten apaiz-zerbitzurako.

· Moisesek eman zion apaizgoa Aaroni, olio sakratuz gantzutuz. Horiek gantzutu eta sagaratu

5 (zerbait, sagaratzeko)

Bet El-go Jainkoa naiz ni, non harria gantzutu baitzenuen eta niri boto egin. Gauza desiragarrienen
aldarean betiko santutuak, gantzutuak eta edertuak.

6 (era burutua izenondo gisa) Biguna naiz, errege gantzutua izan arren. Salomon Israelgo errege gantzutua. Zalantzarik gabe,
aurrean du Jaunak bere gantzutua. Jaunak du epaituko lur osoa, bere erregeari emango dio agintea, jasoko du bere gantzutuaren
kopeta.

7 ile-gantzutu Perfumaturik eta ile-gantzuturik zegoen. Espainian legionario ibilitako tipo ile-gantzutu eta andrezale batekin.
[3] errege gantzutu (9); israelgo errege gantzutu (4); jaunaren gantzutua (6); jaunaren gantzutuari (4)]

gantzutze iz zernahi gai koipetsu edo oliotsuz igurztea.

Baina ez aita jesuitaren otoitzek, ez haren gantzutze suerte

haiek guztiek [...] erdietsi zuten Mattin bere onerat ekartzea.

gapirio (orobat kapirio g.er.) iz teilatuaren zurajean, gailurretik alboetara doazen hagetako bakoitza.
Zutabeak eta gapirioak marroi ilunez margotuak dauzka, eta sabai txurian ageri. Eta eliza osoki inguratuz, gapirioak, habeak eta latak
ageri, egurrezko aterpearen euskarri. Gailurreko habea eta –saihets hezurren irudiko– albo banatako gapirioak besterik ez zen geratzen
[teilatu] haietako batzuetan. Plasta-plasta erortzen zen igeltsua; agerian zeuden kapirioak. Teilatuaren azpian, espazioa handia bada,
tiranteak eta gapirioak; tamaina ertainekoa bada, gailurra jartzen da, eta teilatu-hegaleraino ateratzen diren astazaldiak; astazaldien
gainean, petralak; hauen gainean, eta teilen azpian, gapirioak, kanpora ateratzen direnak eta paretak estali eta babesten dituztenak.
[Pilastra] horien gainean bermatzen dira galerietako gapirioak eta teilatuak eusten dituzten habeak, ganga baino beherago geratzen
direnak. Han hemenka itaitzurak, gapirio batzu mutzituak edo irinduak, paretak tokika arrailduak... Eta ikusten zuen, halaber, bere
nortasunari eusten zioten habeak eta gapirioak ahulegiak zirela urakanari aurre egiteko.
[3] habeak eta gapirioak (3)]

gar 1 iz erretzen ari den zerbaitetik altxatzen den eta sutan dagoen gas masa argitsua. ik sugar.

Rosak
txiskeroaren garra hurbildu zuen ezpainetara eta zigarroak su hartu zuen astiro. Sutegiko gar gorriak. Su orok izaten duela gora igotzen
den garra. Ke hutsa zen, gar bakoa. Kandelaren garrak dardar egin du, eta harekin batera aretoko itzal-argiek. Atean bertan gelditu zen
orduan ere, garra dardarka zuen kandela bat eskuan. Albertok, zenbait astez soldadore-talde batekin aritua baitzen lanean, esplikatu zidan
oxiazetileno-hodien puntan muntaturik joaten direla, garra pizteko. Etxeko su itzalgailuarekin garrak amatatzen saiatu zen. Garrak
ikaragarrizko ziztuan hedatu ziren, haurrak ihes egin ezinean harrapatuta. Ikaskideak infernuko garretatik salbatzeko. Baina bat-batean,
garra zurbildu, eta oso bestelako usain bat aditu zen. Eskuan beroa sentitu ohi duzu garra ikusi gabe ere. Suak etxe sapaietaraino jauzi
egiten eta gar bizkorrez zurak eta zutabeak mihizkatzen dituenean. Mingain gorri garrezkoak. Su eta gar da maitasuna, Jaunarengandiko
sugar. ik beherago 7. Erran gabe doa bigarren etxe horretan ere ohea prest zegoela aspaldian, supazter eder bat lagun, dena gar eta
pindar.

2 (izenondoekin)

Ba al dago, izan ere, deus ederragorik suaren gar bizia baino? Sutan gar goriek xigor zaitzaten. Gar dardarati
haiek. Poxpoloaren gar txiki horri. Su ahulak gar handi batez orbantzen zion aurpegia. Ahotik gar izugarriak ok eginez. Gar ikaragarrizko
sua ikusi zuen. Kandelen gar luzeak dardarka ari dira. Sarritan oinaztuak etxe sabaiak sutzen ditu eta gar bizkorrek etxe osoa
menperatzen dute. Gar kedartsuaren gainean. Eta haragizko desiraren su motelduak gar haserreak harrotu zizkion zainetan. Zura
moztean, kea eta hautsa ikusi behar lirateke, eta bertan ezkutaturiko gar niminoak.

3 (irudietan) Bizirik nengoen oraindik, eta nigan, makal eta erdi itzalita baina horratik izekita zegoen zerbait, bizitzako garra esan ohi
denez. Maitasunezko txoria gar bat da, bere hegalaz ukitzen dituen bihotzak sutzen dituena. Itxaropenaren gar ahula gerizatuko duen
amets baten premia gorrian. Ez dago errusiarrarena bezain hitz esanguratsu eta adierazgarririk, bihotzean hain sakon erroturik, hain gar
bizia darionik. Gar zalantzati gisa agertzen ziren musu hartan gorritzeak.

4 (hitz elkartuetan)

Gar ildo luzeak. Su baten gar-dantzari begira. Suaren gar-dirdiraz eta itsasoaren ñabardura higikorrez. Zeru-

lurrak gar-itsaso. Harrizko hormak Gringottsekoak bezalako gar-zuziek argitzen zituzten.

· Frantziskoren arima maitasun-gar harrigarriz

beterik gelditu zen. Egunsentia iristean, espiritu-gar eta kezka harekin, hitz horiek errepikatuz sartu zen elizan. Bere senera etorri zen eta
bihotz-gar handiz esaten hasi zen: [...].

5 karra. (adiera honetan Hiztegi Batuak kar hobesten du).

Burua altxatu zuelarik, gar berezi batekin hasi zen: [...].
Orain berebiziko kemenez ari zen jotzen, zeukan gar guztiarekin, harexentzat jotzen ariko balitz bezala edo. Errebeldiaren garra odolean
bertan piztua banu bezala. Bazeukan Lilyk zerbaiten ukitua; zerbaiten garra. Amorruaren garrak sututa, hiltzeko sekulako tirriak menpean
hartuta. Egunsentia iristean, espiritu-gar eta kezka harekin, hitz horiek errepikatuz sartu zen elizan. Bere senera etorri zen eta bihotz-gar
handiz esaten hasi zen: [...].

6 garretan adlag garra dariola.

Pinuz egindako etxeak garretan zeuden. Hegazkina garretan zegoen. Egurrean sua pizten
denean, eta egurra garretan jartzen, ilinti bizi bihurtzen du, suak egurra urritu egiten du. Itsasoz bestaldea, mendiaz harandia ere suz
estali eta kiskali zituen..._Loreak garretan ireki ziren. Eguzkia sartu berria zen, eta oraindik ere garretan zegoen odaiertzaren kontra bere
gailurrean guztiz monumentu bikain bat duen harkaitz harrigarri haren isla marrazten zen. Fernando aragoiar azpi-sugearen ordez infernuko garretan kiskaliko da agian!- Karlos Habsburgokoa flandestarra zegoen espainolen buru. Suz eta sufrez garretan dagoen
aintzira.

7 su eta gar adlag

Nabarmenkeria hutsa zen Parisko hiriguneko etxe batean su eta gar sartu eta bi agente harrapatzen saiatzea.
Hans su eta gar aritu zen bere giltza eta ziri bildumarekin, izerditan blai eta ahapeko madarikazio ulertezinak botaz. Galdera mordoa egin
zidatek hitaz, baina nik su eta gar defendatu haut. Hala ematen genuen aditzera Eusko Gudariak, ukabila gora, su eta gar kantatzean.
Nire zakila gehiago handitu zen, goizeko eszena etortzen zitzaidan, eta su eta gar jartzen ari nintzen, berak zupa eta zupa jarraitzen zuen.
[3] gar bizi (3); gar handi (3); gar urdin (3); su eta gar (26); suaren gar (3)
garra itzali (3); kandelaren garra (3)
kandelaren garrak (3); su garrak (3)
garretan suturik (3); garretan zegoen (5); garretan zen (3); garretan zeuden (4); maitasun garretan (3); su garretan (4);]

gara1 iz belar landareetan, loreari eusten, erdian ateratzen den zurtoina. Ez deskuidatu, beraz, lizar-gara eta garañoei
punttak traskailtzen.

gara2 (Hiztegi Batuak gara baztertzen du eta geltoki erabili behar dela adierazten) iz [fr] ipar geltokia.
Bat garako xefa-ordea zen, beste bat erretegiko hilkien disekatzaile. Garako enpleatuak.

garabi iz 1 garabi astunak altxatuz higitzeko erabiltzen den den tresna. Suhiltzaileetariko batek keinu egin zion zubi
gainean zegoen bere lankideari, eta honek garabia abiarazi zuen. Kablea bildu ez ezik, garabiak bere besoa ere birarazi zuen eta gorpua
guregana ekarri zuen, airez aire. Daukazuen irtenbide bakarra garabi guztiak matxuratzea duk. Zazpigarren garabiko kabinan. Istripua
dela eta, Eibarrerako bidea itxita izan zen garabiek bi kamioiak errepidetik atera zituzten bitartean. Hogei minutu geroxeago kontainer eta
garabi erraldoien artean zeuden. Garabi bat erabili zuten, Ramala hiritik gertu hutsik zeuden kokaguneetatik edukiontziak garraiatzeko.
Garabiak muntatzen lan egiten zuen aitak. Hirurogei tonako garabi flotantea zeraman atoian Facal bigarrenak ontziola aldera. Garabien
grebaren ondorioz.

2 (hitz elkartuetan)

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako garabi zerbitzuek bederatzigarren eguna beteko dute gaur greba
mugagabean. Tarifak «duindu» arte, lanuzteari eutsiko diote garabi enpresek. Garabi gidariek, ordea, «tinko» eutsiko diote protestari.
Filmaren amaieran eraikuntza lanetan erabiltzen den garabi-bola batek orkestraren entseiu-lokalaren pareta behera bota, eta ordena
berrezartzen zen. Ez dut aipatuko azkenean Cutlass-a bideaz bestaldeko garaje hartara bertara eraman zuen garabi-kamioiarena. Zubiaren
erdian garabi-ibilgailu handi bat ari zen, gorri mina; haren besotik behera, kable gotorra ugaldearen erdira zintzilikatzen zen, kanabera
erraldoi bateko hariak eginen lukeen gisa berean. Garabi-plataforma baten gainean nengoen zutik, atoiontzi beltzek gureari txopatik heldu
eta kanpora ginderamatzatela.
[3] abeac garabi enpresen (6); bizkaiko garabi enpresen (3); garabi berriak (3); garabi enpresa (3); garabi enpresak (19); garabi enpresei (5); garabi
enpresek (39); garabi enpresekin (4); garabi enpresen (27); garabi enpresen elkarteak (4); garabi enpresen elkarteko (5); garabi enpresetako (6);
garabi enpresetako ordezkariek (3); garabi gidariak (8); garabi gidariei (4); garabi gidariek (18); garabi gidarien (9); garabi handi (3); nafarroako
garabi enpresek (3)
garabien greba (3)]

garabide iz garatzeko bidea. Ez zen garbi ikusten, haatik, nola taxutu zitzaketen geneek garabidean den organismoaren formak.
Heldutasunera iritsi baino lehen, hainbat fase igarotzen ditu globulu gorriak bere garabidean. Komunikazio hizkuntza eraginkorra izateko
behar dituen garabideak. Gako eta jokamodu hauek badute nolabaiteko lotura bertsolaritzaren oraina eta etorkizuna ulertzeko
moduarekin eta, oro har, euskararen garabideak bizitzeko moduarekin.
[3] euskararen garabideak (4)]

garabilari iz garabi bat darabilen pertsona.

Garabilariak «oso malguak» izaten ari direla aipatu zuen. Garabilarien
zerbitzuen prezioak. Garabilariak konpainia horietako bezeroei zerbitzua zuzenean kobratzen hasiko direla gaineratu zuen.

garabitzar iz garabi handia.

Garabitzarrak bazterretan, kamioiak eta hondeamakina handien burrunbak, txatarra, herdoila eta

kraka dira nagusi.

garabizale iz garabilaria. Estibadoreen eta garabizaleen greba.
garadi iz garo saila. Akainok belardietan eta garadietan izaten dira erruz. Harik eta tontor baten barrenean, garadi baten mugan,
garo zapalduaren arrastoa aurkitu genuen arte.

garagar iz 1 gariaren antzeko belar landarea (Hordeum distichon).

-Non aritu zara gaur garagar biltzen? Garia eta
garagarra ebakitzen eta biltzen ziharduen. Gero, garagarra jo eta hogeita hamar bat kilo atera zituen. Germania aldean, garagar eta
garien ugalkortasuna zaindu nahi zuten sasoi honetan. Garagarra edo gisa hartako labore itxurako batek kolore poxi bat, kasik zikin aire
bat, emaiten zion ur bero hari.

2 delako landarearen alea.

Ahate bat haragi xehatu eta garraztuez betea, krema lodi baten gainean, garagarrezko ogia, esne
gatzatua. Hurrena, garagar eskukada bat zabaldu zuen errekastoaren bazterretan, eta garagarra berehala erne zen, eta hazi, eta, alea
bildurik, hura eho, eta ohe ondoan ipini zuen, jateko prest. Zazpi kilo irin garbi nahiz hamalau kilo garagar.

3 (hitz elkartuetan)

Liho- eta garagar-alorrak galdu egin ziren, burutua baitzegoen garagarra eta loratua lihoa. Garagar bala bat
hartu. -Utziozue garagar-sortetatik ere biltzen, eragozpenik jarri gabe. Lau kilo garagar-irin eskainiko ditu oparitzat. Bide-zorroan
garagar-irina, piku-opilak, ogia eta gazta. Garagar-taloaren antzeko opilak. Bada hemen bost garagar-ogi eta bi arrain txiki dituen
mutiko bat. Hogei garagar-opil eta gari berria bide-zorroan.

4 garagarrak irabazi iraulkatu.

Elurra denean, zakurrak iraulka ibiltzen dira elur piletan, gozamen handitan, garagarrak

irabazten.

5 garagar jotze Larrainean ere, garijotze eta garagarjotzeen ostekoak burutzeke egoten ziren askotan.

[3] hamalau kilo garagar (3); garagarra garbitzen (3); garia eta garagarra (9)]

garagarburu iz garagarraren buru edo buruxka.

Nitaz errukitu eta garagarburu batzuk biltzen uzten didanaren ondotik

joango naiz.
[3] garagarburuak biltzen (3); garagarburuak biltzera (5)]

garagardo (orobat garagarno g.er.) 1 iz edari alkoholduna, garagar ale hozituz egina eta otsaihenez
urrineztatua. Garagardo bat hartu zuten elkarrekin. Hozkailutik garagardoa atera eta irekitzeaz batera zabaldu zen lupuluaren
garraztasuna. Garagardoa debalde da gaur. Whiski gehiago zerbitzatu eta garagardo bat ireki zuen. Pragako garagardoa hesteetan
gainezka zebilkionean. Iep xoil batekin agurtu du eta besoarekin garagarno presioaren keinua eginez ulertarazi dio zer nahi duen. Pare bat
pub kurritu zituzten zerbeza guiness beltz batzuk hartuz, baina berehalaxe aldatu zuten garagardoz. Edateko, berriz, garagardoa limoi
freskagarriarekin. Garagardoa edan eta hanburgerra jan, hantxe ni, gizonen artean gizon, hanburgerra ziape askorekin, gosetua
bainintzen bakarrik gelditu bezain laster. Llumek soinak altxatzen ditu garagardoari azkeneko zurrutada eman bitartean. Ilar guztiak jan
zituenean, garagardoa hurrupatu eta Corleyren abenturan pentsatzen egon zen tarte batean. Joan eta Llum tabernako barran daude,
garagardo bana eskuan. -Mariette, txikitxo, garagardoa aparrik gabe eta plater bat txukrut. Jaiki orduko, garagardotik ari omen zen...
Gustatzen zitzaidan garagardoaren zaporea, apar zuri bizia, sakontasun latoi-kolorea. Badirudi eguratsa bera ere garagardoz eta
speedez belarrietaraino bete dela.

2 (neurria adieraziz)

Han gelditzen zen gauerdira arte, besteei aditzen, lau orduan pitxer garagardo bakarra hustuz. Begirada
pitxer garagardoaren urrezko erraietan galduta. Gusek bere edontzi garagardoa irentsi eta eskua, ahoa garbitzeko erabili aurretik,
bekokiraino jaso zuen. -Aterako al didazu edontzi bat garagardo, mesedez? Tabernariak baso bat garagardo zerbitzatu zuen, edan, eta
beste bat atera zuen. Baso bat garagardoren truke. Eskuan katxi bete garagardo zuela. Begirada pitxer garagardoaren urrezko
erraietan galduta. Litro erdi garagardo edaten zuen gosaldu aurretik. Aldean zeramatzan lau litro garagardo eta speed dosia.

3 botila edo edontzi bat garagardo. Garagardo bana eskatzen dute eta zerbitzariak edaria ekarri bitartean elkar besarkatu eta
barre egiten dute. Plazako ostatuan, garagardo bat bi hurrupaz edan nuen. Dagoeneko gonbidatu gaitik bi garagardotara. Jerryk
garagardoa bukatu eta potoa zanpatu zuen. Kamareroak bandexa bete garagardo zekarren. “Doala halaber lau haizetara” tixirtean
idatzia zeraman bati garagardo erraldoia manatu nion.

4 (izenondoekin)

Garagardo garratz bat edan nuen. Aitonak garagardo fuertea edan zuen, eta nik limonada. Gastonek bere
garagardo epelaren hondar geza amaitu zuen. Erromes ameslari batek, beroa oraino tzar dagoela, garagardo fresko bati ekinen dio.
Taberna-mutilak baso bat garagardo beltz ekarri zion. -Ekarri plater bat ilar -esan zuen-, eta botila bat garagardo gorri. Botila bat
garagardo hori eta erretilu txiki bat bete arrowroot galleta. Arrautza eta berrozko otartekoak eta garagardo epela eskaini zizkioten
mutilari.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Miazkatu nuen neure ezpainetako garagardo-aparra. Sotoan bildutako botila-kutxak eta
garagardo-upelak. Garagardo latak eta hautsontziak lurrera erori ziren. Ardo gozoa etxean egina garagardo botila zahar batean
sarturik. Eskuetan garagardo botiletan egindako molotof koktelak zeramatzaten. Garagardo bidoi huts batzuen gainean jesarri ziren biak.
Garagardo pitxer batzuk zeuzkaten han-hemen, tabako paketeak, eta erretzeko papera nonahi. Garagardo edontziari heltzeko modu
mehatxuzkoa. Eloyk garagardo trago luzez xamurtu zuen eztarriaren lehorra. Gogoko zuen han garagardo-tragotxoak jotzea eta bolojokoan ibiltzea. Garagardo kaxa huts baten gainean eseri zen. Lanpostu on bat izandakoa zen, garagardo fabrika bateko bulegoan.
Garagardo ponparen heldulekuari tiratu zion. Brooklyn Brewery garagardo enpresak babesturiko zirko underground batean lanean.
Garagardo-lantegi bat egon behar din inguruan, kale guztian zegon-eta malta-kirats desatsegina. Giputz kalamidade hau beti dabil
finantza-brokerrarena egiten eta nik dakidala garagardo-banatzailea baino ez da. 30 garagardo mota desberdin jastatzeko parada ukan
dute azoka hortara hurbildu diren guziek. Garagardo Festa iragan da joan den asteburu guzian, Tolosan.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Ekarri honentzat olo-garagardoa eta arrautza pastela. Hiru Erratzak ostatura guringaragardo bero ketsua hartzera. Triniti Colege Oxfordekoan huntz-garagardoa egiten omen dute. Urki-ardoa eta urki-garagardoa
prestatzen dituzte.
[3] baso bat garagardo (8); bi garagardo (13); bizpahiru garagardo (3); botila bat garagardo (5); garagardo bana (14); garagardo basoa (3); garagardo
bat (84); garagardo bat atera (5); garagardo bat edaten (4); garagardo bat edatera (3); garagardo bat eskatu (10); garagardo bat hartu (3); garagardo
bat hartzeko (4); garagardo bat hartzen (3); garagardo bat hartzera (5); garagardo beltz (10); garagardo bi (4); garagardo botila (31); garagardo botila
bat (5); garagardo botilak (4); garagardo botilari (4); garagardo fresko (4); garagardo hartu (3); garagardo lata (12); garagardo lata bat (3); garagardo
latak (7); garagardo pare (7); garagardo pare bat (6); garagardo pitxer (3); garagardo pitxerra (3); garagardo poteak (3); garagardo trago (4);
garagardo trago luze (3); garagardo upel (3); gurin garagardo (7); hiru garagardo (4); lau garagardo (6); pitxer bat garagardo (3)
garagardoa amaitu (3); garagardoa atera (5); garagardoa bukatu (4); garagardoa edan (11); garagardoa edatea (3); garagardoa edaten (21);
garagardoa ekarri (5); garagardoa ekartzen (3); garagardoa eskatu (4); garagardoa ona (3); gurin garagardoa (6)
garagardoak edaten (6)]

garagardogile iz garagardoa egiteko lanbidea duen pertsona. Botila hutsak batzen genituen etxez etxe garagardogile
eta dendariei saltzeko. Hirian zuen edari-etxearen negozioak porrot egin zion, bigarren mailako destilategi eta garagardogileetara
mugatu baitzuen bere finantzen egoerak. Janaria ez digu eskuratzen harakinaren onberatasunak, ez garagardogilearenak, ez okinarenak,
baizik eta haiek beren ondasunak aintzat izateak.

garagardotegi iz garagardoa saltzen edo zerbitzatzen den etxea edo denda. Garbi neukan hertsiki debekatuko zidala
garagardotegi hartara berriro hurbiltzea. Bavaria garagardotegian. Harexen erruz galdu zituen Roberts jaunak ospea eta
garagardotegiko postua. Garagardotegiko terrazan asaldura zen nagusi. Baina gero Danek burutazio ezin hobea izan du:
garagardotegi batean afaltzea.

garagardozale izond garagardoaren zale dena. -Garagardozalea zara beraz -entzun nuen nire atzean.
garagarril 1 iz ekaina.

Honela zioen 1996ko garagarrilaren 5ean, Nafarroako Museoan zabaldu berritako erakusketan: [...].
Nazioarteko polizia indar hori 1999ko garagarrilean Kosovon zabaldu zenetik, eraso batean hil den UNMIKeko bigarren kidea da. Antzina
[...] garagarrilla eguzkiari eskainia omen zegoen.

2 (esaerak) Maiatzean kuku, garagarrilean mutu. Maiatz luze gosea, garagarrilak ekarriko du asea!
garagarzaro iz ekaina. Maiatza pardo, garagarzaroa klaro, orduan izain da ogi eta ardo.
garai1 1 iz nolabait mugaturiko denbora bitartea.

Edozein leku, garai eta egoeratan maitasuna oso gauza sinplea izan
daiteke. Beste garai eta egoera batean, beharbada, horrelako zurrumurru batek ez zuen inoren jakinmina piztuko. Garaiak aldatzen dira,
belaunak mudatzen, baina itxuraz bakarrik; lehengoan dirau gizonak: bizitzaren eta heriotzaren misterioak harrapatuta. Garai hartan 25
urte zituen Van Goghek. Zeren garai haiek, 1933, 1934, tuberkulosiaren itzalagatik, ez baitzuten preseski argaltasuna famatzen. Aita
Donostiaren pianorako obran bi garai bereizten dira: bata folklorean inspiratua, eta bestea, 36tik aurrera, exiliatua egon zeneko garaikoa.
Gelatxok garai bat bete egin du bere musikarekin, 56 urte iraun dituen garai luzea. Bukatu da, ordea, garai hura. Eta ez gara oraindik
iritsi animaliek eta landareek hitz egiten omen zekiten garai aspaldikoetara... Antzina-antzinako garai batetik zetorren, izebez eta
lehengusinez osatutako tribu-egitura konplexu batetik. Hasiera batean beste garai batzuetako gizakia izan zitekeela zabaldu zen.

Literaturak, ordea, bera jadanik mutu egongo den garai hura iragartzen daki. Auschwitz izenak, garai hartan, ez zuen inolako esanahirik,
ez berarentzat, ez eta bere ezagunentzat. Louise ezagutu nuen garai hartan Donostian egiten nuen lan. Bularretako amerikanoa zen,
Norma Lúciak oparitutakoa, azken teknologia garai hartan, hatzez pixka bat sakatu eta ireki egiten zen. Garai hartan posible ziren laztankeinu guztiak egin nituen, baina kontuan izanda beti ere inuxente maiteminduaren irudia agertu nahi nuela. Ageri da oraingo jendeek baino
bihotz hobea zutela garai hartakoek. Alkimistek fosforoa gernutik ateratzen zuten garai haietara itzuliko banintz bezala. Garai horretarako
erabaki sendoa zuen literatura idazten jarduteko. Nor bere iraganeko denbora batera eramana sentitzen zen, beti garai berera, eszena
berera. Clerk Maxwell, Helmholtzen garai bereko ikertzaile handia, liluraturik zeukan, ikasle garaietatik, koloretan ikustearen misterioak. Ez
dute garai berekoak, herri berekoak, tradizio literario berekoak ematen. Gure aita ere garai bertsuan hil zen. Garai bakoitzak bere jarrera
estetikoak izaten ditu, bere zoroari jarraitzen dio. Ez al daude arau desberdinak garai bakoitzean? Eta aurrean, garaiak hosto gabetua,
zuhaitz sendo bat.

2 (izenondoekin)

Urtearen barnean bi garai nagusi bereizten zituzten gure aurrekoek. Baina, zoritxarrez, garai latzak bizi ditugu
orain, iazko uzta oso txarra izan zen eta. Garai zailak ziren benetan. Gurutzadetako garai nahasietan. Erdi Aroko garai ilunen ondoren
garai argiagoetara irteteko bidea. Garai iraultzaileak haiek Holandan. Baina garai eszeptiko eta -esaldia erabiltzea zilegi bazaitpentsamenduek oinazetu batean bizi gara. Ez dago garai onik, garaiak daude, garaiak, besterik ez. Denok izan baititugu, nik uste, garai
hobeak. Gauza eta garai urrunez mintzo denean. Gure garai postmodernoan. Jainkoaren garai bedeinkatuak haiek! -esan zuen gizon

· A, hura bai nire garairik ederrena!
3 (aditzaren nor osagai gisa) Pragmatikoak izateko garaia heldu da. Semeari Estatuaren zerbitzuan jartzeko garaia iritsi zitzaiola
zaharrak. Garai madalenienseko gizakiak. Garai oso bat da hemen dagoena!

eta, etxetik bidali zuen maisu frantziarra. Fenixek su hartzen dute hiltzeko garaia iristen zaienean eta berriro jaiotzen dira beren
errautsetatik. Nahasmendu handiko garaiak ziren Iparraldean. Feminismoa jo du bortizkeriaren kontrako arma nagusitzat, eta, ildo
horretan, ekintza politikoaren garaia dela dio. Baina halako garaiak bukatu zirela sumatzen zuen. "Times are changing" kantatzen nuen
garrasika, "garaiak aldatzen ari dira".

4 (denbora atzizkiekin edo -ko atzikiarekin)

Agureak mahukaburu gorriekiko uniformea zeukan soinean, Pavel Petrovitx-en
garaian erabiltzen zituztenen tankerakoa. Gerra Hotzaren garaian. Okupazioaren garaian eman zuen argitara bere lan filosofiko
ezagunena. Zortzi urte nituen garaian, Luxenburgoko lorategietan jolasten aritzen nintzenean. Baina gizaki izan nintzen aspaldi, denborak
zentzurik zeukan garaian; gizakien artean bizi izan nintzen, espazioaren neurria har zitekeen garaian; gizakien artean hil nintzen,
oroimenak gizartea eraikitzen zuen garaian, Norbaitek frogatzen bazuen bera ezin zitekeela egon gaztetxo haiek aipatutako lekuan
esandako garaian. Gizalditik gizaldirako lotura tinko sendoa zen garaian. Ez duzula guk gure garaian irakurtzen genuen adina irakurtzen.
Espainiako gerra zibilaren aurreko garaietan. Bide hau egin zuten, ezin da ukatu, Erromatar Inperioaren garaiko gertaerek. Gurutze
Gorrian boluntario ibili zen garaiko ikastaroak. Garaiko modak agintzen zuenez, kalesan ibiltzen ziren hirian barrena. Zaharrak dira
baratze-mailak, etruskoen garaikoak. Antzinako garaietatik hasita. Hauxe dugu lehenagoko garaietatik geratzen zaigun gauza bakarra.
Adiskidea zuen Goihenetxe, Burgoseko auziko garaitik. [Neska haiek] nire gaztaro hilera itzuliko ninduten, High Streeteko gau
desagertuetara, denden erakusleihoek distira egiten zuten garaira. Garaitik garaira egiak aldatzen dira. Belaunaldi bakoitzak klasikoak
bere modura itzuli behar omen ditu, garaian garaiko ekandu eta joeren arabera. -Kontua da -esan diot Winstona dastatuz- inork ez duela

· Asian, Pleistozeno garaian.
5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Aukera
garaian garaikoa konprenitzen.

garai hau konponbide garai bilakatzeko. Augustoren egonkortasungaraiaren ondoren. Gerra garai hartan bide guztiak ziren arriskutsuak. Esan bezala bake garaiak baitziren haiek itsasoan, klase askotako
negozioetarako onak beraz. Nahas-mahas garaiak dira. Jolas garaiaren ondoko lehen klasean. Sermoi garaian denen aurrean igual
salatuko hinduten. Setio-garaian, izan ere, errazagoa izaten da beste edozer gauzaz hornitzea egurraz hornitzea baino. Inkisizio garaian
gure alderdiotan epaitutako sorginik gehienak. Uzta garaia bukatu ondoan. Azterketa garaian gaude: bolada gogorra, gogorrik bada, nola
irakaslearentzat hala ikaslearentzat ere. Gure ikasle garaian bezala hago, motel. Gure gazte-garaian elkarrekin egindako ibilerengatik.
Oxfordera joanen gara unibertsitate garaiko adiskideak bisitatzera. XX. mende hasierako etxe dotorea zen, hiriaren zabaltze garaikoa.

6 (bada eta kidekoekin) Bazen garaia! Bazuan garaia, ezta? -Pataki, baduk hik ere esnatzeko garaia, ala? Badugu garaia ezta?
Baduk garaia ez inor hiltzeko dioen bosgarren aginduaren kontu hori pikutara bidaltzeko. Ez ote nuen bada garaia, neure biziera neronek
moldatzeko? Bada garaia hau garbi ikusteko eta are garbikiago esateko. Putek eta kamareroek kalean egunargiz diosal egiten dizutenean,
garaia da hiriz aldatzeko.

7 garaiz adlag

"Atzera egin nahi baduzu, garaiz zaude", esan zuen. -Garaiz da oraindik, neskak -hots egin zien-. Garaiz zebilen.
Poliziaburua garaiz agertu ez balitz, sekula ez nian berriro ikusiko mundu honetako argia. Hura izan zen, erabaki egokiak garaiz hartuz,
bizia salbatu ziona. Eugeniarekin nuen hitzordura garaiz iristeko. Nahiz eta dena garaiz kanpo. Beharrik, aski garaiz ikusi nuen kamioia,
errepideraino lasterka bizian joan ahal izateko bezainbat. Igarpeneko eskola garaiz baino lehen bukatu, oso luze egin zitzaien beste
ikasgela aurkitzea eta ozta-ozta iritsi ziren ordurako. Ez zinen iritsi entzuteko garaiz... Damua garaiz, Putzu!
hura ez zen amaitzen.

· Garaiz kanpoko berriketa

8 garai batean adlag

Garai batean, aspaldi, nire gaztaroan, haur-denbora ezinbestez bizkor joanean, pozgarri zitzaidan edozein
leku ezezagunetara lehenbiziko aldiz iristea. Baziren garai batean hiru txokolateria. Garai batean drogak hartu nituelako. Zeus jainkoak
asko sufritu omen zuen, garai batean behintzat, buruko minak zirela eta. Antzinako garai batean. Betiko eta inoizko garai batean.
Inguruko indiarrek ere antzekoak erabili ohi zituzten garai batean, zaldien atzetik erantsi eta zaharrak edo gaixoak garraiatzeko.
Errekartetik Oria ibairainoko tarte guztia zelaia zen garai batean, nik neuk horren akordu oso lanbrotsua badut ere. Eta hori enperadoreak
handiak eta aita santuak txikiak ziren garai batean egin zen, Otondarrak Italiara inperioaren duintasuna berrezartzera etorri ziren garaian.
Gotorlekuak urri ziren garai batean, eta autoritatearen lehen harresia agindutako fedea eta hartutako fedea ziren garai batean.

9 garai bateko izlag

Garai bateko jendearentzat ere, haizeak zeukan, eguraldiari zegokionez, azken hitza: iparretik gosea, hego
haizetik asea, esango zizuten. Ikus dezagun, ez dituzu gogoratzen zure garai bateko okerrak? Berriro irakurri nituen haren garai bateko
eskutitzak. Itxura ere halakoxea du, garai bateko ikertzaile dotorearena."Gelatxo" esatea garai bateko erromerien hotsa entzutea da.
Gaur egun hutsik eta hilzorian dago garai bateko herri bizkorra. Egungo emakumeak ez direla garai batekoak bezalakoak. Eleberriak
idazteko artea, garai batekoa, aspaldi hila da, Errusian salbu, han berria baita.

10 garai batez garai batean.

Luzaiden baziren garai batez ezkila egileak. Luteziaren aita, egiaz, garai batez modan xamar
egondako jostuna zen. Han gaindi minak edo mehatzeak izan zirelakotz garai batez. Garai batez Donostian lan egiten zuen.

11 garai onean Garai onean jakin behar, ordea! Garai onean nengoela konprenitu nuen orduan.
12 garaian garaiko izlag Gure herrien sorreran eta egituran, begi bistako izan da garaian garaiko merkatuen eragina. Garaian
garaiko teknologiak liluratzen du gizakia: liburuak lehen, Sareak orain. Garaian garaiko idazmoldea landu eta erabili beharraz. Hortik
aurrera, hasten dira lekuan lekuko eta garaian garaiko mila moda eta orrazkera exotiko.
[6] aldaketa garai (6); antzinako garai (10); aspaldiko garai (7); aukera garai (6); aurreko garai (14); azken garai hauetan (6); bizitzako garai (6);
frankismoaren garai (7); garai aproposa (9); garai bateko emakume (6); garai berean (93); garai bereko (21); garai berekoa (6); garai berekoak (9);
garai beretsuan (6); garai berri (59); garai berri bat (19); garai berri batean (6); garai berri baten (9); garai berria (17); garai berriak (28); garai berriak
datoz (6); garai berriari (7); garai berriei (9); garai berrien (7); garai berrietara (25); garai berrietara egokitu (6); garai berriko (7); garai bertsuan
(41); garai desberdinetako (6); garai desberdinetan (10); garai egokia (7); garai ezberdinetan (14); garai gogorrak (6); garai historiko (10); garai
hobeak (13); garai ilun (19); garai ilunetan (7); garai jakin (31); garai jakin batean (12); garai jakin bateko (9); garai klasikoan (11); garai latz (8);
garai latzak (10); garai modernoaren (6); garai nahasi (9); garai ona (6); garai onak (35); garai onenak (6); garai politiko (20); garai txarrak (16); garai
urrun (6); garai zaharrak (7); garai zaharretako (8); garai zailak (22); garai zailak bizi (7); hasierako garai (7); lehen garai (6); lehengo garai (6); leku
eta garai (8); trantsizio garai (7)
abiatzeko garaia (6); aldaketa garaia (11); aldatzeko garaia (13); alde egiteko garaia (8); amaitzeko garaia (8); aritzeko garaia (6); ateratzeko garaia
(9); aurre egiteko garaia (8); bada garaia (79); badator garaia (7); bazen garaia (36); bere garaia (15); beren garaia (6); biltzeko garaia (15);
egiaztatzeko garaia (9); egiteko garaia (122); egiteko garaia heldu (8); egiteko garaia iritsi (7); ekiteko garaia (9); emateko garaia (23); eraikitzeko
garaia (6); erakusteko garaia (10); esateko garaia (7); eskatzeko garaia (7); eskola garaia (6); garaia amaitu (17); garaia arte (9); garaia baino lehen
(28); garaia bizi (10); garaia da (330); garaia datorrenean (6); garaia dela adierazi (6); garaia dela aldarrikatu (7); garaia etorri (7); garaia hasi (7);
garaia heldu (66); garaia iristean (9); garaia iristen (13); garaia iritsi (73); garaia iritsia (7); garaia joan (8); garaia pasatu (7); hartzeko garaia (38);
hasteko garaia (53); heldu da garaia (8); hitz egiteko garaia (13); ibiltzeko garaia (6); irabazteko garaia (6); itxaropenerako garaia (6); itzultzeko
garaia (10); izateko garaia (11); jartzeko garaia (15); joateko garaia (17); jokatzeko garaia (15); konponbide garaia (32); lanean hasteko garaia (7);
lortzeko garaia (7); onartzeko garaia (6); opor garaia (6); pasatzeko garaia (9); politikaren garaia (7); saiatzeko garaia (6); sartzeko garaia (6);
sortzeko garaia (6); trantsizio garaia (6); uda garaia (8); uzteko garaia (19)
garaiak aldatu (13); garaiak aldatzen (6); garaiak bizi (7); lehengo garaiak (7)
aldaketa garaian (7); aren garaian (6); ari zen garaian (12); ari ziren garaian (7); aurreko garaian (14); bake garaian (13); diktadura garaian (28);
diktaduraren garaian (7); errepublika garaian (17); errepublikaren garaian (8); erromatarren garaian (9); eskola garaian (10); faxismoaren garaian (6);

francoren garaian (24); frankismo garaian (29); frankismoaren garaian (11); frantziskoren garaian (9); garaian garaiko (46); garaian garaikoa (7);
garaian garaikoak (8); gazte garaian (13); gerra garaian (133); gerra hotzaren garaian (11); gerraren garaian (18); globalizazioaren garaian (11);
hauteskunde garaian (21); ikasle garaian (29); inkomunikazio garaian (7); institutu garaian (13); iraultzaren garaian (10); itunaren garaian (6);
itxaropen garaian (6); jolas garaian (6); karlomagnoren garaian (8); krisi garaian (9); meza garaian (6); saddam husseinen garaian (9); su eten garaian
(10); trantsizio garaian (12); uda garaian (17); unibertsitate garaian (7)
antzinako garaietan (16); aspaldiko garaietan (12); aurreko garaietan (14); azken garaietan (12); garaietan bizi (9); krisi garaietan (6); lehen garaietan
(10); lehengo garaietan (6)
azken garaiko (12); aznarren garaiko (7); diktadura garaiko (21); errepublika garaiko (9); erromatarren garaiko (11); eskola garaiko (10); frankismo
garaiko (22); frankismoaren garaiko (9); garaian garaiko (46); garaiko giro (11); garaiko gizarte (8); garaiko gizon (6); garaiko lan (8); garaiko
ondarearen (8); gazte garaiko (10); gerra garaiko (35);; ikasle garaiko (9); lehen garaiko (8); nire garaiko (6); pizkunde garaiko (9); ppren garaiko
garaian garaikoa (7)
garaian garaikoak (8)
azken garaiotan (26)
garaira itzuli (8)
garairik onenak (8)
damua garaiz (6); garaiz atzemateko (6); garaiz aurretik (6); garaiz egin (7); garaiz esnatu (7); garaiz gaude (6); garaiz harrapatu (6); garaiz hartu (7);
garaiz heldu (12); garaiz iristeko (11); garaiz iristen (10); garaiz iritsi (32); garaiz iritsiko (10); garaiz kanpo (11); garaiz konturatu (6); garaiz osatu
(8); garaiz osatuko (9)]

garai2 1 izond beheko aldetik goikora bere kideak baino bitartea handiagoa duena. ik altu. Cervino mendiaren,
giza hiltzaile horren, piramide garai beldurgarria. Gela garai hotz huts goibelek arindu egin ninduten eta gelarik gela ibili nintzen kantari.
Salako kupula garaiaren azpian ezagutu nuen Beatriz. Bazen han kutxatxo luzanga eta garai bat, estalkirik gabea. Bata ilehoria zen, eta
garaia; bestea apur bat baxuagoa, eta ilebeltza. Aletegiak leku garaian jarriko dira. Hemen goian Uraletako mendaterik garaienean
gaude, eta, beraz, maldan behera joan behar da hemendik aurrera. Gotorlekurik garaieneko tokirik gorenetik mintzatuko banintzaio
bezala. Adreiluzko bi espaloi ikaragarri garairen artean sakon zihoan kalezulo xaxtar batean sartu ginen. Lepo garai urdineko jaka gris
batez.

2 (gauza abstraktuez)

Unibertsitarioen langabezia tasa garaia izan daiteke, lan egiten dutenen proportzioa ere garaia den arren.
Urtez urte ehuneko hori gero eta garaiagoa delako. Pentsatu nuen Lajosek helburu garai eta ilun samarren batek bultzatuta uko egin ziola
bere gaitasunak lantzeari. Erudizio honen ildotik saiatzen da filosofia bera, eta batasunera iritsi ere iristen da, baina era askoz garaiago eta
jainkozkoagoan.

3 (lurralde izenetan) Libia Garaian hemezortzi gradu eta minutu batzuen altura du, itsasoz eta leihorrez aipatu ditudan zertanetara
eta uhartetara joanez, ikusi dut Antartika hirurogei gradu eta minutu batzuetan zela. Alpe Garaietan, izoztegien oinetan.

4 (neurri banakoekin)

Beste sakonune bat ikusi genuen, lau bat oin luze, hiru bat oin zabal eta sei edo zazpi oin garai. Turingo
Castello plazan sei metro garai eta hogei metro luze zen horma arrosa bat jarri zuen. Ibaia erabat libre utzirik, bazter bakoitzean hegi
etenik gabe bat zuen eratua, sei-zazpi bat metro garai, ilargiaren argitara elurraren distira bikainaz distiratzen zuela.

5 (predikatu gisa) Jatorriz, antzezle bat zen soilik, hipokrita delakoa, koturnoaren gainean garai, beltzez edo purpuraz jantzirik eta
aurpegia mozorroak handiturik, koruko hamabi kideen antzezlagun bakar. Nola zerua lurraren gainetik garai, halaxe nire jokabidea
zuenaren gainetik eta nire egitasmoak zuenen gainetik. Bonsai bat bezain ttiki ala hemengo sekuoiak bezain sendo eta garai haziko den.

6 (pertsonez mintzatuz) luzea. Emakume garai eta sendoa da, berrogeita bost urte ingurukoa. Gizon garai argaldua zen, aurpegizorrotza, argi-itxurakoa. Pertsonaia hau gorpuzkeraz garaia zen, itxuraz xaloa.

7 labe garai iz Egunsentiko freskuran atera baziren ere, ederki asko berotzen zuen labe garaiak.

Bessemer altzairua Bilboko Labe
Garaietatik. Bergarako Labe Garaietako langileen argazkia. Labe Garaietako eraikin erraldoiek. Nahiz bere labe garaian urtzen duen
herdoileriaren eros prezioa azkarki hupatu zaion, EDF-ak apaldu dio elektrika indarraren prezioa.
[3] gazte garai (6); gizon garai (27); mendi garai (13); metro garai (14); toki garai (7)
gizon garaia (20); gizon garaia zen (8); metroko garaia (8); nafarroa garaia (16); oso garaia (15)
labe garaiak (11); mendi garaiak (8)
nafarroa garaian (17)
labe garaien (7)
labe garaietako (9)
biarno garaiko ondarearen (8); nafarroa garaiko (24)]

garaiarazi, garaiaraz, garaiarazten du ad garaitzera behartu. Luzaroko bakeak azoka giroa garaiarazten du.
garaiera 1 iz behetik gorainoko neurria.

Mendiek halako garaiera altuak dituzte, non gizakia, bertan sarturik, ahul eta ttipi
sentitzen den. Baziren uzbekak, garaiera txikikoak, bizar-gorriak, Mikel Strogoffen atzetik oldartu zirenen antzekoak. Hurbilago, belar
sailetan sakabanatuta, garaiera askotako zuhaitzak ikus zitezkeen, denak ere pago-lizarrak. Baikal aintzira mila eta zazpiehun oineko
garaieran dago itsas mailatik gora. Virgil tartekoa zen garaieraz, baina oso lodia.

2 (neurri banakoekin) Belarra bospasei oineko garaierara iristen zen. Etxarri-Aranatzen sortua, 35 urte, 91 kilo eta 1,84 metroko
garaiera. 97 kilo ditu eta 1,76 metroko garaiera. 50 metroko garaiera duela. Harrizko monumentuak apalak ziren, gehienetan metroa
baino garaiera gutxiagokoak. 12 metroko garaieratik behera.

3 irud/hed Pertsona bakan batzuek -musikari profesionalak izan ohi dira sarritan- garaiera absolutuaren dohain harrigarria dute.
[3] garaiera handiko (8); garaiera pisua jatorria (3); jaioteguna jaioterria garaiera (3); jaioterria garaiera pisua (3); metroko garaiera (41); metroko
garaiera du (9); metroko garaiera eta (4); piramidearen garaiera (7)]

garaiezin (orobat garaitezin g. er.; Hiztegi Batuan garaizein agertzen da) izond ezin garaituzkoa. Gehien
desiratzen duzuna erdiesteko behaztopa garaiezin bat zuk zeure buruari ezarri izana. Baina gaixoaren lubakitik ikusten den etsaia
garaiezina da, gau iluna bezain beltza. Gotorleku sendo baten bizi den herensuge beldurgarri eta garaitezina hiltzea. Herioaren
zerbitzura bizi ziren erraldoi garaiezinak baitziren. Armada garaiezin bateko mamu grisak. Eta, zenbaitetan, adar lodiren bat askatu eta
erori egiten zen, izozte garaiezinak barneko izerdia harri bihurturik eta hariak etenik. Gaztelu garaiezin eta are gotorleku bihurtutako
barkutik mugitzeke. Arraza askotako jendea bizi da han, tartariarrak batez ere, aspaldi ia Europa osoa mendean hartu zuen Gengis Khan
garaiezinaren ondorengoak. Ezpata handia hartu eta zaldi gainean sumendirako bidea hartu zuen Antonio Díaz de Heredia garaiezinak.
Lau t'erdiko txapelduna ia garaitezina da kaiolan, eta bere aurkaria ez bezala oso ohituta dago laburrean jokatzera. Garaiezin zirenak
garaitzen ikasi du Ermukoak. Garaiezineko urruntasuna.

garaiezintasun 1 iz garaiezina denaren nolakotasuna. Ez zuen Petacchiren porrota irudikatu nahi, haren garaiezintasuna
aldarrikatzen jarraitu nahi zuen. Beren garaitezintasunean zuten sinesmen okerrak. garaitezintasunezko seinale erregetiarra.

garaikide 1 izond garai berekoa.

Europako mugimendu nazionalista garaikideak. Joanes III._Erregeri eskainia, errege
garaikideen artean ezagunak baitira haren fedea, limosnak, apaindura, bakezko ala gerlako arteetan duen jakinduria, urrikalmenduaren
argiak eztitzen duen justizia eta ferekarik gabe goraipatzeko den haren bihotz zabala. Filosofo alemaniar garaikideen obrak ikasi eta ikasi
aritu zen. Zibilizazio Helenikoak Mundu Zaharrean zibilizazio garaikide guztiekin izan zituen harremanak. Harreman hauek ez dira
zabaltzen inguruko eremuetara eta ezin dira poliki-poliki transferitu diskurtso garaikideen multzora. Diseinu garaikideari men egitearren.
Menard-ek bere bizitza Kixote garaikide bat idazteari eskaini ziola.

2 (-en atzizkiaren ondoren) Erroman anatomia-irakasle zen Mead-en garaikide batek, Giorgio Baglivi-k. Zu beste gizon zuzenik ez
baitut ikusi zure garaikideen artean. Zu beste gizon zuzenik ez baitut ikusi zure garaikideen artean. Har dezagun adibide modura XVIII.
mendean ezarri zen medikuntza klinikoa, zenbait gertaera politikoren, fenomeno ekonomikoren eta erakunde aldaketen garaikidea dena.

Bere garaikideen irizpideak ez baitu onartzen eguzkiari begiratzeko erabiltzen den kristala bezain eder dela intsektu hautemanezinen
mugimenduak ikusteko baliatzen dena. Haren garaikideen testigantzak argi uzten du [...] metafisika eta mistika alderako zuen joera.
Gizarte Helenikoak bere ekialdeko garaikideengan izandako eraginari. Elkarren garaikide izan behar duten zibilizazioen arteko
harremanak. Zuen mendearen izena belztuko baitu, eta gorrotoa eramango zuen garaikide guztien gainera.

3 (izan aditzarekin) Garaikide ez diren bi zibilizazioren artean. Garaikide izan ziren Quevedo eta Axular, ezen ez adinkide. Zentzu
batean bi datak, K.o._1914 eta K.a._431 filosofikoki garaikideak ziren. Zenbait transformazio garaikide izateak ez dakar euren
aldiberekotasuna.

4 gaur egungoa.

Ikuspegi garaikide zein historikotik egindako ikerketa linguistikoko lanak. Izpiritu garaikidearen kritika garratza.
Nobela garaikideak, 1990az geroztikoak. Jasser Arafaten heriotza mugarri bat izango da Palestina garaikidearen historian. Hainbat
artista garaikideren lanak erakustera. Arvo Pärt-ek eta beste egile garaikide batzuek sortutako soinu-banda atmosferikoak. Beaubourg
zentroko arte garaikideko erakustokian. Dantza tradizionala, klasikoa eta garaikidea daude gure artean. Kultura Garaikideko
Donostiako Nazioarteko Zentroak antolaturik.

5 (izen gisa)

Garaikideek ez diote horrelakorik onartzen, iraina eta erdeinua besterik ez dute idazle aintzat hartu gabearentzat.
[3] arte garaikide (3); artista garaikide (3); bere garaikide (7); dantza garaikide (5); garaikide izan (7); haren garaikide (4); idazle garaikide (3);
ikuspegi garaikide (4); zibilizazio garaikide (4)
arte garaikidea (26); dantza garaikidea (17); filosofia garaikidea (5); garaikidea izango (3); historia garaikidea (3); jazz garaikidea (5); klasikoa eta
garaikidea (4); musika garaikidea (11)
arabiar irudikapen garaikideak (6); arte garaikideak (5); bere garaikideak (4); dantza garaikideak (3)
arte garaikidean (5); historia garaikidean (6); musika garaikidean (3)
arte garaikidearekin (5); musika garaikidearekin (3)
argazkigintza garaikidearen (3); arte garaikidearen (47); arte garaikidearen biurtekoa (3); bideo garaikidearen (3); bideogintza garaikidearen (3);
dantza garaikidearen (19); kultura garaikidearen nazioarteko (21); musika garaikidearen (12)
arte garaikideari (14); musika garaikideari (6)
bere garaikideen irizpideak (3); zibilizazio garaikideen (7)
garaikideengan izandako (4)
arabako arte garaikideko (7); arte garaikideko (80); arte garaikideko biurtekoaren (4); arte garaikideko dokumentazio (3); arte garaikideko museoa
(5); arte garaikideko museoak (10); arte garaikideko museoan (3); arte garaikideko nazioarteko (5); arte garaikideko zentroaren (3); bartzelonako
kultura garaikideko (5); dantza garaikideko (5); historia garaikideko (16); historia garaikideko katedraduna (5); kultura garaikideko (16); kultura
garaikideko zentroko (3); musika garaikideko (11)]

garaikidetasun iz garaikidea denaren nolakotasuna. Literatur lantegiak modan omen daude, eta, Iturrinoren ustez, horrek
erakusten omen du Dontsu Etxeko arduradun nagusiaren garaikidetasun noranahitarra. Faxismoaren eta futurismoaren uztartze hori
gauza polita eta jakingarria da modernotasuna, garaikidetasuna eta, oro har, etorkizunetik zer datorren zaintzea, gauza onak edo jende
onaren gauzak direla uste dutenentzat. Garaikidetasunaren aldeko apustu garbian.

garaikidetsu izond gutxi gorabehera garaikidea. Homeroren garaikidetsu izan arren, mitoekin eta heroien balentriekin zer
ikusi gutxi duen testu bategatik ezagutzen dugu Hesiodo.

garaikidetu, garaikide(tu), garaikidetzen du ad garaikide bihurtu.

Lan horrekin Basterretxea bezalako artista batek
Manifesta 5en hartuko du parte, eta baita gaur egungo artista eta diseinatzaile bik ere, «60ko hamarkadako lan hura eta beste zenbait
garaikidetzeko» Gorka Eizagirre eta Xabier Salaberriak egingo dute zubi lana.

garaikunde iz garaipena.

Zatoz bada, zatoz ahalik lasterrena zure garaikundearen froga niri ekartzera: beren garaipenaren fruitu
distirantak beren damaren oinetan ezartzera zetozen gure zaldun bihoztoien gisara.

garaikur iz trofeoa.

Sakabi eta Egañazpirentzat izan ziren irabazleen 6000 pezetak eta garaikurra. Antzerki lan onenaren
garaikurra eta 11.000 euroak, berriz, Kolonbia aldera joan ziren. Belaontzi-estropada bateko garaikurra jasotzen. Lehen aldiz iritsi dira
txapelketa handi bateko finalera, eta lehen aldiz altxatuko dute garaikurra. Baina aurtengo irabazleak nortzuk izan ziren jakiteaz
gain,urtero bezala, iazko garaileei garaikurrak eman zizkieten. Hamar urte genuelarik irabazitako sari horren garaikurra. Garaikurren
gelara bideratu zen.

garaile [1525 agerraldi, 134 liburu eta 752 artikulutan] 1 izond garaitu duena. ik garaitzaile. (izan
aditzarekin: kiroletan) Azkeneko bi partidetan garaile izan ondoren. Danilo Hondo izan zen Voltako 5. etapako garailea. 1999tik
2002ra Montecarloko Rallyko garailea izan zena autotik jaitsi da. Esain eta Pascualen arteko partidaren garailea izango Aoizkoarren
hurrengo aurkaria.

2 (izan aditzarekin: hauteskundeetan) Ez dela «ez garailerik ez galtzailerik» izan azpimarratu zuen Sanzek. Ezkerreko zerrenda
(PS-PC-PRG) izan zen igandean eginiko lurralde hauteskundeen lehen itzuliko garaile nagusia, bozen %38,48 eskuratuta. Garailea
abstentzioa izan dela diote EAko gazteek.

3 (izan aditzarekin: lehiaketetan edo kidekoetan)

Gure Artea sarietan garaile izandako artisten obrak biltzen dituen
erakusketa zabaldu zuten atzo Berlingo Kreuzberg auzoko Kunstlerhaus Bethanien erakustokian. Baina aurtengo irabazleak nortzuk izan
ziren jakiteaz gain,urtero bezala, iazko garaileei garaikurrak eman zizkieten. Ohi bezala, Eusko Jaurlaritzak aurtengo garaileen lanak
argitara eman ditu. Eguzkiaren argia Ararateko mendi-hegitik Beyaziteko hiriaren eta jauregiaren gainera zabaltzen zen, zuriko eta goibel,
baina baita garaile ere, irabazle.

4 (predikatu gisa)

Gaixotasunaren aurkako borrokan garaile atera ahal izateko. Aimar eta Beloki garaile atera dira jokatutako
partidetan. Azken inkesten arabera, Bush garaile aterako da Kerryren kontra. Inozoren batek baino ez zezakeen pentsa Alemania garaile
irtengo ez zenik; ingeles burugabeak "ez ziren konturatzen jokoa galdua zutela". Kanboko Txikito edo Billabonako Besamotza banintz
moduan, partida alimale baten ondotik garaile herriratzen. Garaile sentitzen zen, eta harrotasunez kontatzen zuen nola FAIkoen esku utzi
zituen bi apaizak, nahi zutena egin zezaten haiekin. Txapelketako finalean lau taldeetako ordezkariak aritu ziren, eta azken emaitzaren
arabera, Lasarte gertatu zen garaile. Harik eta ni borrokatik garaile itzuli arte. Azkenik metenpsikosiaren portuan garaile eta argiturik
sartu zenean. Gero, bi kargalari, kaiola ikaragarri haren azpian makur-makur eginda, aurretik zituela, bere etxerantz abiatu zen doktorea,
garaile. Robert Bartok eta Jaan Kirsipuu garaile. McLaren garaile Montoyarekin. Azkenean, hormonak garaile beti. Mikhail Saakashvili
Georgiako bozetan garaile. Alderdi Sozialistan, Hollande garaile eta Fabius galtzaile. Alaitz Olaizola garaile, Donostia Hiria sariko antzerki

·

sailean. Azkenean, 20-27 garaile ingelesak, eta lehen txapela jantzi zuten. Baturik garaile, banaturik kale. Venezuelako Gobernuak atzo
adierazi zuenez, oposizioak agindutako inkestek ere Chavez hilaren 15eko erreferendumeko garailetzat jotzen dute.

· 5 (izenondo oso gisa)

Hor gaindi ibiliko dira, laster, Aliatuen armada garaileak. Zeren eta erlijio garaile batek normalean
lehiakideen ezaugarri nagusietako batzuk bereganatuz lortzen baitzuen garaipena. Barbaro garaileen hordak. Parsien komunitatea,
juduena bezala, estatua eta herrialdea galdu arren bizirik irauteko borondate garailearen oroitarria zen.

6 (izen gisa) Garaileak Arrotxapeko atetik sartzen ari ziren. Garaipena hilotz eta samin pilaketaren sinonimo baizik ez denean, hobe
galtzaileen arteko izatea, garaileen arteko baino. Garaileek ez ei zuten gehiegikeriarik egin, ez eta garaituek erregurik. Azken proban, 26
segundoko aldea atera zuten garaileek lehen kanaerdikoan, eta hori erabakigarria gertatu zen. 9. postuan sailkatu zen,
garailearengandik 42 segundora. Eta jeneral garaile bat bailitzan, sarraskia egindako eremuan bertan hartu zuen loak. Denek saldu
zioten beren burua garaile berriari, denek uko egin erregeri eta erresumari. Maiz egin izan dut topo garaile bikain horrekin; ez nion kasik
behatu! emakume eskergabe horrek aldez aurretik ezarri eta emaniko egunean, haren etxean aurkeztu nintzen esklabo herabeti eta

damutuaren gisara, garaile koroadun gisara jalgitzeko handik. Izan ere, ematen du gerlak garaile bakarra duela: ondoren zer kontatua
izango duen idazlea. Garaileen podiuma. Bozketa bat, bi garaile.

7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Ez dira garaile oihuak, ez eta garaituenak; festa-kantak dira nik entzuten ditudanak. Garaile itxura zeukatean jadanik batzuek. Ongi baino hobeki ulertu dut ez zarela une batez baizik etxeratuko, okasioari egoki dagozkion
beztidurak janzteko, eta berehala joanen zarela zeure garaile ibileretan berriz ibiltzera. -Bai, oso ongi -esan dut garaile-plantan-, Keweko
lorategietan izan zen, Tamesisen ertzean. Eta bere azken erabakia da -eta kontuz gero, bera egiazko aditua da!- faltsu autentikoak direla,
bukatu zuen dendariak, garaile-airez.
[4] atera zen garaile (14); bozetan garaile atera (6); garaile atera (62); garaile atera zen (17); garaile aterako (22); garaile ateratzea (7); garaile
ateratzeko (10); garaile ateratzen (17); garaile ateratzen den (5); garaile bat (8); garaile eta (34); garaile eta garaiturik (12); garaile irten (18); garaile
irten da (4); garaile irten zen (4); garaile irtengo (6); garaile irteten (4); garaile itzuli (13); garaile izan (33); garaile izan zen (6); garaile izango (11);
garaile izatea (7); garaile izateko (4); garaile nagusia (7); garaile petoa (9); garaile sentitzen (5); hauteskundeetan garaile (6); iazko garaile (4); irten
zen garaile (5)
etapako garailea (11); garailea izan (6); garailea izango (8); itzuliko garailea (10); jardunaldiko garailea (10); jarduneko garailea (7); txirrindulari
garailea (4)
etapa garaileari (4)
garailetzat jo (9); garailetzat jotzen (4)]

garaipen [5370 agerraldi, 173 liburu eta 2399 artikulutan] 1 iz garaitzea. ik garaitzapen; garaitza; garaitia.
Horixe bera esan zion itsuari, galerak ospatzeko modu bitxia zutela, galerak garaipenak balira bezala hartzen zituztela. Sindikatuak urte
hartan garaipen partziala lortu zuen epaiketan. Torneo mota bat, zeinean, galtzailea derrotaz jabetzen ez denez, irabazleari
garaipenaren saria ukatzen zaion. Bere Lider Loriatsuari jarraitzen dio garaipena arte. Juduen garaipena. Indarraren eta indartsuenaren
garaipena. Gaur, atzo, eta beti, beti-beti, katolikotasunaren garaipen osoa bilatu dut Espainiarentzat... Horiek guztiek zientzia eta
teknologiaren garapen eta garaipenaren ispilu dira. Izan ere, garaipen larria baita beti askonahiaren eta gutizien gainetik izatea; eta
jende zintzoak baizik ez du lortzen halako garaipenik. Latinak ere ez zituen bere garaipen baketsuak lortu inoiz idatzi ez ziren hizkuntzen
bizkar bakarrik. Izan ere, irabazlearen garaipena ezin oso-osoa izan garaituak plaza agerian makurrarazi gabe. Kristautasunak
paganismoaren gain izandako garaipenak. Ikuspegi honetatik, zientziak erlijioaren gain erabateko garaipena izatea tamalgarria izango
litzateke bi aldeentzat. Harry Potterrek ez du hitz egiten Izendatu Behar Ez Denaren aurka izandako garaipenaz. -Garaipen handi hau
eman didazu, bai, eta orain zer, egarriak hil behar ote dut eta erdaingabe horien eskuetan erori? Eta ez zaude dagoeneko garaipena
erdiesteaz ziur? Garaipenak, burutzeaz at gero jendeak gogoratzeko moduan lortu behar baitira. Beren garaipena baino grina biziagoz
inoren hondamena bilatzen duten gizakalte itsuok bezala. Argi eta garbi bainuen bezperako garaipenak on baino kalte gehiago ekarri
behar zidala. Garaipenaren ereinotza lortu duen idazle batek. Ez-garaipen hauek emozioz gogoratzen dira gaur egun ere.

2 (gerretan eta kidekoetan)

Errusiak Bigarren Mundu Gerran izaniko garaipena ospatzeko. Borroka nahiago duzunez geroztik
garaipena baino, ez dut jada zer erranik. Eta gutarteko anitzek ziurtzat emaiten baldin bazuten Hitler-en garaipena, beste zenbaitek
pentsu zuten amerikarrek eta ingelesek irabaziko zutela. Boztu ginen, ustez eta 45eko amerikarren eta sobietarren garaipena nolazpait
gure garaipena ere zen. Baina gerrak eta neguak segitu zuten Stalingradoko garaipenaren ondoren ere. Media eta Pertsiko Kronikaliburuan irakur daitezke haren garaipen handien berriak. Ordu arte, Ivan Ogareffek egia baizik ez zuen esan; baina, Irkutskeko
defendatzaileen adorea ahultzeko asmotan, emirraren tropen garaipenak puzten eta harrotzen hasi zen. Haren emaztea gerra garaipen
ikur balitz bezala gizonen artean eramana izan zena. Torneo mota bat, zeinean, galtzailea derrotaz jabetzen ez denez, irabazleari
garaipenaren saria ukatzen zaion. Sindikatuak urte hartan garaipen partziala lortu zuen epaiketan. Champs Elysées-en zehar
Garaipenaren Arkurantz gindoazela. ik beherago 8.

3 (kiroletan)

Paris-Nizako garaipenari esker. Kolpeak Olaizolaren garaipena erraztu zuen. Erdialdeko dibisioan, hirugarren postuan
dago Hornets, 30 garaipen eta 26 partida galduta. Bi taldeak berdinduta daude sailkapenean: 52 garaipen eta 23 porrot. Orain arte
jokatutako hiru partidetan bi garaipen eta berdinketa bat lortu dituzte eibartarrek. Magnus Kopako bigarren garaipena erdietsi dute
angeluarrek. Ruben Navarrok partida amaitzeko zazpi minutu falta zirela egin zuen Alavesen garaipenaren gola. Pierre Aquile Webok sartu
zuen garaipenaren gola 60. minutuan. Lapurtarrak aukera baliatu zuen Mindimba atezain bikainari garaipeneko gola sartu zion (6-5).
Asko sufritutako garaipena izan zen. Merezitako garaipena lortu zuten. 24 garaipen lortu dituzte euskal txirrindulariek 2004an.
Garaipenak lortzeko aukera baliatu ahal izan duen txirrindulari langilea. Hamahiru partida ofizial zeramatzan garaipenik erdietsi gabe.
Terrassa aurrera joan zen garaipenaren bila. Garaipen bakarra falta zaio Detroit Pistonsi txapeldun izateko. Ostiral goizeko etapa ere
aproposa izan daiteke garaipena eskuratzeko. Bi garaipenera dago Minnesotta, eta hirura azken aldian pattal ari den Lakers. Vila-realen
ostiraleko garaipenak gehiago behartuko du Athletic. Etxeko garaipenak bultzada handia eman diezaguke. Garaipenerako lehian.
Urtero irabazten genuen dominatxoa, eta atxikimendu maitekorra genion gure kirol-garaipen xume eta herrikoi hari. -Txapeldun batek
ibilgailu elegantea beharko dik bere garaipenak ospatzeko! Garaipen zerrenda handitzeko. Etapa garaipen ederra, etapa ikusgarrian,
non eta bere idoloa izan zenaren jaioterrian.

4 (hauteskundeetan)

Horregatik, Chavezen garaipena oso garrantzitsua da, herriaren garaipena delako. Eskualdetako bozetan
garaipena egiaztatzea espero du ezkerrak. Bir Zeit Unibertsitateak egindako inkesta batek Bargutiri ematen dio garaipena, botoen
%46rekin. Diputatu horren bozak eman zion garaipena Flosseri. Botoen %99,14 zenbatuta, garaipena lehen ministro Viktor
Janukovitxentzat zen. Gloria Macapagal Arroyok lortu zuen garaipena. Viktor Jushenkoren garaipena aldarrikatu zuten. Astelehenean
Iowan ustekabeko garaipena lortu zuen John Kerry Massachusettsko senadoreak. Garaipena iragartzeko hitzaldian agertu zen Kerry,
lehen aldiz, estatu gizon gisa, presidente bezala. Garaipen giroa lagun, lehen txandan lehian izan ziren zerrenden bateratzea errazagoa
izan da ezkerraren aldetik. Era berean, abstentzioa horren altua izatea garaipentzat jo zuen Marokok.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) -Jaunaren garaipen-gezia! Izan zaitezte leial heriotzaraino eta garaipen-koroa, betiko
bizia, emango dizuet. Zu nagusi garaipen-egunean. Garaipen seinalerik ageriena. Baina aurpegian garaipen-sentimendu kontrolatua
nabari zitzaion. Garaipen aireko halako irribarrearekin. Piztiaren hilketa kontatzean garaipen oihuak jaurtiz. Garaipen keinuka ari
zitzaidan. Irmo eta halako garaipen-doinu batez. Garaipen kanta. Berekin dakar garaipen-agiria, berak askaturiko herria. Bizkor joaten
dira denak haren atzetik txaloka, lasterrean jarraitzen diote haren garaipen-gurdiari. Horra Prévanen historia; zuri dagokizu ikustea ea
haren loria nahi duzun gehitu, eta haren garaipen orgari nahi zatzaizkion lotu.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Urtero irabazten genuen dominatxoa, eta atxikimendu maitekorra genion gure kirolgaraipen xume eta herrikoi hari. Teknikari mendebaldarraren sasi-garaipen katastrofikoaz.

7 garaipenezko izlag

Garaipenezko keinu batekin. Kristoren garaipenezko bigarren etorrera. Gero aiene bat entzuten zen, edo
garaipenezko oihu bat. Gogoetazko beste "mmmmm" bat bota zuen, azkenik garaipenezko "jakina!" bat jaulki zuen arte. Beethovenen
sonata ez bezala hartu zuten afaltiarrek Martxa hungariarraren erritmo biltzaile eta garaipenezkoa.

8 garaipen arku Garaipen arkuaren azpian gelditu nintzen. Zer ordu zen berriro Garaipen Arkuaren azpitik igaro nintzenean? Hiru
zaldi agertu ziren gurdi-atean, garaipen-arkuetan zizelatu edo margotzen dituztenen berdin-berdinak
[6] aurkako garaipen (6); bi garaipen jarraian (6); bi garaipen lortu (11); etapa garaipen (15); garaipen argia (12); garaipen argia lortu (9); garaipen
bakarra falta (8); garaipen bakarra lortu (15); garaipen bakarrera (21); garaipen bana (7); garaipen bat lortu (15); garaipen bikaina (12); garaipen
daramatza (11); garaipen ederra (10); garaipen erosoa (9); garaipen erraza (16); garaipen erraza lortu (12); garaipen eta berdinketa (12); garaipen
garrantzitsua (40); garaipen garrantzitsua lortu (19); garaipen garrantzitsuena (9); garaipen gose (8); garaipen gosea (11); garaipen handi (9);
garaipen handia (32); garaipen handiak (9); garaipen historikoa (6); garaipen lortu (69); garaipen lortu ditu (30); garaipen oihu (7); garaipen txiki (7);
garaipen txiki bat (6); garaipen txikia (7); garaipen zabala (7); garaipen zerrenda (59); garaipen zerrenda ikusgarria (6); ibilbideko garaipen
garrantzitsuena (7); izandako garaipen (7); kirol ibilbideko garaipen (9); lortutako garaipen (14); oso garaipen garrantzitsua (6)
aurkako garaipena (6); bigarren garaipena lortu (22); demokraziaren garaipena (7); denboraldiko lehen garaipena (20); eman zion garaipena (13);
erabaki zen garaipena (11); erabateko garaipena (11); etapa garaipena (34); etapa garaipena lortu (6); garaipena behar (27); garaipena behar zuen
(8); garaipena berretsi (6); garaipena eman (42); garaipena eman zion (14); garaipena ematen (13); garaipena erdiesteko (6); garaipena erdietsi (16);
garaipena eskuratu (22); garaipena eskuratu zuen (8); garaipena eskuratzeko (9); garaipena ezinbestekoa (6); garaipena izan (33); garaipena izango
(9); garaipena lor (15); garaipena lortu (280); garaipena lortu zuen (96); garaipena lortuko (8); garaipena lortuta (16); garaipena lortuz (19); garaipena
lortzea (49); garaipena lortzeko (149); garaipena lortzeko aukera (20); garaipena lortzen (37); garaipena lortzen saiatuko (9); garaipena merezi (6);
garaipena nahi (19); garaipena nahi du (9); garaipena onartu (15); garaipena ospatu (7); garaipena ospatzeko (13); garaipena ospatzen (8); itzuliko
garaipena (10); lehen garaipena lortu (32); ligako lehen garaipena (8); lortu zuen garaipena (46); lortutako garaipena (15); merezitako garaipena (14);
merezitako garaipena lortu (9); prodiren garaipena (6)
aurkako garaipenak (9); etapa garaipenak (9); garaipenak lortu (6); garaipenak lortzea (7); garaipenak lortzeko (17); garaipenak lortzen (10);
hamasen garaipenak (6); lortutako garaipenak (14)
etapa garaipenarekin (6)
garaipenaren bila zelairatuko (9); garaipenaren gakoa (7); garaipenaren gola (28); garaipenaren gola sartu (10)
garaipenari esker (21)

garaipenei esker (6)
garaipenen zerrenda (15)
garaipenerako bidea (11)
garaipenetik gertu (10)
garaipenik eskuratu (6); garaipenik lortu (45); garaipenik lortu gabe (10)
garaipentzat jo (12)]

garaipentxo iz garaipen txikia. Izan ere, hain da eztia eskandalizatzea... gure harrotasunaren garaipentxo bat da, eta ez hain
txikia. Soroetako lurrak merkean bereganatu zituzten, eta garaipentxo hura ospatu beharra zuten.

garaitaldi iz ipar txapelketako kanporaketa.

Horien ondotik aipa ditzagun helduden ilabetean Baionako trinketean eginen
diren Munduko koparen garaitaldiak. Bertzalde buruilaren 4 etik 12 rat Baionan eginen dire Munduko koparen garaitaldiak. Galtzaleen
arteko garaitaldia ere burutik buru biziki atakatua, kintze eder ainitzekin!_Azkenean, Ibarburu eta Berasategui-k gaina hartu, Aguerre eta
Errecart-en kontra beraz (15-11, 13-15, 10-8).

garaitia [13 agerraldi, 5 liburutan] iz goi garaipena. Urtebete gabe legioek garaitiaren berri eman zuten. Seme edo alabaren
baten garaitia eta lorpenak kontatzen dizkit. Erdietsi dituzun garaitia berriak. Baina enea zen garaitia... Urbiaingo hainbat herritarrek ere
parte hartu ahal izan zezan deabruaren kontrako garaitian. Garaitiarik ederrena eragozteko ez da behar izaten beltzuri une bat edo
susmo jeloskor bat baizik.

garaitiko izlag goi gainerako. Bihotz-bihotzez eskualdun izan gatik, garaitiko nizan guzia frantsesa duketalakotz ez othe? Haien
non, nola, zertan edo garaitiko zerei ohartuta. Baina Euskal Herria, bere ñimiñoan, eratxikia izan denaz geroz, eta aspalditik, Frantziari,
gure aberria hedatzen da Euskal Herriko zedarrietarik harat, hartzen duela Frantzia garaitikoaren eremua.

garaitsu1 iz garai bera, gutxi gorabehera.

Garaitsu hauxe hartuko zuen nekazariak sasi iharrak, kontuz-kontuz, garbitzen
hasteko ere. Pentsatu beharra dago, beraz, garaitsu hartan bai bere obrak bai bere bizitzak ez zutela jasaten kutsadura politiko
nabarmenik. Gure aitak kontatuta dakit hori; izan ere, aita Salbatoreko barnetegian ikasle izana zen, osabaren arrimura, eta, kontatzen ari
naizen garaitsu hartan ezkontzekotan zen arren, joaten zitzaion oraindik ere noizean behin bisitan. Marielexako jende nagusia asko ikaratu
ohi zelako irrati edo garaitsu haietan ezagutu zen fonografoaren soinu haiekin. Behin batean, Caffara, Krimeako hirira, etorri zen, sufre
bainuak hartzera, aspaldidanik, erromatarren garaitsutik, baitute osasuntsu eta mirarigile fama.
[3] garaitsu hartan (40); garaitsu honetan (13); garaitsu horretan (6)]

garaitsu2 izond garaia. Bertako eta inguruko mendigoizaleak Euskal Herriko gailur garaitsuenetarako bidean jartzeko.
garaitu, garai(tu), garaitzen du ad 1 lehiakidea, etsaia edo aurkaria gainditu.

Lehia agerian garaitu ditut arerio
nituenak. Agirre’tar Nikola garaitzeko modu bakarra absolbitzea zela. Materia garaitzea hura ulertzea dela. Basahuntzak bere
erasotzaileak garaitu dituela ikustean. Garaitua izan nintzen, osoki garaitua._Prévan geldiarazteko edo neure burua defendatzeko hitzik
erran ahal izan baino lehen.
gabea.

·

Haien buru egiten zuena Bizargorri ospetsua zen, gizon erraldoi eta odol gaiztokoa bera, sekula garaitu

2 (gerretan) Josuek amalektarrak garaitu zituen eta ezpataz garbitu.Baina, aleman armadak frantses armada berehala gainditzen du,
garaitzen du. Borroka ezin neketsuago batzuen ondorez garaitu zituztela holandarrak. Funtsean, erromatarrek errazki garaitu omen
zituzten galiarrak. Austrasiak bi aldiz garaitu zituen Neustria eta Borgonia. Italiako hiriak garaitu ondoren. Irakeko erresistentzia
garaitzeko gutxienez 10 urte beharko dituzte.

3 (kiroletan) Iragan sasoian Real Madril liderra zen bere etxean 0-3 garaitu genuenean. Briveko taldeak, Lehen Mailako Auxerre taldea
garaitu zuen, eta Frantziako Kopako final-laurdenera sailkatu. Erlojupekoan ere espezialistak direnak bakarrik garaitu zuten Mentxov,
Bobby Julichek eta Tyler Hamiltonek. Bidasoak defentsan garaitu du Granollers. Petacchi garaitzen saiatuko da Cipollini, baina bi horiek
garaitzen saiatuko direnak ere ez dira hankamotzak. 83-80 garaitu zuen Minnesotak Sacramento lehia erabakigarrian. Kubako pilotariak
aise garaitu zuen finalean Frantziako ordezkari Mark Berasategi (40-25).

4 (hauteskundeetan)

«Eskuina garaitu» nahi duela esan du Carlos Chivite PSNko buruak. Berlini begira da CDU, Hanburgon
sozialdemokratak garaitu ondoren. Jendeari erakutsi diogu Bush presidentea garaitzeko dugun erabakitasuna. Joseph Lieberman
senataria ez da aurkeztu Iowan, garaitzeko aukerarik ez duelako. Iazko uztailaren 6ko erreferendumean ezetzak garaitu ondoren.

5 (zerbait abstraktu)

Eta hala garaitu zitian aitak trabak eta behaztopak, legeari zetxezkionak. Nola irabazi nuen Tourra minbizia
garaitu ondoren. Noiz eta baitzirudien ezen ausartziaren zaldiak beldurrarena garaitu zuela. Izpirituak, haatik, ez dira armaz garaitzen.
Ez baitzuen bere jakinmina garaitzeko indarrik. Tentaldiarekin batera indarra ere emango dizue, tentaldia garaitu ahal izateko. Anitz
emakume dituzu seduzitu, baita galdu ere: baina zer zailtasun garaitu behar izan dituzu? Tourvel andreak ezingo du amodioaren indarra
garaitu, erlijioak ematen dion segurantzari oso atxikia egon arren. Amultsua izan da bien arteko begirada, bizitzak elkarri emandako
jipoiak ezagun dituzten eta haiek garaitu izanaren merituak elkarri onartzen dizkioten konplize zaharrena. Gizaki librearen bertutea,

·

arriskuak garaitzean bezain handi agertzen da arriskuak saihestean. Ez zuen loak garaitu. Sekula ez du ohiturak natura garaituko, guk
ordea gogoa kutsatu dugu, uste makurrez eta aztura gaitzez. Maitasunak eta Bihotz zabaltasunak behar dutela Herra garaitu, eta ez beste
Herra mota batez hura ordaindu. Eritasunak garaitua sentitzen zen eta aldarte gaixtoak bentzutua.

· 6 zaio ad Anaia nagusiei garaitzen zaien seme gaztearena. Primu-eskubidea ezarri zen, eta lege feudalaren arrazoia lege politiko edo
zibilari garaitu zitzaion.

7 (era burutua izenondo gisa)

“Baietz esango nuke!” erantzun zuen jeneral garaituak. Ateetako arkuez harunztik polizia eta
soldadu garaituen itzalak ikusten ziren. Garaileek gauza handi hauexek uzten dizkiete herri garaituei: bizia, libertatea, legeak,
ondasunak, eta erlijioa beti, norbera itsutzen ez denean. Bere DC-3a hartu, eta hainbat aldiz zeharkatu zuen Berlin suntsitu, garaitu,
gosetuaren zerua. Geroago azalduko zaie Frantzia garaituaren aurpegia, isil orduetan. Garaituei barkatu eta harroak menderatu.
Behekoak goikoen mende erortzen direnean, garaileak garaituen apaingarriez janzten direnean, orduan konplitzen da gauza iragankorren
ordena. Ez dira garaile oihuak, ez eta garaituenak; festa-kantak dira nik entzuten ditudanak. Izan ere, irabazlearen garaipena ezin osoosoa izan garaituak plaza agerian makurrarazi gabe.

8 ezin garaitua mug Herri batua, ezin garaitua! Ezin garaitua da Eskualduna.
9 ezin garaituzko Ezin garaituzkoa nintzelako omena neureganatzea izan zen nire lehen ardura. Men egina naukan ezin garaituzko
ahal hori. Indibidualismo ezin garaituzko bat.

10 garaitu ezin izond ezin garaituzkoa, garaiezina. Denen artean kasik garaitu ezina egiten dute lurraldea. Garaitu ezin
itxura zeukan gizon puskak mundu hau utzi behar zuen.

11 garaitu ezintasun Gorpuzkeran belaunaldi baten garaitu ezintasuna oraino.
[3] aise garaitu (12); amalektarrak garaitu (3); erregeak garaitu (4); israeldarrek garaitu (3); mundua garaitu (3); terrorismoa garaitu (3);
garaileak eta garaituak (3);
herri garaituaren (3)
garaile eta garaituen (3);
garaitzea lortu (5)

garaitzeko aukera (5); terrorismoa garaitzeko (4)]

garaituezin ik garaitu 10.
[31 agerraldi, 13 liburutan]
Garaitzak porrot partzialak behar dituela. Ez dago ikusi besterik zer ziren
Italia eta Grezia erromatarren garaitzen aurretik eta ondoren. Pontzio Pilatok ere ez zekien Kristoren garaitzaren alde jokatzen ari zela.
Garaitza ederra izan da Guadalajarakoa. Iraultzaren garaitzaren lehenengo orduetan. Bigarren Mundu Gerrako garaitza ospatzeko
desfilea. Eibarren Errepublikaren garaitza beste inon baino egun bat lehenago aldarrikatu zela.
[3] iraultzaren garaitzaren (3)]

garaitza

iz garaipena.

[3 agerraldi, 3 liburutan]
Gudu-zelaia uzten nuen ondoren, leherrak egin dituenarenak eginez,
gerlari garaitzailearen fiertasun zuhurra erakutsiz. Helduta baldin badu, makilaz jota ere, ez dio zakur garaitzaileak kontrarioari
jaregingo.

garaitzaile

izond garailea.

[15 agerraldi, 2 liburutan]
Gerrate honetan lortu dugun garaitzapenik handiena izan omen duk.
Don Carlosen garaitzapena gero eta nabarmenago agertzen zen. Santa Maria eliza aldera abiatu da segizioa Kale Nagusitik, han, aurreko
hilabeteetan lortutako garaitzapenak eskertzekotan, Te Deum ospetsu bat burutuko zelarik. Bi garaitzapen-arku eraiki omen zituzten
beltzek.

garaitzapen

iz garaipena.

garaitze iz lehiakidea, etsaia edo aurkaria gainditzea. Eskualdunen garaitze bat!
garaje 1 iz autoak zaintzeko eta konpontzeko lantegia.

Eta egiazko garaje bat, bere mekanikari eta igogailu eta guzti.
Garaje erabat hondatu bat zen, bi hornigailuduna. Autoa garajera eraman nuen ostera eta begiratu bat eman nion. Garaje hartaz
arduratzen ziren bi tipoetako inork [...] ezin izan zuela asmatu zer gertatzen zitzaion autoari. Rita Zabaleta deitzen zen eta idazkari lanak
egiten zituen herriko garaje batean.

2 ibilgailuak edukitzeko eraikina edo tokia. Autoa PSNko idazkari ohiak Iruñeko garaje batean duen aparkalekuan zegoen.
Orain arte, garajeentzako solairuak eta erdisotoa eraiki dituzte. Jerryk arroparen sokari begiratzen zion, edo garajean zegoen 68ko
Chevy deskapotableari. Garaje barruko eskaileretan gora etxeraino egin genuen. Urak garajeak eta etxabeak hartu zituelako. Urriaren
29an atxilotu zuten, garaje batean neska bati ukitu lizunak egin zizkiolakoan. Garaje itxura duen tabernazulo bat dago ertz batean.
Garajea estudio bihurtua zuen. Garaje-gelatik irten aurretik, zamarra jantzi zuen Ruche jaunak.
[3] garaje gelako (5); garaje gelan (6); garaje gelara (5); garaje gelatik (4)
lanthemman garajea (3)
aitaren garajean (5); garajean sartu (3)
garajeko atea (6)]

garamond iz letra-mota baten izena.

Eskuetan hartu zenuen bukinistaren apaletik, ongi eginiko lana zen, Garamond molde

barrietan, lerroarteko zabalakaz.

garangorri iz gurbitzaren fruitua.

Atzerritar-itxurako bonetaren azpian ile-xerlo hori eta leun batzuk ageri zituen mutil ihar
batek garangorriak eskaintzen zizkion saski batean. Garangorrien usainaren despit, mutilaren gorputz garbitu gabeari antzeman zion,
hots, Ellis Island-eko emigratzaileek eta etxe jendetsuek isuritako usainari.

garantia iz 1 bermea. Nire garantia guztiak dauzkazu. Kapitain jaunak garantia guztiak eman dizkizu! Baina gure buruari galdetu
beharko genioke presaka ibiltzeak, eta batez ere garantia eskasekin ibiltzeak -garantia eskasekin ibiltzea baita, esaterako, behar denean
ikaslibururik ez izatea-, bide zuzenetik eramaten gaituen. Presoek «oraingo prozesuan parte hartzeko garantiak» nahi dituzte. Zenbaitek
ondoan, eta geroari buruz garantia baten ukaiteagatik, josteko mekanikaren erabiltzen ikasi zidaten. Buruzagi-ordea gizona da,
kaskoduna, horrek derama lan guzia, eta ezagutzen duzunaz geroz, garantia ona duzu. Epaiketek anitzetan ez dutela inolako garantiarik,
giza eskubideen aldeko elkarte askok behin eta berriz salatu izan duten gisa. Zein den erabil daitekeen metodologia eta zer sailkapen
motak eskaintzen dituen garantiarik handienak. Espiritua da hartuko dugun ondarearen garantia.

2 (tresnena)

-[Telefonoak] garantia dauka! Etika, garantiak edo segurtasuna nahi bazenuen, epeka ordaindu beharreko mikrouhinlabe bat erosi besterik ez zenuen.

garaño1 iz ernaltzeko zaldia.

Lehenengo eta behin, zalditegira joan ziren, non bi behor ikusi baitzituzten, bata zuri-grisa eta
bestea gaztainkara argia; garaño uher bat ere bazegoen, zatar samarra. Garañoa erosten badidak, hiretzat nekazari hilak. Garaño bizkor
baten gainean itziorik agertu duk orduan Karlos Setimo gazte-gaztea, txapel zuri zabala bere urrezko borlaz hornitua.

garaño2 iz gara, zurtoin txikia. Ez deskuidatu, beraz, lizar-gara eta garañoei punttak traskailtzen.
garapen 1 iz garatzea.

Garunaren garapenean. Unibertsitateak duen zeregin handia, ezinbestekoa eta bazter ezina, gizartearen
garapenean. Herrien garapena eta herrien garaipena, biak, Internetekin loturik daude oraingoz. Bi gene aurkitzen dira kakalardoaren
hanken garapena kontrolatzen dutenak. Giza zientzia modernoen sorrera eta garapena. Eskerrik asko zuei, liburu honen garapenean
eskaini didazuen laguntzagatik. Garapen gutxiko literaturetan gabiltzanok ere badugu Leopardik aipatzen zuen antzeko pagotxa, tradizio
urri batek ematen digun sortzeko aukerarena alegia. Autista askok erakusten duten garapen motela. Garapen jarraiki batean eta epe
luzera begiratu nahi duen aurrerakuntzarako. Garapen soziala bultzatzeko. Teknologia transferentzia eginez edota hezkuntzaren
garapena sustatuz. Oztopoak baitaude euskararen erabileraren garapenean. Azpigarapenaren eta garapenaren artean dago euskal
kultura, krisi gorrian. Ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoari buruzko estatistikak. Garapen ekonomikoaren bizkortzailea da gerla.
Garapen demografikoak eta enpleguaren bilakaerak gastua nabarmenki handituko dutela. Gure zientzia eta teknologia garapenerako
sistema.

2 (ekonomian)

"Ikerketa eta Garapenerako" (I+G) erabiltzen diren inbestimenduak. Giza Garapenaren Indizea. Nazio Batuen
Merkataritza eta Garapenerako Konferentziaren (UNCTAD) arabera. Munduko Bankuak garapen bidean diren herrialdeak ditu helburu.
Zenbait erakundez dago osaturik gaur egun MB: Berreraikitze eta Garapenerako Nazioarteko Bankua, Garapenerako Nazioarteko
Elkartea, Nazioarteko finantza Korporazioa eta Inbertsioen Bermerako Agentzia Multilaterala.

3 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)

Gizarte zientzien arloetako ikerkuntza jardueraren garapen maila, apalagoa da beste
arlokoen garapena baino. Garapen-arazoak zituzten haurrentzako eskola berezi batera. Sistemaren garapen ereduaren parte da
kooperatibismoa. Garapen politiketan akatsak sufrimendu eta bizitzekin ordaintzen direnez. Noiz arte jarraitu dezake mendebaldeko

gizarteak edo mundu ustez garatuak garapen sistema horretan? Planifikatu gabeko garapen prozesu luze baten ondorioz. Garapen
bidean diren herrialdeen lan egoera eskasak. Turismoa ezin da izan gure herriaren garapen sail bakarra!

4 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa)

Gorputz-garapen orekatua eta edertasun fisikoa balio gorenak zirela. Oso gutxik
dakite azken fase hori, artista-garapenaren adierazpen hori, hondamendizko galera batek eragina dela. Giza garapenari buruzko aipatu
azken txostenean. Haien enbrioi-garapena gobernatzen duten geneak. Eta ekonomia hazkundea ez da ekonomia garapena, baina bada
zerbait. Epe luzeko ekonomia-garapenerako. Gure zientzia eta teknologia garapenerako sistema. Kuhnen iritziz, zientzia-garapenak
(hots, teoriaren edo, hobeto esan, paradigmaren hautaketa-prozesuak) ez dio zientziaren razionaltasun algoritmikoari jarraitzen, irizpide
psiko-soziologikoei baizik. Industria-garapenaren garrantziaz oharturik. Ikerketa-garapenean (IG) inbertsiorik handienak egiten dituzten
herrialdeetako enpresek. Nazio-garapenaren funtsezko hiru osagai. Ekonomi eta gizarte-garapenagatik. Barne-garapen atzeratu baten
zantzuak.

5 (jasangarri, iraunazgarri izenondoekin) Haren arabera, garapen jasangarria guztion ahotan dago gaur egun, eta hiru ardatz
nagusiren gainean egiten da horri buruzko eztabaida: biodibertsitatea eta garapen jasangarri ekonomikoa eta soziala. kulturen eta
hizkuntzen garapen jasangarria. Plana ingurumena babestu eta garapen jasangarriari eusteko asmoz egin dute. Garapen
iraunarazgarria erdiesteko ezinbestekoak zirela oinarrizko aldaketak.

6 garapen iraunkor [626 agerraldi, 3 liburu eta 115 artikulutan] Garapen iraunkorra alderdi politiko, gizarte mugimendu

eta abarren agenda politikoan txertatu den terminoa da. Garapen iraunkor kontzeptua argitzeko lehen pausoa hazkundearen eta
garapenaren arteko bereizketa egitea da. Garapen iraunkor batek [...] ingurumena babestu behar hori betetzen duen produkzio sistema
bat behar du. Basoen garapen iraunkorra lortzeko akordioa adostu dute Araban. Gipuzkoako Aldundiko Garapen Iraunkorreko
diputatuak. AHT garapen iraunkorrerako garraiobiderik egokiena dela. Garapen Iraunkorraren Aldeko Nazio Batuen Erakundearen

·

menpeko Batzordeak. Bestelako balio batzuk beharko ditugu, zinez nahi baldin badugu gure garapena iraunkor izan dadin.
[6] garapen bidean (88); garapen bideko (136); garapen bideko ekonomien (9); garapen bideko herrialdeetan (20); garapen bideko herrialdeetara (5);
garapen ekonomiko (21); garapen ekonomikoa (62); garapen ekonomikoa sustatzeko (5); garapen ekonomikoaren (16); garapen ekonomikoari (6);
garapen ekonomikorako (14); garapen eredu (24); garapen eredu berri (6); garapen eredua (10); garapen ereduaren (5); garapen ereduari (6);
garapen handia (12); garapen historikoa (6); garapen iraunkor (28); garapen iraunkor kontzeptua (8); garapen iraunkorra (103); garapen iraunkorra
lortzeko (11); garapen iraunkorrak (16); garapen iraunkorrarekin (6); garapen iraunkorraren (72); garapen iraunkorraren aldeko (7); garapen
iraunkorrari (10); garapen iraunkorraz (7); garapen iraunkorrean (10); garapen iraunkorreko (22); garapen iraunkorrerako (30); garapen izugarria (5);
garapen jasangarria (16); garapen jasangarriaren (13); garapen kontseilua (35); garapen kontseiluak (51); garapen kontseiluan (21); garapen
kontseiluaren (41); garapen kontseiluari (5); garapen kontseiluko (42); garapen maila (15); garapen mota (5); garapen osoa (5); garapen profesionala
(8); garapen proiektu (10); garapen soziala (5); garapen teknologikoa (9); garapen teknologikoaren (6); herriaren garapen (12); herriko garapen (14);
ikerketa eta garapen (5); nazio garapen (8)
ekonomiaren garapena (12); enbrioiaren garapena (8); garapena bermatzeko (7); garapena bultzatu (7); garapena bultzatzeko (12); garapena ekarri
(5); garapena eta berrikuntza (7); garapena izan (15); garapena izan du (5); garapena sustatu (6); garapena sustatzeko (11); giza garapena (8);
teknologiaren garapena (8); zientziaren garapena (5)
euskararen erabileraren garapenak (6)
enbrioiaren garapenaren (6); giza garapenaren (15); giza garapenaren indizea (8)
garapenari begira (6); garapenari dagokionez (6); giza garapenari (8); giza garapenari buruzko (5); ingurumenari eta garapenari (5)
ikerketa eta garapenean (15); ikerketan eta garapenean (5)
garapenerako biltzarrak (44); garapenerako biltzarraren (22); garapenerako biltzarrean (6); garapenerako biltzarreko (9); garapenerako erakundeak
(7); garapenerako helburuak (6); garapenerako hezkuntza (7); garapenerako laguntza (5); garapenerako programak (5); gizarte garapenerako (8);
ikerketa eta garapenerako (13); lankidetza eta garapenerako (13); nazio garapenerako (115); nazio garapenerako biltzarra (22); nazio garapenerako
biltzarrak (44); nazio garapenerako biltzarraren (22); nazio garapenerako biltzarrean (6); nazio garapenerako biltzarreko (9); nazioarteko
garapenerako (5);

garapenbide iz garatzeko bidea.

Eta kontuan hartu horien gorputz egiturak (edo bauplanak) ez direla hautespen hitsaren
ondorio, baizik eta herentzia filogenetiko, garapenbide eta arkitekturako hertsaduren bidez eratu direla.

garapide iz garatzeko bidea. Ene ustea da, azken batean Euskal Herria lur kiskalia bihurtu nahi dutela, edonolako garapide oro
moztu bere ideologiaren linean ez badoa. Zibilizazioaren garapide harroa, hasieratik bertatik, boterearen eta indarraren basakeriaren
kontzientzia saminarekin batera ibili da aurrera. Historiaren lege fundamental bat, Spengler-entzat, garapideen homologia baita. Giza
mintzamenaren garapideko estadio primitibo bati.

gararazi, gararaz, gararazten du ad garatzera behartu.

Hainbat positibotasunen epistemologizazioa gararazi duen "garai
klasikoa". Diskurtsoa egutegi batean gararaziz, eta bere osagai bakoitzari data bat emanaz, ez da lortzen aurrekotasunen eta
orijinaltasunen behin betiko hierarkia. Eginbehar bakoitzak gararazi egiten zaitu.

garastarro iz Urretxoria. Antzerako kontua esan ohi da beste bailara gure batzuetan garastarro edo birigarro handiarekin.
garatu, gara(tu), garatzen 1 da/du ad hazi. (izaki bizidunak)

Artoak eta gariak bezalaxe, arbiak ere, ereiten denetik
garatzen deneraino, arbilore hori-horiz dena janzten dueneino, urtearen mugarriak markatzen zituen baserrian. Ez nuen ikusi ernamuina
garatzen ez eta zuhaitza hazten. Egun gutxiren buruan, obulua garatu eta enbrioia sortzen da. Tumorra garatu baino urte mordoxka
atzerago.

2 (gauza abstrakuak)

XX. mendea osatzen duten ehun urte horietan garatu dira giza eskubideak. Baina gaur egungo mundu
konplexuak jartzen dituen komunikazio beharrei dagokienez, euskara ez da behar bezala garatu. Bake-xederik gabe garatzen den borroka
nazional batean. Urre-patroia XIX. mendearen erdialdera garatu zen, Europako eta Ipar Ameriketako herrialde industrializatuen arteko
elkartrukeak errazteko. Estilo tradizionala era askotara garatu daiteke. Atomoaren, genearen eta konputagailuen inguruko aurkikuntza
nagusiak mendearen erdi aldera garatu zirelako. Internet sortu zenean, eta gero ondoko urteetan halako abiadura handian garatu
denean. Gaur egun, hardware-aren industria oso garatua dagoen arren, Europako Espazio Agentziak bere teknologia erabiltzen utzi izan ez
balit ezin izango nukeen sistema hain azkar garatu. Baina ez zitzaion axola orduan oraindik intelektualki garatu gabe zeuden inguruetan
murgiltzea. ik garatugabe. Hasieratik garatuz doa linealki, mailaz maila sistema osoa. Saiatu naiz teknika hori garatzen. Sena
garatzeko. Gizakiak, komunikazio tresnarik aurreratuena garatu duen animaliak. Nafarroako Gobernuak oraindik ez du garatu 2002ko
legea. Gure autonomia garatu dugunean ere. Halako erakunde arkitektura bat ere garatu beharko genuke denon artean. Jaiotzatik
bertatik aritu dira ikusmenaz halako mundu bat taxutzen, eta ezagumen-aparatu eskerga garatu dute hori nekerik. Izadiaren eta
askatasunaren dedukzioaren ikuspegi berriak garatu zituzten sistemak. Zertan dira Ostiral Santuko Akordioa garatzeko negoziazioak?
Gutxi garatutako herrialdeen arazoei.

3 egin.

Malariaren kontrako txerto eraginkorra garatzea posible dela. Bardeen, Brattain eta Shockley ikertzaileek garatu zuten Bell
Laboratorietan lehenbiziko transistorea. Gipuzkoa osorako errausketa planta garatuko dugu, birziklagarriak ez diren hondakinetatik
energia lortzeko. Alzheimerraren plakak inhibitzen dituen molekula bat garatu dute. Jaurlaritzak argitu gabe zeukan hirugarren plana nola
garatuko zuen.

4 (era burutua izenondo gisa) Gizarte garatu batean [unibertsitateak] duen zereginaz. Herrialde garatuen bilakaera ekonomiko
orekatuarentzat. Mekanismoak aukera ematen die herrialde garatuei garatzeko bidean dauden estatuetan inbertitzeko. Mendebalde
garatuan senarrek edo bikotekideek zergatik hiltzen dituzte emakumeak, etengabe? Inguruko literatura garatuen irizpidea segitu dugu
horretan ere. Elmira emakume zuhur eta inteligentearen eredua da Molière-ren Tartuffe antzerkian, oso pertsonaia garatua beste bien
aldean. Baina eskerrak ematekoa, askoz ere ekintza gizakoiagoa ei da, keinu garatu eta konplexua. Kortex prefrontaleko alde garatu
berriekin.
[3] armak garatu (3); bonba atomikoa garatu (3); ekonomia garatu (3); euskara garatu (3); gaitza garatu (9); gizarte garatu (6); harremanak garatu
(4); hazi eta garatu (5); herrialde garatu (4); landu eta garatu (4); legea garatu (3); narrastiek garatu (3); prozesu bat garatu (3); prozesua garatu (3);
sistema bat garatu (6); sistema berria garatu (4); sistema garatu (10); sortu eta garatu (9); teknika garatu (4); testa garatu (3)
mundu garatua (3); ongi garatua (4)

mundu garatuak (5)
herrialde garatuei (3)
herrialde garatuek (14)
herrialde garatuen (13)
herrialde garatuenetan (5)
herrialde garatuetako (7)
herri garatuetan (3); herrialde garatuetan (19)
azkar garatuko (3); gaitza garatuko (3); gaixotasuna garatuko (4); garatuko duen araudia (3); legea garatuko (7); mundu garatuko (6); plana garatuko
(3)
garatuz joan (6)
arma nuklearrak garatzea (4); harremanak garatzea (3); minbizia garatzea (5); programa nuklearra garatzea (3); proiektua garatzea (3); sortzea eta
garatzea (3)
adimena garatzeko (3); arma nuklearrak garatzeko (11); armak garatzeko (4); asma garatzeko (4); azpiegiturak garatzeko (6); bestelako
komunikazioa garatzeko (3); bizitzeko eta garatzeko (3); ekonomia garatzeko (4); energia eolikoa garatzeko (3); energia nuklearra garatzeko (4);
estatutua garatzeko (5); euskara garatzeko (8); gaitasunak garatzeko (5); gaitza garatzeko (12); gaitza garatzeko arrisku (3); gaitza garatzeko
arriskua (3); gaixotasun hori garatzeko (3); gaixotasuna garatzeko (5); garatzeko ahalmena (7); garatzeko ardura (3); garatzeko arrisku (17);
garatzeko arrisku handiagoa (14); garatzeko arriskua (27); garatzeko arriskua handitzen (3); garatzeko arriskua murrizten (3); garatzeko asmoa (11);
garatzeko aukera (27); garatzeko aukerak (6); garatzeko aukerarik (3); garatzeko baldintza (3); garatzeko baldintzak (4); garatzeko bide (4);
garatzeko bidea (6); garatzeko bideak (3); garatzeko bidean (150); garatzeko bidean dauden (62); garatzeko bidean diren (76); garatzeko diru
laguntza (3); garatzeko egitasmoa (5); garatzeko eskubidea (12); garatzeko eta sustatzeko (3); garatzeko helburuarekin (4); garatzeko hitzarmena
(3); garatzeko konpromisoa (7); garatzeko laguntza (3); garatzeko modua (3); garatzeko plana (3); garatzeko programa (3); garatzeko proposamen
(4); gizartea garatzeko (3); harremanak garatzeko (3) hizkuntza politika garatzeko (3); industria garatzeko (4); komunikazioa garatzeko (3); kultura
garatzeko (5); lege hori garatzeko (3); legea garatzeko (17); legea garatzeko araudia (3); minbizia garatzeko (14); minbizia garatzeko arriskua (9);
nortasuna garatzeko (4) pirinioak garatzeko (3); plana garatzeko (10); politika garatzeko (4); politikak garatzeko (3); proiektua garatzeko (12);
proiektuak garatzeko (11); sortu eta garatzeko (3); sortzeko eta garatzeko (3); teknologia nuklearra garatzeko (3); txertoa garatzeko (6)
asma garatzen (3); garatzen joan (3); garatzen lagundu (3); garatzen laguntzeko (5); garatzen laguntzen (8); hazten eta garatzen (4); lantzen eta
garatzen (4); legea garatzen (3); proiektua garatzen (3); prozesua garatzen (3); sistema bat garatzen (3); sortu eta garatzen (4); xiberoa garatzen (3)]

garatugabe 1 izond garatu ez dena.

Adigai honen erabileraren egiazko kontzientzia jakin baina garatugabeak. Lehenengo
zibilizazioen erlijio-produktu garatu gabeek. Hegoalde garatu gabearen eta ipar industrialaren arteko harremanak. Lehen mailako
zibilizazioetako barne-proletalgoen erlijio nagusi garatu gabeetatik. Zelula ama garatu gaberik ez dute erabiliko. Urrea eta zilarra kreditusistema oraindik garatugabe baten oinarri.

2 garatugabeko izlag garatugabea.

Estatu Batuak garatu gabeko nazioa da teknologia zelular digitalean. Gogamen eta

identitate aski garatu gabeko bati loturiko dohain eskerga baten paradoxa.
kanpainarekin.

·

Garatu bako herrialdeei kanpo zorra barkatzearen aldeko

garatxo (orobat karatxo g.er.; Hiztegi Batuak karatxo baztertzen du eta garatxo erabili behar dela
adierazten) iz larruazalean agertzen den pikorta gogorra. Ez zen ageri han ez ospelik, ez erredura edo garatxorik, ez
negal, baba, kalentura, pustula, zimur, kailu, orbain edo granorik. Zure aurpegian garatxo ttiki bat atera zitzaizun egun hartan bertan eta
garatxo hura, zure aurpegia ispilura nahikoa hurbilduz gero hildakoaren aurpegiaren berbera zela iruditu zitzaizun. Emakumeen bizkar
garatxo eta orbainez beteen aurrean. Haien aurpegiak mamitsuak eta biribilak ziren, hainbatek garatxoak zituzten, eta naparbantzuren
bat edo beste ere bazen haien artean. Mihi punttan garatxo eder bat edukitzeaz gain totela zenez gero,

garatzaile izond garatzen duena.

Rubiok, hain zuzen ere, "Tartasen tradizio hori erreibindikatzen" du, "euskararen tradizio
garatzailea baita". Joko-Garatzaileen Konferentzian.

garatze iz haztea. Buruko osasuna eta herri pobreen garatze azkarra. Azpiegitura publikoak sortu euskararen eta euskal kulturaren
ezartze eta garatze kostuak murrizteko. Hiesaren birusaren garatze prozesua etetea lortu delako. Buruko osasuna eta herri pobreen
garatze azkarra. Bizia jaiotze bat, garatze bat eta amaitze bat izaten da askotan. Garatze bidean dagoen sistema dela. Hau okerreko
bidea dela uste dut, sistemaren garatze ad hoc antzuak baino eskainiko ez lituzkeena.
[3] garatze azkarra (3); garatze bidean (14); garatze bidean dauden (11); garatze prozesuan (3)]

[30 agerraldi, 15 liburu eta 2 artikulutan]
Beharrezko dira
desadostasuna, desberdintasuna, gatz alea eta ziape garaua. Artaburu haien garaunak hazitako artoagaz. Garauak eho eta haizetara
botatzen omen zuen irina. Lehen zereal-garauak galbahetik pasatzen jardun du. Polen garau baten parte izatea. Guaiaba garauak
haginen artean nabarituz. Intzentsu garaunei. ziape garauak eta izarren esferak, biek hiru dimentsio dituztelako, elkarren antza dute.
Algarrobaren leka barruko garaua arabiar farmazialarien pisuetan azaltzen da, eta lau garagar aleren balioa du. Haren begiak martiri
batenak ziren, haren hatsa hauspo hautsi batena zen... eta han eta hemen garau gorri zornetsu batzuk bihitu zitzaizkion. Baheak garaua
eta lastoa bereizten zuen, gero lastoa biltzen zen eta garaua alferrik galtzen uzten.

garau

iz fruituez eta kidekoz mintzatuz, alea.

2 (hitz elkartuetan) Antzeko adibidea ageri da Testamentu Berrian ziape-garauaren parabolarekin.
garautegi iz aletegia. Garautegiak, belartegiak eta baita beraiek bizi diren etxeak ere erre beharko hituzke. Garautegiak gainezka
beteko dizkizue.

garautsu izond aletsua. Ihintza desagertu zenean, antzigarraren itxurako zerbait, xehea eta garautsua, gelditu zen lur gainean.
garautxo iz aletxoa. Garautxo baten tamainakoa. Dena den, azpitituluak bazuen bere garautxoa ere.
[19 agerraldi, liburu 1ean]
Izan ere, Jainkoaren garazian hiltzen dena bizi da, eta betiko bizi da. Zeren hala
jaiotzen dena, Jainkoaren garazia garaziatsuari esker jaiotzen da, edo Fortunaren fortunari esker, eta orduan meritua Jainkoarena edo
Fortunarena litzateke, ez norberarena. Jainkoaren garaziaz lagundurik.

garazia

iz grazia.

garaziatsu izond garaziaz betea.

Zeren hala jaiotzen dena, Jainkoaren garazia garaziatsuari esker jaiotzen da, edo Fortunaren
fortunari esker, eta orduan meritua Jainkoarena edo Fortunarena litzateke, ez norberarena.

garaztar izond/iz Garazikoa, Garaziri dagokiona; Garaziko herritarra.

Garaztar gazteño hura. Agian garaztar
jakintsun horren omenak berriz distiratuko du, duela lau mende bezala. Nikolas Polit-ek garaztar euskalkia zuela ibiltzen bere
predikuentzat. Maite garaztar gazteaz gustatua banintz egiazki. Imanol Hariñordoki Paueko jokalari garaztarrak gaur iragarriko du
datorren sasoian non jokatuko duen. Etxepare garaztarraren poesia liburua. Garaztarrak, ordea, oso garbi dauka zergatik hautatu zuen
Miarritze.

2 Garaziko hizkera.

Funtsean Eñaut Etchamendi ezterenzubiar idazleak baditu liburu batzuk, hala nola "Gilen", garaztar hutsez
idatziak.
[imanol hariñordoki garaztarra (3); garaztarren kontra (5)]

garaztatu, garazta, garaztatzen du ad Ureztatu.

Txemi begira geratzen zaio Garbiñek petunia-potoa garaztatzen duen
bitartean. Liburuek gure burmuin idorra garaztatzen jabek, ardo onak lez!

garba ik gerba.
garbai iz damua.

Damua baino ez da geratzen, egileak garbai izango du dena joan izana, gauza guztiek alde egin izana. Horrelako
zerbait adierazi zuen Paul Schraederrek yakuzari buruzko film ezagun batean, odolaren bidez egindako garbaia dela eta.

garbal izond soila. Zeren bizitzaren eskolan beti baita zer ikasi eta zertan eskolatu, baita ileak urdindurik ditugunean edo garbal eta
karsoil gaudenean ere...

garbaldu, garbal, garbaltzen du ad soildu.

Gerrak espiritua bizkortzen eta garbaltzen du, ideia handiak katastrofe handietan
bizten omen dira. Eraman handiz, komekatzeko tenorea ailegatu arte itxoin nuen, momentu horretan ohi den mugimenduaren ondorioz
jende-lerroak garbaldu eta horrek gehiago ikusteko parada emanen zidalakoan.

garbaltasun iz soiltasuna.

Oraingo moralak, gizonaren handitasun guztia zena, gizonaren garbaltasuna, ederra, bikaina, dena
"gaiztoa" deklaratu digu: beraz, gaiztoagoa egin beharko du gizonak, gizonago bilakatzeko.

garbantzu

[36 agerraldi, 18 liburu eta 3 artikulutan;

Hiztegi Batuak txitxirio hobesten du) iz txitxirioa.

Garbantzu, lenteja edo indaba zakuak garraiatzen baitzituzten. Garbantzuak onak daude. Inoiz probatu ditudan garbantzurik
gogorrenak atera dizkigute gaur bazkaritan. Gero, koilara bete garbantzu ahoan sartu dit. Zopa bikain bat, eltzekoa gantzez eta
garbantzuz baina azafrairik eta piperrik gabe.

garbari iz ezpataria, lihoa garbaz zehatzen duena.

Mito honetan, itsas kantuak xoratzen du ehulea, eta hain zuzen,
kantaminaren sinbolotzat gelditu zaigu ehulea (garbaria, irulea, joskina) gure usarioan.

garbatu, garba(tu), garbatzen da ad damutu.

Poliki-poliki, bihotza, errietarik ez hemen; gu guztiok Eugeni babesten gaude,

eta garbatu egin dakizuke zakar tratatzen baduzu.

garbi izond 1 zikintasunik, eranskinik, nahasterik, hutsik gabea.

Sasoi honetako goiz garbi gardenak. Udazken
hasierako egun garbi bat. Uztaileko gau eder hartako aire garbia arnastera. Ibai garbi baten ondoan. Iturri garbietako ura. Mundua
garbia da, pixa zikina. Haizeak lehortu duen arropa garbiaren lurrina usaintzea. Sugeak arraza garbia dira, ez dute lumarik ez zorririk eta
ez dabiltza hauts artean aztarrika. Asto bat ezin da odol garbiko zaldi bihurtu. Apezaren boz garbi eta ozenak. Gizaki garbiak maite du
garbi dena, zuzenak maite du zuzentasuna. Emazte zintzo haiek, seme jator haiek, alaba garbi haiek. Oso etxekoandre garbi eta txukuna
zen. Arraza mongoliar garbia, aldiz, mongoliarrek, mantxuek eta tibetarrek osatzen dute. Bere gorputz judua tauletan erakutsi du
alemaniar gazte garbien aurrean. Aldez aurreko zentsura esaten zaio horri euskara garbian. Ez da izango oturuntza bat Redinek hotelean
izango duena bezalakoa, baina janari garbiagoa izango da. Badirela horiek baino energia garbiagoak. Teknologia garbien garapena.
Militarrek lan garbia eta paramilitarrek zikina egiten dute, etsai komun baten aurkako gerran izatezko aliatu gisa. Izan ere, bitartean
Marxek, Nietzschek, Freudek, aski erakutsi dute holako doktrina garbiek zer zikinkeria ezkuta lezakaten. Eta hark pistola atera eta tiro
garbia sartu zion buruan. Biak ziren andre sendoak, aurpegi garbikoak. Arimak birjina behar du izan, garbia eta nahasgabea.
Errugabearen kontzientzia garbiaz. Sal-erosi nahasiak izan ote ziren edo sal-erosi garbiak, lukurreriazko tratu gaixto engainamenduz
beteak edo egainamendu gabeak. Maitasun sendoak urre garbiaren antza du. CD eta DVD garbien gaineko kanona. Neska gazte haren
begirada zuzen garbiak. Urtetan odolaren trafikoan ibili izan gaituk, baina trafiko garbian... Halcyon hitzak zeru garbi barea adierazten
du.

2 erantsiriko kopurua kendu ondorengoa. ik neto.

Adin horri dagokion unibertsitate eskolatze tasa garbia. 43 milioiko
irabazi garbia izan du. Horiek kontuan hartuz gero, %30ekoa litzateke irabazi garbien hazkundea. Urte bukaeran mozkin garbiak %10
igotzea espero du Gamesa taldeak. La Caixa aurrezki kutxaren mozkin bateratu garbiak 245 milioi eurokoak izan dira. Etekin garbia %4
gutxiago izango dela iragarri du konpainiak: 214 milioi euro. Aurrezki kutxaren emaitza garbia 89,5 milioi eurora iritsi zen. Konpainiaren
esplotazio emaitza garbiak, berriz, 34 milioi eurokoak izan ziren. 900 euroko soldata garbia eskatzea ez dela arrazoizkoa. Euskal
Autonomi Erkidegoko batez besteko soldata garbia 1.860 eurokoa zen iaz urte amaieran. 60 milioiko kapitala eta 90 milioiko zor garbia
duen honetan, 62 milioiko zor bihurgarria jaulkiko omen du aurten.

3 argia, lausotasunik gabea, zalantzarik gabea. Eguzkiak bere errainu garbia aurreko horman ezartzen zuenean. Hondarrean,
sinadura garbi bat zeukan: Martxel. Argi garbi hori barruratzen zaigunean, ezabatu egin ohi da irudi, forma eta figura oro. Nabalkada
garbi batek marrazturiko tatuaje gorria. Erretorikak bere jatorria auzilaritzan eta kantuak berea musikagintzan izateak ez digu orain artean
utzi egia garbi hori ikusten. Laboratorioko gainerako poto eta botila guztiek etiketa garbi-zehatzak zituzten, makinaz idatziak. Partidako
lehen gol aukera garbia. Horiek aldatzeko borondate garbia erakutsi beharko du Zapaterok. Elkarteok, eta, ondorioz, haiek biltzen dituen
federazioak, helburu garbiak dituzte. Xede garbiak nituen. Izan ere, horrelakoetan bere arrazoibidea erabat garbia izaten zen. Egun
errauste planten inguruan dagoen proposamenari ezezko garbia eman zion Aralarrek. Ondo asko konturatzen nintzen autozentsura garbia
zela hura, baina, jaten ematen dizun eskuari ez omen zaio kosk egiten eta… PPk eta PSOEk estrategia garbia daukate gure herriarekiko eta
gure erakundeekiko. Erabaki garbiak hartzen dituzten subjektu garbiak ez dira existitzen. Federalismo kooperatiboaren aldeko apustu
garbia. Eta, jakina, eskatu gabeko azalpena erru aitorpen garbia izan ohi da. Froga garbiagorik eskaintzen ez den bitartean. Gauza
garbia da arimak ezin dezakeela eduki bere buruaren irudi bakar bat ere, irudi guztiak zentzuen bidez igarotzen direnez. Eta ondorea
garbia da: memoriak uste baino muga hertsiagoak ditu. Ezin esan, ordea, manipulazio garbia izan denik. Lapurreta garbia esango nuke
nik. Horren adibide garbia da karrikara jolastera atera baino nahiago izatea etxean gelditzea.

· 4 (predikatu eta adizlagun gisa)

Kasko loreduna garbi eta keinuka buruan, ezpata alboan aldaroka dantzan. -Garai hartan
errepide kontrolak eguneroko legamia ziren eta aurretik zihoan autoaren ardura zen bidea garbi zegoela baieztatzea. Hori garbi dago esan zion McGonagall andereñoak. Gehiago direnek beti irabazten dutela, hori ez dago oso garbi, zorionez. Itxuraz gauzak hain garbi egon
arren. Garbi zegoen aitaren heriotzak lur jota utzi zuela. Gizaki garbiak maite du garbi dena, zuzenak maite du zuzentasuna. Ia ezer ez
daukat oso garbi. –Hain garbi baldin baduzu… Astiro eta hitzak garbi ebakiz hitz egin zuen. Ugalketa hau, izan dezagun garbi, ez da inoiz
naturaren legeetako bat izan; baimen bat gehienera ere, lehen esan dizuedan bezala. Ez zituen garbi ikusten egunkari normal bateko
letrak. Nola jokatu garbi, gauzak hain garbi ikusten ez nituenean? Garbi esanda, irizpideei gehiegi atxikitzea esaten zaio horri.
Titietaraino, garbi esateko. Orain garbi entzuten zituen ahotsak. Inork ez zekien garbi zertaz ari ziren. Berak susmatu bezala ziren
gauzak: berak garbi galdetu zion, eta Pollyk garbi erantzun zion. Nahikoa garbi gelditu da nire ezezkoa? Hollywooden ikasi dudan gauza
bat da hau joko bat dela, garbi jokatu ezin dena. Zure isiltasunak garbi jakinarazten dit zeure bihotzak ez diotsula deusik nire alde.
Sendagileek ez ditek garbi hitz egiten. Gauzak ondo eta garbi egin nahi badituzu, zoaz jesuitengana. Blackek garbi erakutsi zuen bost

axola zitzaiola errugabeak hiltzea. Garbi adierazten du bere beldurra hemen baserritarrak. Baina garbi utzi nahi dizuet bioi egin duzuena
oso larria dela. IV. liburuaren sarreran oso garbi azpimarratzen du bere lanaren baliagarritasun publikoari buruzko ideia hori. Zer
pentsatzen zuten asmatu nahian baina neronek zer sentitzen nuen oso garbi jakin gabe. Arren eskatu nion eta garbi asko esan ere bai
baldintza hori bete ezean ez-egitekoren bat egiteko gai nintzela. Eta, lantzean-lantzean, ekaitz euria botatzen zuen, hautsa desagertarazten
eta bideak garbiago uzten zituela. Ozenago esan zezaketen, garbiago ez. Gero eta garbiago ari zen ikusten mutila haren guztiaren
nondik norakoa.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Haien garbi usaina dut oraino gogoan. Garbi sentsazio honekin, lo falta honekin,
kremaren hitzen oihartzunarekin, nik uste gaur primeran egingo dudala lo.

6 (erkaketetan) Aldaketaren ezinbertzea ispilu bat bezain garbi azaldu zitzaidan. Zuri-zuria zen, zilarra bezain garbia. Zilarra bezain
garbia, eta palmondo gazte baten enborra bezain sendo eta lerdena. Zango batzuk luzeak, biribilduak eta marmola bezain garbiak,

7 (izen gisa) Margotzen, garbiaren gainean garbitzen, erratza pasatzen, kartetan, patatak zuritzen, parkeko belar txarrak ateratzen...
Bere lantokiko ordenadore performanteaz baliatuz, gero garbian ezartzen zituela Frantxisek. Garbian egindako kopia baten itxura izango
du, nolabait. Garbian atera duzun bakarra, zera: bi galtzerdi dituzula orain jira-biraka.

8 garbian

Bere lantokiko ordenadore performanteaz baliatuz, gero garbian ezartzen zituela Frantxisek. ik berehago 15. Garbian

· Garbian atera duzun bakarra, zera: bi galtzerdi dituzula orain jira-biraka.
9 argi eta garbi Argi eta garbi hitz egingo diat. Argi eta garbi ikusten nuen Emmaren eta ene artean leize bat bazegoela. Argi eta
egindako kopia baten itxura izango du, nolabait.

garbi erakutsi dute Euskaldunek bakea nahi dutela. Argi eta garbi azalduko dizut nire izpirituaren egoera. Argi eta garbi galdetu nion
orduan: ezkondu nahi duzu, bai ala ez? Joanden uda bero horrek erakusten du argi eta garbi zeri buruz goatzin. Badator ordua, lehen
esandako guztia argi eta garbi adieraziko dizuedana. Naturak emakumea ahultasun egoera honetara kondenatu izanak argi eta garbi
frogatzen du zein den naturaren asmoa. Suspertze-proiektu hitzartu baten ondoren, argi eta garbi elkarren kontrako ziren politika
ekonomikoen konbinazioa etorri zen. Artikulu berezi bat, article Toubon-Lamassoure deitua, argi eta garbi idatzirik dioena, frantses
hizkuntza da Frantziako Errepublikaren hizkuntza. Aita hilik edo bizirik zegoen argi eta garbi jakitera joateko. Den-dena kontatu zion, argi
eta garbi, geldialdirik egin gabe. Erakunde berriak erakaskuntzaz axola handia ukanen duela, hori segurtatua izan da argi eta garbi.

10 garbi-antz izond Ingurua garbiantza edukitzea gustatu izandu zait beti.
11 garbi-garbi Garbi-garbi zegoen sukaldea. Garbi-garbi dakiguna da, 325.

urtean, Nizeako Kontzilioak halaxe ospatzea agindu
zuela: alegia, Pazkoa primaderako ekinozioari jarraiki datorren ilbete osteko igandean ospatu behar zela. Garbi-garbi gogoratzen dut
haren ahotsa. Garbi-garbi bereizten ditu konpilatzailearen eta plagiogilearen lana. Jar ezak enbor horren gainean, Pantxo!_Garbi-garbi
moztuko zioat lepoa! Dena garbi-garbi utzi dut. Ganibet ukaldi garbi-garbia, kontu handi-handiz joa. Kimikaren jatorria prestueza zen,
edo ez garbi-garbia bederen: alkimisten gelazuloak [...]. Galtza grisak, zapata garbi garbiak. Jainkotasunaren ondasun goren eta garbigarbian urtzera. Azkenik, Jupiterrek zergatik ez du inoiz oinaztua lurrera ortzi garbi-garbitik jaurtitzen eta trumoia zabaltzen?

12 garbi-garbi egin guztiz garbitu.

Eskulagile artoso eta begi zorrotzeko, baserrietako erreminta zaharrak erosten zituan,
"honek ez deutsu ezetako balio" esanaz, eta gero berak garbi-garbi egin, pintau eta saldu egiten zituan.

13 garbi-ontzi ik garbiontzi.
14 garbi-pasada garbitu arina.

Heldulekutik hartu zuen, zapiari tutu eginez larakoak garbitu zituen, ama batek umearen belarri
eta sudur zuloak garbitzen dituen bezala; gero garbi pasada bat egin zuen aurrealdean, beste pasada berdina atzealdean eta atsedenik
hartu gabe, heldulekutik askatu gabe, igurtzialdi bat aurrealdetik eta beste bat atzeralditik.

15 garbira pasatu orraztuta utzi. Bidaiarien zerrenda garbira pasatzen. Hormak margotzen edo testuak ordenagailuz garbira
pasatzen. Victor Hugoren oharrak garbira pasatzerakoan. Bitartean grabatu dituzun zintak eramango ditut eta joango naiz txukuntzen
poliki-poliki, benetan merezi duela iruditzen zaidana garbira pasatzen. Berak arretaz takigrafiatu zituen lezio haiek areto nagusian, eta
gero, etxean, txukun-txukun pasatu zituen garbira.
[8] argi eta garbi (1310); aski garbi (42); aukera garbi (24); bazterrak garbi (8); bezain garbi (46); euro garbi (24); euro garbi irabazi (13); garbi
adierazi (63); garbi adierazten (54); garbi ageri (27); garbi agertu (17); garbi agertzen (29); garbi aitortu (12); garbi aitortzen (11); garbi asko (42);
garbi atera (10); garbi azaldu (48); garbi azaltzen (23); garbi baitago (9); garbi bereizten (12); garbi dago (504); garbi daukat (40); garbi eduki (28);
garbi egon (11); garbi entzun (20); garbi entzuten (11); garbi erakusten (79); garbi erakutsi (43); garbi erantzun (13); garbi erran (44); garbi esan
(139); garbi esanda (23); garbi esango (26); garbi esateko (13); garbi esaten (41); garbi eta garbi (11); garbi frogatzen (12); garbi garbi (131); garbi
garbia (55); garbi garbiak (15); garbi gelditu (36); garbi gelditu zen (14); garbi geldituko (28); garbi gelditzen (12); garbi geratu (55); garbi geratzen
(8); garbi gordetzen (8); garbi hitz egin (32); garbi ikus (25); garbi ikusi (127); garbi ikusteko (12); garbi ikusten (209); garbi irabazi (21); garbi izan
(55); garbi jakin (20); garbi jokatu (15); garbi mintzatu (29); garbi neukan (11); garbi nuen (8); garbi ulertzen (9); garbi utzi (240); garbi utzi zuen (56);
garbi utzita (8); garbi uzteko (12); garbi uzten (38); garbi zegoen (196); gauzak garbi (33); gol aukera garbi (12); guztiz garbi (15); irin garbi (12); joko
garbi (23); kontzientzia garbi (10); milioi euro garbi (19); nahiko garbi (23); oso garbi (187); oso garbi ikusten (15); oso garbi utzi (8); txukun eta garbi
(9); ur garbi (9); xalotasun garbi (8); zeru garbi (10); zerua garbi (12)
adibide garbia (33); aire garbia (21); apustu garbia (28); argi eta garbia (16); arropa garbia (10); aukera garbia (15); bezain garbia (14); bizi garbia
(14); euskara garbia (13); ezezko garbia (8); faborito garbia (13); froga garbia (8); garbi garbia (55); garbia atera (10); gauza garbia (8); guztiz garbia
(19); helburu garbia (18); irabazi garbia (14); joko garbia (14); mozkin garbia (9); nahiko garbia (8); ondorio garbia (9); ondorioa garbia (8); oso garbia
(21); ur garbia (17)
gero eta garbiago (33); inoiz baino garbiago (8)
ezin garbiagoa (13)
arropa garbiak (9); aukera garbiak (28); bizi garbiak (8); euroko irabazi garbiak (10); garbi garbiak (15); gol aukera garbiak (12); irabazi garbiak (15);
oso garbiak (11)
euskara garbian (23); frantses garbian (10); joko garbian (26)
adibide garbiena (18); adibiderik garbiena (14)
aukera garbienak (8)
joko garbiko partida (4); odol garbiko (10); odol garbiko zaldi (3)
odol garbikoa (3)
aukera garbirik (13); erantzun garbirik (8); faborito garbirik (9); ondorio garbirik (13)
bihotz garbitik (4)
bihotz garbiz (9); urre garbiz (20)
urre garbizko (15)]

garbialdi iz garbitzea.

Bioletak, kafe bat hartzera etxera gonbidatu nuen lehendabiziko egunean, komuna ikusi ondoren,
garbigarriak non zeuden erakusten banion garbialdi bat emango ziola etxeari esan zidan. Ondoren, jadanik larraina berdin eta tinko
geratzean, aski da garbialdi bat ematea. Orduan baita de Lancre kontseilaria igorria herrieri garbialdi bat eman dezan, Deabruaren
meneko diren sorgin eta sorgintsa guzietarik. Alegiazko garbialdiaren ondotik, Joanes kanpora atera zen eta bertze presoak bezala,
lerroan ezarri.

garbiarazi, garbiaraz, garbiarazten du ad garbitzera behartu.

Jaitsi zen Moises menditik herriagana, garbitu zuen eta
arropak ere garbiarazi zizkien. Hatz bat sartu zion Big Joeri ahoan, eta han zituen hondarrak erauzi ostean, ahoa garbiarazi zion. Gero
Nafarroako Errege batek garbiarazi zuen; geroztik zinez arras garbiturik dago, zuhaitz herrestorik gabe, iduri basamortua edo desertua.
Iberokoak Nagoreren sakeari neurria hartzen badio erren utziko du Irurtzungoaren jokoa, ostera Nagorek frontoiko bazter guztiak
garbiarazi egingo dizkio. Bota egin zituen hiritik eta garbiarazi idolorik zeukaten etxeak. Begia gainean ezarri orduko zer erabakiko eta ni
goitik beheiti garbiaraztea, ur suan berotua eta larru beratzak erabiliz horretarako.

garbigai iz garbitzeko gaia. Poltsan egun batzuetarako arropa eta garbigaiak eraman behar genituen.
[91 agerraldi, 32 liburu eta 7 artikulutan]
Erregailu,
frijigailu, hozkailu, garbigailu herdoilezin itzelak. Ni arduratu nintzen garbigailuko arropa ateratzeaz. Garbigailua zentrifugatzen hasten
denean bezala. Marokon hozkailuak, sukaldeak eta garbigailuak ekoizten ditu Fagorrek. Kanpineko garbigailuetara joan naiz arropa

garbigailu

1 iz arropa garbitzeko tresna. ik ikuzgailu.

zikinarekin. Sotoan berriz, txanponekin dabiltzan garbigailuak. Garbigailu baten tamaina du Smart-1ek: metro bateko kuboa da eta 367
kiloko pisua du. Garbigailuaren programazioaren tankera duen amodiozko egunkari bitxi batekin. Garbigailuko ateleihoan. Garajera
ematen duen atea trabatuta dago, eta ez dugu garbigailuaren gelaxkara sartzerik.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Istant berean, biriketaraino barneratu zitzaidan garbigailu usain mina. Garbigailu
enpresa salatu, eta sos ederrak lortzea gomendatuko niokeen... Arrazoia, Fagorrek diseinatu berri duen garbigailu belaunaldia izan zen,
«garapen jasangarria ahalbidetzen baitu». Garbigailu aurpegiarekin hartu zuen nagusiak

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Hozkailuak, autoak, telebista, ontzi eta arropa-garbigailuak. Badituela autoa,
plater-garbigailua, telebista, DVD aparatua, sakelako telefonoa, eta baita Internet ere, baina ez dela hobeto bizi. Barnean, atezaina zorugarbigailuari eragiten ari zitzaion, mandarra soinean loturik. Emakumea, ordea, zoru-garbigailua arma eginda, erdian ezarria zen,
traban, bere tar-tar ezin isilduaz erasotzen zidala. Ontzi eta zoru-garbigailuen artean sartu ondoren. Sekulako alukeria izaten da niretzat
auto-garbigailuetan [...] itsulapikoen gisako arrailaz hornituriko aparatua aurkitzea: sartzen diodan dirua ez da inoiz mangerari ur
tantarik aterarazteko on. Harryk jertsea jantzi zuen berriro, eta jaramonik ez egiten saiatu zen haizetako-garbigailuei, protesta gisara,
ahul mugitzen baitziren orain. Bidaiantak haizetako garbigaluari eragin dio [autoan].
[3] garbigailua zentrifugatzen (3); zoru garbigailua (3)]

garbigarri [19 agerraldi, 9 liburu eta 5 artikulutan; cf detergente 4 agerraldi, 3 liburutan] iz garbiketan
erabiltzen den produktua. ik detergente. L'oreal kosmetikoak, Johnson's txanpua, Nivea eta Sanex kremak, Gillette bizarra
mozteko aparra, Fairy, Miston, Ariel garbigarriak... Guztiok ditugula etxean disolbatzaileak, metal astunak eta antzekoak garbigarrietan,
pinturetan, disolbatzaileetan... Ajax eta Saint-Marc etxeetako garbigarri orokorrak merkatutik ateratzeko eskatu zuen atzo Frantziako
Kontsumitzaileen Batasunak (UFC). Chwojkas xaboi-hondarra, garbigarri ederra, irakurri zuen arreta handiarekin. Horman idatzitako
mezua “Skower andrearen orotariko garbigarri magikoa” erabiliz igurzten ikusi zuen Harryk.

garbigela iz garbitzeko gela. Hiru logela, bi garbigela. Garbigeletan «komunak». Haren inguruan ohetik garbigelaraino doan
burdinbide hertsi bat dago zintzilik. Txakurrak lotzeko gelatxo bat ukanen dute eta baita ere garbigela gisako bat.

garbigune iz gune garbia. Eseri ziren garbigune batean, eta patriketan zuten ogia eta salamia jaten hasi ziren. Neskak zeraman
ilentia eguzki bilakatu zela, eta mutila gau, eta bere aurpegi beltzaren garbigune apur haietatik sortu zela ilargiaren distira apala, zikindua
bezala.

2 altzari eta elektrotresna zaharrak uzteko prestaturiko gunea.

Datuen arabera, iaz birziklatzeko etxeetan bereiztu zen
zabor kopuruak gorantz egin zuen, aurreko urtean baino %5,9 gehiago birziklatu zen eta: poltsa eta edukiontzitan bereiztutakoak,
Garbiguneetara eramandakoak eta ontziak eta tamaina handiko zaborrak batzeko etxerik etxeko zerbitzu espezializatuen esku utzitakoak
batuz gero, 2003 urtean, herrialdean, 92.751 tona hondakin birziklatzea lortu zen. Zabalgarbi errauskailua martxan ipintzea eta beste hiru
Garbigune gehiago egitea baino ez da behar. Falta diren Garbiguneak Bakion, Ondarroan eta Arratian egingo dituzte.

garbijale iz Garbizale eta garbijale amorratuenak naziak izan dira hemen.
garbikari iz garbigarria. Haren gibelean ezagun zen moketa gaineko arrasto iluna, atezain solasturiaren garbikariak ezabatu ahal
izan ez zuena. Arropa eta garbikaria makinan sartu, hogeita bost zentaboko txanpona zirrikitura bota eta botoia sakatu zuen. Makinetako
olioak belztuta zekartzan eskuak; gogoan dut, lanetik bueltan, sukaldeko harraskan Vim garbikariarekin garbitzen zituela eskuak, xaboia
nahikoa ez eta. Grasa kentzeko amoniakoa duen garbikari bat erabiltzen dugun bakoitzean. Charly izugarri muturtzen zitzaion, porruek
garbikari zaporea uzten baitzioten gero eztarrian. Ez zen lehengo denboretan oraingo garbikari errautsik, baina gure aitzinekoek
bazekiten nola egin, etxekoz etxeko, gauzen garbitzeko, nolanahika andeatu gabe.

garbikeria iz garbitasun gaitzesgarria.

Bestetik, "edo dena aldatu edo ezin da ezer aldatu" lemapean, garbikeriaz,
maximalismoaz eta topikoz blai dirauen balizko progresismo anjelikal ezaguna.

garbiketa [549 agerraldi, 126 liburu eta 195 artikulutan] 1 iz garbitzea. ik garbikuntza. Hala nola edalontzi, pitxer
eta suilen garbiketa. Zoruaren garbiketa kirten bati lotutako moltso umelarekin. Garbiketarako gauzak erosi eta hautsa kentzen hasi
naiz. Garbiketarako ontzia. Ur hotza erabiltzen nuen neure garbiketarako. Prestige ontzia ondoratzeak sortutako kalteen garbiketak
eragindako gastuak. Garbiketako emakumea saskiarekin. Zeregin franko zegoen beti, gonbidatuak etxean, batzuetan mahai inguruan
hogei lagun, eta gauerdia ongi aurreratu arte garbiketan. Garbiketan laguntzeko, gauerdia pasatu arte edo.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Israelgo Armadak garbiketa etnikoa egiten al du? Ez dut maiz garbiketa orokorrik egiten.
Garbiketa lehorreko dendaren ondotik. Galdindoko araztegian garbiketa biologikoa egiten hasi zirenetik. Garbiketa on baten beharrean
zegoen. Sofisten eskola aztertzen hasi baino lehenago, irakurleak garbiketa kritiko bikoitza egin behar du. Otoitz egitera deitu baino
lehenagoko garbiketa erritualak egin. Etxez etxeko garbiketa. Wendy berarekin joango zen udaberriko garbiketa egiteko

3 hed Munduan juduen aurka izandako garbiketak. Berriro 1936ko "garbiketa" zabala zetorren Euskal Herrira. Giza eskubideen aldeko
abokatuek lapurreta, diru garbiketa, zerga iruzurra eta fondo publikoak bidegabe erabiltzea leporatu diote. Destierroak, nola esan?,
garbiketa sozial funtzioa ere bazuen. Falujan «azken garbiketetan» ari dela esan du AEBetako Armadak.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Ospitale bateko garbiketa-saio arrunt bat. Den-denaz egingo zuen errieta: garbiketa
ontziez, arropa zabaltzeko sokez, ur ponpaz. Gosariarekin batera garbiketa tresnak, lanbasa eta lejia ekartzen dizkidate egunero.
Garbiketa-tunel batetik zuzenean etorria bezainbat distiratzen zen. Garbiketa greba. Zigilua segidan Credencialean daukat, ohea non
dudan badakit, eta ere garbiketa tokia. Han egiten al ditu orain garbiketa lanak zure neskameak? Garbiketa lanetan parte hartu zuten
gehienak gurasoak ziren. Hemen, lehen graduko moduluan, ea destinorik, garbiketa lanik alegia, ez al zuen nahi galdetu zion kartzeleroak.
Basauriko udal eraikinetako garbiketa langileek. Bizkaiko garbiketa sektoreko 400 langilek. Eibarko jangela eta garbiketa zerbitzuetan
mugarik gabeko greban diraute. Kostaldeko hondakinen garbiketa-programek. Garbiketa-txandena ere gogorarazteko. Judutarrek
garbiketa-egun solemnean aitortzen zituzten beren bekatuak.

· Auto garbiketa enpresek ere lehen bezala erabiltzen ahalko dute ura.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Inspektorearen ustez, klanen arteko kontu-garbiketa argia. Negozioak ditu auto
garbiketaren arloan ere. Langileek gogor salatu dute arropa garbiketa zerbitzua azpikontratatzeko asmoa. Umekeria uste baino larriagoa
gertatu zen eta azkenean ospitalera eraman behar izan ninduten, eta han, sabel garbiketa egin. Gizarte garbiketaren politika dago
honen atzean, eta ondo prestatutako jendea hilketen atzean.

6 garbiketa(k) egin Garbiketa egin beharko luke: atzoko soberakinak plateretan gogortzen, harria gainezka; disko konpaktu piloa
lurretik sakabanatuta; ohea egin barik; dutxa ilez eta xaboi orbanez beteta... Egunero etxeetan garbiketak egiten ditugunean erabiltzen
dugun tresna bat: zurgagailua. Hilabete da garbiketa egin genuela -esan zuen inudeak-. Nik janaria prestatu eta garbiketa egiten dut.
Garbiketa egiteko ordua, gero arropak lehortuko baitziren. Errekan garbiketa egitea. Garbiketa egiten ari zen edozein gelatan izaten
zen. Beraz, egunerokotasunean finkatuko du biziraupen estrategia: eguneroko garbiketak egin, arropa apaindu, ikasi, irakurri...
Garbiketak egin behar eta, banoa komunetara. Egunero etxeetan garbiketak egiten ditugunean. Gizona seropositiboa denean eta
emakumea kutsatu gabe dagoenean, haziaren garbiketa egin behar zaio gizonezkoari.
zelarik, garbiketak egin, eta otoitzean hasi zen.

· (erritualak)

Arratsalde erditsuan esnatu

[3] arropa garbiketa (3); beharrezko garbiketa (3); etxeko garbiketa (3); garbiketa egin (18); garbiketa egiteko (10); garbiketa egiten (8); garbiketa
egitera (3); garbiketa egun (3); garbiketa eguna (4); garbiketa enpresak (3); garbiketa enpresek (3); garbiketa etniko (4); garbiketa etnikoa (25);
garbiketa etnikoa egin (3); garbiketa etnikoa egitea (4); garbiketa izan (3); garbiketa lan (5); garbiketa lanak (20); garbiketa lanak egiteko (4);
garbiketa lanen (3); garbiketa lanetan (12); garbiketa lanetarako (4); garbiketa on (3); garbiketa orokorra (4); garbiketa sakona (4); garbiketa zerbitzu
(3); garbiketa zerbitzua (14); garbiketa zerbitzuak (3); garbiketa zerbitzuko (3); kontu garbiketa (3); zaindegi eta garbiketa (3)
garbiketak egin (7); garbiketak egiten (8)
garbiketan ari (3)
garbiketarako tresnak (3)]

garbiketari iz garbitzailea.

-Xelebre zabilek gure “garbiketaria” ez zakiat zer mirari edo deabrukeriaren bidez gaztetu

zaigunetik.

garbiketatxo iz adkor garbiketa.

Padrek bere burua zoriontzen zuen, oporretara abiatu aurretik garbiketatxo bat egin

izanagatik.

garbiki [295 agerraldi,
garbiro. Bakan entzun dut

39 liburu eta 161 artikulutan]

1 adlag Argi, iluntasun edo zalantzarik gabe. ik

norbait gaztelaniaz hoin ederki, garbiki, emeki, sentsualki mintzo, hitzez gozatuz. Motorraren zaratotsa
garbiki heltzen zitzaion. Nafarren mintzaira denaz geroz, garbiki ageri da Nafarroa Euskal Herria dela. Bestalde, eta garbiki mintzatzeko,
berrikitan kontatua zidan emazte ixtorio hura ez zitzaidan batere gustatzen. Nehor gutik zuen indarkeriaren bidea garbiki gaitzesten. Esan
dezadan garbiki: gaizki samar taxututako suspentse nobela da, pertsonaia sinesgarririk gabea, beste ahulezia askoren artean. Iduritzen
baldin bazaie batzuei ez naizela Espainiaren aldera aski isuria, ez ditudalakotz deplauki eta garbiki Espainiako hiri nagusien ondotik
jartzen, [...]. Eta hurrengoan polikiago azalduko dizudala dena garbikiago. Bada garaia hau garbi ikusteko eta are garbikiago esateko.

2 garbitasunez. Jainkoa garbiki bilatzen duen gizakiak estura eta tristura moduko bat nabarituko duela behin baino gehiagotan.
[3] aski garbiki (9); erran du garbiki (6); garbiki adierazten (3); garbiki agertu (3); garbiki atxikitzeko (4); garbiki erakusten (5); garbiki erakutsi (3);
garbiki erraiteko (5); garbiki erraiten (5); garbiki erran (34); garbiki erran du (17); garbiki errana (8); garbiki erranez (5); garbiki jakin (4); garbiki
mintzatu (9); garbiki mintzatua (3); mintza giten garbiki (4)]

garbikoi izond garbizalea.

Hexagonoetara oldarrean sartu, baimen-agiri ez beti faltsuak erakutsi, gogo txarrez liburuki bat orri-pasa eskuartean erabili, eta apal osoak kondenatzen zituzten: haien suhartasun garbikoi, aszetikoari, zor zaio milioika liburu hain zoroki
galdu izana.

[292 agerraldi, 8 liburutan]
Ez pertsonentzako bakarrik, aziendentzako ere bazen
garbikuntzako ohiturarik. Legendun pobrearen garbikuntza. Egin dugu Jaunaren etxe osoaren garbikuntza, bai eta erre-oparietarako
aldarearena. Ekarri zuten, eta Dabid emakumearekin etzan zen, hura hilekoaren garbikuntza egin berri zenean. Yhwh-gana hurbiltzen
diren apaizek berek ere egin dezatela garbikuntza, haien artean sarraskirik egin ez dezan. Egin garbikuntzak eta zatozte nirekin oparia
eskaintzera. Inoiz galtzen bada arimako garbitasuna erabateko garbikuntzaz berreskuratu egin beharko da. Apaizek Jaunaren etxe
barruaren garbikuntza egitera sartu eta kanpora atera zituzten, tenpluko atarira, barruan aurkitutako gauza kutsatu guztiak

garbikuntza

1 iz garbiketa.

2 hed Inoiz galtzen bada arimako garbitasuna, erabateko garbikuntzaz berreskuratu egin beharko da.
3 (hitz elkartuetan) Lehen hilaren lehen egunean hasi zuten garbikuntza-lana eta zortzigarren

egunean heldu ziren tenpluko
atalondora. Apaizek eta lebitarrek, guztiek batera, garbikuntza-ohikuneak beteak zituzten. Zertarako du garbikuntza-bainu hori?

· Sukaldaritzan, txofertzan, komun-garbikuntzan eta beste hainbatetan.
4 (G larriaz) otsailaren 2ko festa. ik Kanderailu. Garbikuntza-egunean Jesus Salbatzaile bedeinkatua
Tenpluaren Garbikuntza Jaia ospatzeko deia.

besoetan
jasotzean. Ama Maria Birjinaren Garbikuntza festa.
[3] aldarearen garbikuntza (8); beren buruaren garbikuntza (4); etxearen garbikuntza (4); garbikuntza egin (28); garbikuntza egingo (4); garbikuntza
eginik (3); garbikuntza egiteko (8); garbikuntza egiten (3); garbikuntza egitera (4); garbikuntza egunak (3); garbikuntza jaia (3); garbikuntza
ohikunea (21); garbikuntza ohikunea egingo (13); garbikuntza ohikuneak (3); santutegiaren garbikuntza (5); tenpluaren garbikuntza (6)
garbikuntzako urez (5)]

garbileku iz garbitzeko lekua. ik garbigune 2.

Garbilekuak zerupean daude, zehatzago esanda, zenbait zuhaitzen
estalpean: eskuarki Auschwitzekoaren eraikuntza berdina da, baina harraska harrizkoa du. Joanesek, gaztetasuna lagun, eta indarrak bere
alde zituenean, ez zuen denborarik galtzen, lanetik landa garbilekura ernatzeko.

garbiontzi (orobat garbi-ontzi) iz garbiketak egiteko ontzia.

Ekarri pitxer bat ur eta garbiontzia honat!, eraman
etxeko jaunaren zaldia harat! Yinek garbiontzia laga zuen seigarrenaren atzean. Burkoa bustia eta bihurritua zegoen, garbi-ontzitik atera
berria balitz bezala.

garbiro [30 agerraldi, 18 liburutan] adlag garbiki. Segundo batean isilik gelditu da, bere idi gisatuaren erdia eta ogi xerra oso
bat garbiro eta atzerabiderik gabe desagerrarazteko denbora. Ez bahaiz (gr.: ékstasis) heure baitatik eta gauza guztietatik garbiro irteten
[...] ez haiz iritsiko ilunpe jainkozkoaren izpi supernaturalera. Azkue jaunak garbiro aitortu zuen kantu askoren letrak aldatu egin zituela.
Garbiro salatu zuen Altubek hiperbizkaierari bultzaka ziharduten gramatikalarien ahalegina.

garbitasun 1 iz garbia denaren nolakotasuna. Espezie osoa desagertuko balitz ere, aireak ez luke bere garbitasuna galduko,
eguzkiak ere ez bere distira. Lehen aldiz etorri nintzenean lurraldearen garbitasunak eta berdetasunak harritu ninduen. Eritegia areto luze
argitsua da, garbitasun handia dago hemen. Zer garbitasun atera daiteke zikinetik? zer egia gezurretik? Ikastetxeotan garbitasun
gehiago eskatzea da deialdiaren arrazoia. Hauteskundeen garbitasuna argitu arte Taiwanen ez dago presidenterik. Bere ahotsa entzun
nuenean benetan erakarri ninduen bere garbitasunak. Bazituela euskalki honek [bizkaierak] bere alderdi onak: zuzentasuna eta
garbitasuna. Horiei ustezko santutasun eta garbitasuna dariela. Maitasun horren garbitasuna erakusteko. Birjintasunaren garbitasuna
hobesten dutenak, sexua amatasunarekin berdintzen dutenak, amodio bakarrarena sinesten dutenak. Inoiz galtzen bada arimako
garbitasuna, erabateko garbikuntzaz berreskuratu egin beharko da. Hilabete haietantxe hasi zen argitaratzen "Arrazaren Defentsa"
delakoa, eta garbitasunaz barra-barra hitz egiten zuen jendeak. Kolore bakoitzari sentimendu edo kontzeptu estetikoren bat eransten
diola, zuriari garbitasuna, gorriari maitasuna. Gauza santuak egiteko behar den garbitasunik ez badute ere.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Garbitasun usaina zegok alde guztietan. Garbitasun zerbitzuko langileek hilaren 13an
deitutako grebaren ondorioz. Enpresak, greba amaitzean, garbitasun plan berezia jarri zuen abian, eta orain inguru batzuen desinfekzioa
baino ez da falta. Hau nazka! -pentsatu zuen komisarioak, garbitasun-kontuetan oso zorrotza ez zen arren, eta nardaz begiratu zion astiro
kulunkatzen zen oin biluziari-. Gorde behar den garbitasun-erritual miragarria. Maindire zuri mugagabea garbitasun belo bat iruditzen
zitzaion. Estatu zerbitzuetako "arraza ariarraren garbitasun" legeak.
azpimarratzen.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

·

Arraza garbitasun printzipioaren espainoltasuna bereziki

Jatorrizko eta etorkiko odol garbitasunik ezean [...] dirua egin eta diruz eros
zezakeela faltan zuena. Beloa jantzirik hurbildu zitzaion, eta eskua luzatu ziolarik, beloaren zati batekin bildu zuen, haren erritu

garbitasuna ez apurtzearren. Gertatzen dena da, gauza hauetan guztietan bihotz-garbitasunez ez dutela bilatzen Jainkoa. Arimagarbitasun zentzugabe eta arriskutsu horretan.

4 higienea.

Dabid ere asko aldatu zen garbitasuna dela eta, batez ere higiene pertsonalarekiko. Izurriaren kontrako erremediorik
onena garbitasuna dela. Gorputzeko nahiz etxeetako garbitasunari ere behar duen balioa eman zaionean. 1.100 milioi pertsonak ez du
urik etxean, eta badira 2.400 milioi lagun, ia-ia biztanle guztien erdia, garbitasun sistemarik gabe bizi direnak. Tatuajeak eta piercingak
ere arriskutsuak gerta daitezkeela garbitasun eta segurtasunik gabe egiten direnean. Akusatuek, hiesa garbitasun ezaren ondorioz
zabaldu zela esan zuten epaiketan.

5 kastitatea.

Elizbarrutiko gotzainaren oniritziaz eta beraiek ere garbitasun-botoa egin ondoren. Eta berehalaxe ulertarazi zitzaidan
hiru eskaintza haiek obedientzia santua, pobretasun txit gorena eta garbitasun distiratsua adierazten zutela.

6 argitasuna, informazioa. Garbitasun bat nahiz, lehen mezu bat igorri zion Josepek.
[3] garbitasun bat finkatu (3); garbitasun bat nahi (3); garbitasun handia (3); garbitasun handirik (8); garbitasun neurri (3); garbitasun osorik (3);
garbitasun osoz (5)
bihotz garbitasuna (3); odol garbitasuna (4)
garbitasunak egiten (3)
odol garbitasunaren (5)]

garbitasunzale izond garbitasunaren zale dena. Eugène Poubelle gizon garbia zen, edo garbitasunzalea behintzat.
garbitegi 1 iz arropa garbitzen den denda edo tokia. Ordubetez loak hartu ondoren arropa zikinak plastikozko poltsa batean
sartu eta garbitegira abiatu zen lixiba egitera. Ikuzgailu asko zeuden ilaran garbitegi publiko hartan. Arropa bustiak edo hezeak
garbitegira eraman behar dira. egin zen arropa-garbitegiko bizimodura. Galdakaoko eta Txagorritxu ospitaleetako garbitegiak.

2 garbitokia, arropa eskuz garbitzen den tokia. Garbitegiak zeuden ibaira iritsirik, mandoak belaze gozoan askatu zituzten.
Emakumeek lixiba egiteko garbitegia izango zela erreka-zulo hura.

3 aipatzen dena garbitzen den tokia. ik garbitoki 2. Badugu Donibane Lohizunen [...] ur galduen garbitegia.
4 ur garbitegi (orobat urgarbitegi) Azken bi urte hotan, obra ainitz gisa hartarat akulatuz, ur garbitegi hortako muntadura
guziak handitu eta berritu dituzte. Ondo hortako urgarbitegiaren ixurkiak behar baitu leihorretik hein bat urrun, hiru ehun metrotan
segurik, espresuki muntatu tresna horri esker itsas zola zilatuz eginen zaio ixurki horri bere bidea.

garbitoki 1 iz ibaian edo, arropa eskuz garbitzen den tokia. ik garbitegi 2.

Debako Artzabal auzoko garbitokia
1851ean eraikia da. Errepidearen bihurgune batean bazen zubitxo bat, adarpe lehorrean garbitoki bat zuena. Euria ari zuela-eta egitekorik
batere gabe, ez bazen akuriak garbitokian banku gainean lasterketak egiten ibilaraztea.

2 Aipatzen dena garbitzen den tokia. ik garbitegi 3. Tuterako auto garbitoki batean.
3 Purgatorioa. Jaiera sutsuz bildu behar du mundu guztia bere otoitzean: bekatari tristeak, zintzoak,

eta Garbitokiko atxilotuak.
Deliberatuki barruan eutsitako irudirik txikienak urratua behar du izan eramangaitza den garbi-toki baten bidez, Jainkoaren aurpegiraino
iritsi arte.

garbitu, garbi(tu), garbitzen 1 du ad zikintasuna edo lohitasuna kendu. ik xahutu; ikuzi; araztu;
txukundu. ant zikindu. (gorputza) Ura ekarri zien, oinak garbi zitzaten. Gelako konketan aurpegia garbitu zuen. Horrela,
ezkerra beti libre, ipurdia garbitu ahal izateko. Berak erakutsi zion hortzak garbitzen, irakurtzen eta idazten. Aho inguru olioztatuak
garbitu zituen paperezko ezpain-zapiaz. Ez dago etxerik egiteko tokirik, ez dago jendeak bere burua garbitzeko edo edateko urik. Eta
gogotik garbituagatik ere ezabatzen ez ziren alkaterna arrastoak ageri zituela eskuetan. Malko faltsuak garbitu zituen. Mutil gazteak
gizon zaurituaren ahoko odola garbitu zuen, Dutxatu egin naiz, ilea garbitu, ondo orraztu. Garbitu, orraztu, eta janaria ahora ematen
zion. Baina atera beharra zegoen ohetik, eta ur izoztuan garbitu, eta bizarra moztu, eta jantzi, gero, dotore, burdin urtuzko metrailari
eskaintzeko.

2 (gauza konkretuak)

Porruak garbitu, azenarioa zuritu eta txikitu. Mahukan garbitu zuen labanaren ahoa. Zapatak garbitzeko
eskuila bat esku artean zuela. Platerak garbituz ez da diru askorik irabazten. Platera ogi-apur batez garbitu ondoren zotz bat hartu eta
alde egin zuen. Bi edo hiru minuturo gandua egiten zitzaion betaurrekoetan, eta betaurrekoak kendu eta sakelako eskuzapiarekin garbitu
behar zituen. Zuk garaikurren gelan zilarra garbituko duzu Filch jaunarekin. West aldeko Berrogeita Zortzigarren Kalean dudan etxea
erratzaz garbitzeko. Beharbada bizitza osoa etxe garbitzen eman beharko dut. Domingo ikusi du zoruko terrazoa lanbasaz garbitzen.
Nora zoaz zapata handi horiekin, garbitu berri dudan lurra zapalduz? Bi mutiko ziren, askan zaldi bat garbitzen ari. Hantxe gelditzen dira
zutik, nik motorra garbitzen dihardudan bitartean. Inoiz baino zehatzago ikusi nuen dena, haizeak atmosfera garbitu izan balu bezala.
Ura garbitu ondoren gelditzen den lokatza ez dute erretzen Nafarroan, ez baitago errauste plantarik. Kopa gaizki garbitu bat barra
gainean paratzeko. Eta une hartan oso zeru bitxi eta ederra ikusten zen goiko leiho hautseztatu, aurreko udaz geroztik garbitu gabean.

3 irud Ez baita sortu inguru hauetan, sorotik bertatik garia edo beste ale eta bihiak, jota, garbituta, ganbarako apaletan kokatzen dakien
makinariarik. Portalean sartu eta propagandaz betetako buzoia garbitu zuen.

4 (gauza abstraktuak)

Gatzezko paretek doinuaren zikinkeria guztiak garbitu eta doinua bera araztu egiten baitzuten, soinu huts
bihurturik. Nire izena garbitu nahi dut guztiaren gainetik. Del Olmori eskatu diote Martin Ugalderen irudia garbitzeko. Alzibiadesi
egindako iraina garbitu beharra dugu. Belarrondokoa irain bihurtu zen, eta odolez garbitu behar zen, belarrondokoa hartutako gizona
bilau gisa tratatua zelako. Chiracen alderdiko bi goi kargu dirua garbitzeagatik zigortu dituzte. Herexeak erre egiten zituzten, suak garbi
zitzan haien bekatu gorriak. Ordu gutxiren buruan berri eta gaitasun berriz beterik sentitu nintzen, gaitz luzetik garbitu eta sendaturik
azkenean. Bekatuez garbitzeko indar berezia dute Ganga ibai sainduaren urek. Gaizkiaren indarrak mundutik garbitu nahi dituenean.
Alboan igarotzean norbaitek uki baleza, berehalaxe, kutsutik garbitzeko, bere arropekin sartu ohi da uretan. Eliza militante bakar bat
ezartzeak ez luke gizakia jatorrizko bekatutik garbituko. Jainkozko eguzkiak blai egiten ditu honelako gizakiak, irudi eta figura guztitik
garbituak eta aske direnak. Behin edo bitan egin zuen euria, baina horrek ez zuen herriko gizon-emakumeen oroimenetik gertatutakoa
garbitu erabat.

5 argitu. Argindarrarekin gaua garbitu zutenean, belarrientzat gozagarri baina giza adimenarentzat harrigarri ziren beste aurrerapenak
iritsi ziren. Egunaren argi gero eta zuriagoak ia garbitu du zeru osoa.

6 lakarra kendu. Eztarria garbitu eta farol baten oinera txistua bota zuen. Bere larri hartan, eztarria garbitu nahian, eztulka hasi zen.
Pauso bat eman zuen aurrera, eztarria garbitu eta begiak itxi zituen, esatera zihoana bere barruan balu bezala, eta hura kanpora
ateratzeak min emango balio bezala. Marranta baitzuen, mutilak ahotsa garbitu zuen, kantariei kantuari ekin aurretik ikusirik bezala.

7 eragozpenak kendu, konpondu.

Auzirik korapilatsuenak garbitu zituzten, asko eta denetarikoak. Droga saltzaileek tiroz
garbitzen zituzten beren arteko eztabaidak. Baina kontu hori datorren hilabetekoan garbituko dugu. Beharbada zorrak garbitzera
etorriko da. Gaur bertzelako aferak garbitu beharrean nagok eta hi haiz horietariko bat. Don Manuelek esan omen zion Jaungoikoarekin
kontuak garbitu beharrean zegoela. Ane, ardoak eta liburuak, gogartean garbitu beharrekoak garbitu zituen. Ez zegoen zertan ezer
garbiturik. Ikusten baduzu, esaiozu aitarekikoak garbitu ditudala, ez duela merezi gauzak gehiago nahastea.

8 ezer gabe utzi. Orain bazekien nor izan zen ganbara “garbitu” zuena.
9 adkor hil. Sambalpur-en gizon batek bere etxeko sei lagun garbitu zituen: emaztea, aita, ama, arreba eta bi anaia. Hurrengo baten
bi tiroz garbituko dot zure txakur hori". Bi urtean Alemaniako, Frantziako, Ingalaterrako, Holandako... biztanleriaren herena garbitu zuen.
Josuek, bada, amalektarrak garaitu eta ezpataz garbitu zituen. Kontzientzian kezka izpirik gabe, basa ihizi bat bezala garbituko zuen,
metraileta ukaldi batez. Jan dena edota Pomfrey andreak garbitu egingo nau. 1675an, Campoy herrian, kanpai jotzen ari zen sakristaua jo

eta garbitu zuen tximistak. Garbitu dute noblezia; gailendu da gixatxar arruntaren morala munduan. Udazkenean sekulako meteoritoak
guztiz garbituko gaituela.

10

Eseri baino lehen egin nuen azterketa azkar bat, jatetxe osoa begiratu arin batez garbituz, eta ikusi nuen Libertinak ezkerraldean
zegoen mahai batean ari zirela afaltzen, zutabe batek erdi-estaltzen zuelarik.

· 11 da ad (nork bere burua.) Jaiki eta errekan garbitu ginen. Garbitu hadi. Neska komunean garbitzen zen artean, Goio jantzi
egin zen. Denborarekin ez nintzen gehiago biluzi, ez nintzen gehiago garbitu, nire baitan horrelako eginahal alferrikakoen aurkako higuina
garatu baitzen. Itzul zaitez herriagana, garbi daitezela gaur eta bihar, garbi ditzatela arropak eta egon daitezela prest etziko, etzi jaitsiko
bainaiz ni, Jauna, Sinai mendira, herri osoaren aurrean.

12 (era burutua izenlagun gisa)

Harraskan xuriketak egiten ari da erromes bat, eta beste bat piruan dilindan ezartzen jantzi
garbituak. Burdinazko uztaian itsatsirik gelditu diren urkatuaren lepoko haragi eta azal zatiak kentzen ditu zaku zahar bati eskaturiko zati
garbituagaz. Hitzaren betiko sorkuntza, erditze sekretua arima garbituaren [...] "irudi" batena.

13 (era burutua izen gisa) ik garbitualdi.

Amak onartu egin zuen semearen proposamena, baina argiontziari garbitu bat
ematen hasi zelarik, animaleko jeinu muturbeltz bat agertu zitzaion. Garbitu bat eman ondoren lizuna joaten zaion jantzi, ehun, larru
nahiz larrukia, berriro garbitu eta gero, garbi geldituko da.

14 ezin garbituzko Gure protagonistaren masaila eder eta marduletako bat ezin garbituzko laidoak orbandurik geratzea.
15 garbitu-pasada iz garbitualdi arina. Garbitu pasada eman zion aurpegiari eta jantzi, alkatearentzat lan egiten zuenetan
bezala, galtzak gorri eta atorra berde, edota atorra gorri eta galtzak berde.
[4] ahoa garbitu (5); arropa garbitu (6); arropak garbitu (13); aurpegia garbitu (31); aurpegia garbitu zuen (5); bere burua garbitu (5); berriro garbitu
(4); betaurrekoak garbitu (6); burua garbitu (10); dena garbitu (9); denak garbitu (5); erabat garbitu (7); eskuak garbitu (44); eskuak garbitu zituen
(4); eskuz garbitu (6); etxea garbitu (5); ezpainak garbitu (6); eztarria garbitu (54); eztarria garbitu zuen (21); garbitu bat (4); garbitu oinak (4);
hondakinak garbitu (4); hortzak garbitu (13); ilea garbitu (4); lagun garbitu (5); lurra garbitu (5); odola garbitu (6); oinak garbitu (13); ondo garbitu
(14); ongi garbitu (10); ontziak garbitu (12); tiroz garbitu (12); ura garbitu (5); uretan garbitu (8); zapatak garbitu (5); zorua garbitu (4)
arropak garbituko (9); gorputza garbituko (12); uretan garbituko (6)
burua garbitzea (5)
arropa garbitzeko (12); aurpegia garbitzeko (12); bazterrak garbitzeko (5); burua garbitzeko (10); eskuak garbitzeko (10); etxea garbitzeko (4);
garbitzeko agindu (4); garbitzeko asmoz (4); garbitzeko aukera (5); garbitzeko erabilitako (6); garbitzeko lanak (4); garbitzeko ohitura (4); garbitzeko
tresna (4); garbitzeko ura (4); hortzak garbitzeko (11); irudia garbitzeko (5); oinak garbitzeko (14); ontziak garbitzeko (5); orbana garbitzeko (4); ura
garbitzeko (6); urrea garbitzeko (4)
arropa garbitzen (16); arropak garbitzen (5); aurpegia garbitzen (9); betaurrekoak garbitzen (4); burua garbitzen (8); dena garbitzen (4); edalontziak
garbitzen (4); eraikin publikoak garbitzen (5); eraikinak garbitzen (4); errepideak garbitzen (4); eskailera garbitzen (4); eskailerak garbitzen (7);
eskuak garbitzen (15); etxe garbitzen (4); etxea garbitzen (12); eztarria garbitzen (6); garbitzen amaitu (4); garbitzen ari (131); garbitzen aritu (8);
garbitzen bukatu (4); garbitzen eman (7); garbitzen erabilitako (4); garbitzen eta lisatzen (4); garbitzen hasi (41); garbitzen hasten (4); garbitzen ibili
(5); garbitzen jarraitu (5); garbitzen lagundu (5); garbitzen laguntzen (5); garbitzen saiatu (9); garbitzen saiatzen (5); gorputza garbitzen (4); haginak
garbitzen (4); hankak garbitzen (5); hortzak garbitzen (11); kaleak garbitzen (7); lurra garbitzen (5); odola garbitzen (6); oinak garbitzen (14); ontziak
garbitzen (22); platerak garbitzen (5); udal eraikinak garbitzen (4); zapatak garbitzen (11)
aurpegia garbitzera (5); oinak garbitzera (5);

garbitualdi iz garbialdia. Filotti etxeko oilategian garbitualdi bat egiteko burutazioa Meharraren ekimen pertsonala izan zen.
garbitugabe 1 izond garbiturik ez dagoena.

Lipar batez, garangorrien usainaren despit, mutilaren gorputz garbitu gabeari

antzeman zion.

2 garbitugabeko izlag garbitugabea.

Bat-bateko zartadak ematen edo keinadak egiten hasi zen eskuineko eskuaz [...] ezker
besoko alde biluzi, garbitu gabeko, "zikin"erantz. Garbitu gabeko mahats ale bat jan-da.

garbitzaile (orobat garbitzale g.er.) 1 iz garbitzen duen pertsona.

Lincolnen estatua erraldoia garbitzen hasi da
garbitzailea eskuilarekin eta xaboiarekin. Garbitzaile batzuk eta karabineroen emazteak atera ziren segizio bitxi hura ikustera. Presidente
batek, garbitzaileek, taxistek edo irakasleek ez dituzten pribilegioak gozatzen ditu. Sanjoan suko piltzar errausturen bat, garbitzaileen
erratzei temoso ihes egindakoa. Gipuzkoako garbitzaleak, beren sindikatuak aintzineko, kexu eta greban dabiltza. “Garbitzaileak”
ezabatu eta horren ordez “garbiketa lanen arduradunak” idatzi nuen. Nik ezagutu nuen urteetan garbitzaile gisa aritzen zen.
Indiako garbitzaileak.

·

Beleak,

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Monaren sukaldari nagusia nintzen eta bere plater-garbitzailea. Zapata-garbitzaile
lanetan. Argazkian, oinetako-garbitzaile bat, taberna bateko erakusleihoaren aurrean eta basokada bat ardo eskutik hurbil. Ubide ondoan
gelditu ziren, oihal-garbitzailearen sororako bidean. Hanburgoko arropa-garbitzaile baten eta trenbideko langile baten alaba zen.
Goizaldeko seiak ziren eta kale-garbitzaileak azaltzen hasiak ziren. Orain urte batzuk, Milango kale-garbitzaile batek emakume baten
gorpua aurkitu zian Duomotik hurbil. Etxeorratzetako leiho garbitzaileak. Semaforoetako haizetako-garbitzaile batek ez zituen nireak
bezain begi urrikariak paratuko. Lana bukatutako bulego-garbitzaileak. Gizonak kedarrez estalia zuen aurpegia, tximinia-garbitzaile
batek bezala. Goxotegia, agenteak, auto-garbitzaileak, plater-garbitzaileak._Irabazi ikasten duzun bitartean. Tren-garbitzaileekin
aritzen zen hizketan.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Monsieur Cresson -gau hartan garbitzaile-buru egiten zuena, alegia- ez zen gobernu
ordezkariaren azalpenarekin konforme gelditu. · izond Emakume komun-garbitzaileak, bere aldetik, etsipenaren arruntasun itogarria
ezagutzen du.

· 3 izond garbitzen duena. Torturatuen deiadarrak entzuten ziren oso sarri, baina etxe hartako emakume garbitzaileak sorbaldak
goratzen zituen. Ohera aurretik, krema garbitzailea ematen ari zela, erregaliak nork bidaltzen ote zizkion hasi zen pentsatzen. Zenbat
homosexual erre ote dituzte "su garbitzailean".
[3] horma garbitzaile (3); kale garbitzaile (11); kale garbitzaile bat (4); tximinia garbitzaile (3); zapata garbitzaile (6)
kale garbitzailea (4); oinetako garbitzailea (3); zapata garbitzailea (3)
eraikinetako garbitzaileak (3); fcc enpresako garbitzaileak (3); garbitzaileak greban (4); udal eraikinetako garbitzaileak (3)
oihal garbitzailearen (3); zapata garbitzailearen (3)
eraikin publikoetako garbitzaileek (3); eraikinetako garbitzaileek (6); fcc enpresako garbitzaileek (3); garbitzaileek beste kobratu (7); garbitzaileek
greba (5); kale garbitzaileek (6); udal eraikinetako garbitzaileek (6); udal garbitzaileek (10)
garbitzaileen greba (20); garbitzaileen grebak (4); irungo garbitzaileen greba (5)]

garbitze 1 iz zikintasuna edo lohitasuna kentzea. Orduan toki bereziki apartatua bilatu zuen, Senaren ezpondan, gutxienez
lepo-buruak garbitzeko, baina iruditu zitzaion bere garbitze lana non-nahitik ikus zezakeela jendeak. Neskame azal-ilun bat etortzen
zitzaion egunero garbitze-lanak eta kafea egitera. Etxean sartu ondoren, garbitze lanetan hasi ziren. Bideen garbitze lanak oroitzapen
mingarriak utzi zizkion. Garbitze, urritze, bakantze lana da idaztea. Iztuetak bere ideologia bereko funtzionarioak nahi ditu, eta hau,
ideologia garbitze prozesu baten barruan kokatu behar dugu. Garbitze zerbitzuen lan eskaintza publikoaren deialdia.

2 kontu garbitze

Poliziak uste du kontu garbitze bat izan zela. Gerrillariei babes ematen dieten muturreko talde arabiarren kontugarbitzea izan zen erasoa. Bertako mafien arteko ika-mikekin lotutako kontu-garbitzea. Askoz modu zabalagoan hartu du amaren aldeko
kontu garbitze hori. Senideekiko zatiketa giroari edo kontu garbitzeei ekinez. Lapurren arteko kontu garbitze batek ematen ez diena.
Beste kontu garbitze bat Díaz-ekin egiten duena da, Zestoako medikuarekin.
[3] garbitze lanak (4); kontu garbitze (6); ur garbitze (6)]

garbizale izond/iz 1 garbitasuna maite duena. Edozelan ere, usaimenaz ondo frogatu ahal izan nuenez, Marrubi bera ere ez
zen garbizale amorratua. Athleticen elastikoan publizitatea jartzearen kontrako jarrera dute batzuek, garbizaleek. Iritzi orokorraren

kontra mintzatzea bada ere, garbizaleek egindako sarraskien ondorioak berez diren baino larriagotzat eduki ditugulakoan nago, fanatiko
horiek sorrarazi zuten izuaren kariaz.

· 2 izond/iz (hizkuntzan) hitz arrotzen aurkako joeraren aldekoa. Euskarari aldatzeko askatasuna mugatzen eta jarrera
garbizaleak bultzatzen dihardudala. Liburuan ageri diren beste ipuinek ez bezalako euskara jasoa du, [...] garbizalea. Ezin dio asmakeria
garbizalearen neologismo-eitea nabarmendu txadona hitzari. Ez da batere museo modernoa, oso konbentzionala eta garbizalea da,
hertsia. Flamenko eskola garbizalearen partaide arrakastatsua. Garbizaleek XIX. mende hondarrean asmatu eta geroztik iraupenik izan
ez duten hitzekin ere jolas egin daiteke.

garbizalekeria iz (hizkuntzan) hitz arrotzen aurkako joera gaitzesgarria.

«Nik ikusi dut aurren-aurrena, idazten ari
nintzen bezala, erresistentzia proba honetan, Euskal Herrian hizkuntzaren inguruan aspalditik dabilen mamua: mamu hori da
garbizalekeria edo beste modura esanda, purismoa». Garai hartan euskalgintza zertan zegoen ikusteko «baliagarria» da artikulua: «Alde
batetik, garbizalekeria amorratua zegoen, bide hartatik ez gindoazen inora; bestetik, gramatika aldetik oso modan zegoen gauzak
aldatzea». Bestalde, garbizalekeria moralak eta, batez ere, hizkuntza garbizalekeriak areagotu baino ez zuten egin herri-poesiaren
gaitzespen hori. Latinaren zaporea ez zitzaion garbizalekeriaraino heltzen eta san Tomasen latin hizkera latza, liraina zeukan.

garbizaletasun 1 iz garbizalea denaren nolakotasuna. Arantxa maitatzen nuela sinesten jarraitzen ahalegintzen banintzen
ere, haren gauzak geroz eta gehiago gertatzen zitzaizkidan gorrotagarri; garbizaletasunaz gain, jakina.

2 (hizkuntzan) hitz arrotzen aurkako joera.

Garbizaletasunari dagokionez, zeharo bat nator -nola ez?- Euskaltzaindiak
1959an plazaratutako agirian esan zenarekin. Bere baitan itxi eta euskal garbizaletasunaren defentsa. Garbizaletasunaren ildotik
asmatutako hitz berriak.

garbo 1 iz lotutasunik gabeko adorea. Bere tinbre biziak, altuak, latz puntu deigarri bategaz eta ezarten deutsan garboagaz,
eskegita zaroazala emoten dau.

2 garbozko izlag irud

Zuhaitz airosa da sahatsa; arin hazten da, ez agudo bakarrik, baita arinkeriarik gabeko airosidade lirain eta

garbozkoan ere.

garboso adlag garboz.

Garboso asko sartu nintzen arropa zikina nekarrela, galtzontziloak aitzindari. Irudikatzen al duzue Egaña
saio bat hasten, garboso, arranke izu-garriz, sinetsita...? Emaztea duk, beharbada, “garbosoegi”, nolazpait esateko.

garbots 1 iz gaztainaren morkotsa. Eguzkiaren joan hostoak dardaran ari direla, gaztainondoetatik garbotsak lurrean punpatuz.
Artetan garbots malindu batzuen ohean zango malinak trabatzen zaizkit, goroldioak bereganatu nahi balitu bezala.

2 pl irud barrabilak.

Errain-ukaldika goiti eta beheiti mugitzen hasi zen, uhinka, neskaren uzkia eta bere garbots pare hantua
elkarren kontra kuskaka sentitzen zituela.

garbura iz eltzekoa, lapikokoa.

Jateko: xamango garbura, xingarra piperradarekin, ahatekia lekekin, ardi gasna, izozkia

xokoletarekin, arnoa, kafea, ondokoa.

garden izond 1 argia igarotzen eta atzean dauden gauzakiak garbi ikusten uzten duena.

Aire gardenean
eskegita geratu zen. Airea ezin da aldi berean iluna eta gardena izan. Giro oskarbi gardenak, eguzkia pizten du indartsu. Begiak argiz
zipriztindutako gau gardenean noragabeturik. Goi-mendietako ur gardenei beha. Ibai sakon, hotz, gardena. Azala oso du zuria,
gardena, tindu gorrixkaz ukitua, emakume britainiar askoren antzera. Begi urdinak eta gardenak zituen eta ile beltza. Bularra biribila du
blusa gardenaren azpian. Zetazko soineko zuri garden batez jantzia. Lihozko alkandora zeukan soinean, gardena ia. Plastikozko orri
gardenetan sartuta. Beira gardenaren aurrean. Kristal gardenetatik haren bisaia ozpina ikusten ahal zen. Atsegin dut ur gardenetan
biluzik bainatzea. Ageri-agerian utzi zuen azal gardeneko bular samur arrosa bat.

2 irud/hed Argazki garden samar bat nahikoa izango zen txostena osatzeko. Eguzkiaren izpiek edo egunaren gezi gardenek. Inoiz giza
eztarriak sortu duen ahotsik gardenena zuen, nik uste. Hegazti nabarrek, baso apartatuetan hegan, bazterrak aire samurrean zehar euren
txorrotxio gardenez betetzen dituztenean. Eta hegaztiek gauez, Helikonen baratze izoztuetatik, ahots goibelez auhen gardena jasotzen
dutenean. Ahotsa gardena zuen. Txilin-hots garden batek bere etorreraren berri eman zion emakumeari; urrats batzuen hotsak, berriz,
berari. Zitararen kantu gardena. Bere ustez, kritikariak ilunak ziren, kriptikoak; artista onak, berriz, gardenak, ulerterrazak. Estiloa,
zehatza bezain gardena. Haren gorputzaren epela sumatzeko bezain hurbil, gizaseme eta emakumeen arteko harreman ez beti gardenen
alderdi zabalez xuxurlaka. Haren aurpegiaren obaloa polit-polita zen, eta biribila, arrautza errun berria bezala, eta halako zuritasun garden
bat erakusten zuen. Uraren mehetasun garden hori dela-eta. Nahiko polita zen, haurtxo hura, agerpen baten edertasun gardenekoa.
Oroitzapen argia, kutuna, gardena. Gozamen gardenezko olatuek zeharkatu zuten bere gogoaren zola. Niri, ingeles barbaro honi, eman
zait misterio garden hori agerian jartzea. Lan garbi gardena.

3 (erkaketetan)

Eguraldia oso hotza zen, airea bezain gardena. Kristala bezain gardena. Gogoeta abstraktu eta ura bezain
gardenekin. Neskak bi begi ura bezain garden zabaldu zituen, inoiz ikusi ez bezalako begiak. Jaspe harria bezain gardena. oinazpian
zafirozko solairua bezalakoa zuen, zeru-sabaia bezain gardena. Eta hiriko plaza urre hutsezkoa, beira gardena bezalakoa.

· 4 (predikatu gisa)

Zerua garden zegoen eta haize epela zebilen. Antartidan, uda partean ere, laino eta hodei alerik gabe, dena
garbi eta garden dagoela ere, ez elurrik ez izotzik ez da urtuko. Airea garbi-garbi zegoen, alde guztietan garden. Belarritxo meheak ere
garden ageri ziren, errainu epelek gorrixkaturik. Nola liteke bestela nire pentsamenduaren orriak duela hain ordu gutxi ezagutu
nauenarentzat horren garden eta argiro zabaltzea? Tira gazteak, mintza gaitezen garden eta gordin! Zoofitoak eta moluskuak igerian eta
ur-azalean daude, uhinen gardenean garden. Eta beraren atzean, zerua urdin, dirdaitsu, garden. Oso garden gogora dezaket euskaraz
bakarrik dakien haur hura. Garden-garden ikusten ziren mendirik urrutienen islak ere.

5 (izen gisa) ik gardentasun.

Aireak duen garden zeharrargiarengatik. Dioniso pozik geratu zen, liluraturik, entzundakoak
emazte zenaren ahotsa ekarri baitzion gogora, zazpi bider areagoturik, bai ederrean bai gardenean. Eta berdin mimetizatuko da
zuhaitzaren adarrarekin, eta hosto berdeekin, eta ortziaren gardenarekin. Hura itsasoaren gardena!

6 ez-garden izond Sentimenen pertzepziotik ihes egiten baitu gorputz ez-garden ororen barnekoak eta izatea galtzen du erabat.
[3] garbi eta garden (7); garbi garden (3); garden ageri (4); garden agertzen (3); garden bihurtzen (3); garden garden (5); garden gardena (5); gau
garden (3); gordin eta garden (3); irudi garden (3); oso garden (4); ozen eta garden (3); ur garden (8); zuri garden (3)
ahots gardena (5); bezain gardena (9); garden gardena (5); gardena izan (20); gardena izatea (10); guztiz gardena (3); irudi gardena (3); ispilu
gardena (3); soinu gardena (3); ur gardena (6); xafla gardena (4); zuzena eta gardena (3)
gardenago ageri (3); gardenago ikusten (3)
ur gardenak (4)
aire gardenean (5)
azal gardeneko (3); ur gardeneko (3)
ur gardenetan (6)]

gardenagotu, gardenago(tu), gardenagotzen du ad gardenago bihurtu.
sentitzen dut.

Ezin da irudia gardenagotu, jauna...

gardendu, garden(du), gardentzen da/du ad garden bihurtu.

Kontua da jakitea, esate baterako, nola kontzeptu bat metaforaz eta irudimenezko edukiz betea oraindik- gardendu den eta hartu ahal izan duen kontzeptu zientifikoaren estatusa eta funtzioa.
Lehen matematikariaren lehen keinuan ikusi zela idealtasun baten osaketa, historia osoan zehar hedatu dena eta ez dena auzitan jarri ez
bada izan bera errepikatzeko eta gardentzeko.

gardenia iz landare apaingarria, txinatarra jatorriz, lore zuri oso usaintsuak dituena (Gardenia
jasminoides). Estatuaren parez pare, gardenia bat zegoen, emakumeak hantxe utzia. Gardenia bat nahi dut –esan zuen Jakek.
Wilmart andereñoak kaxa zabaldu zuen eta lau gardenia aurkitu zituen barruan. Gure "Zaldi-musu"rentzako gardeniak erostera.

gardenki adlag garden, gardentasunez.

Begien aurrean neukanak, gaueko ametsean hain gardenki ikusitakoa ez zuela beti
osoki estaltzen. Eta bere haurtzaroko eszena bat ikusten du arestian pinudiak edo zerua ikusi dituen bezain gardenki. Koroa kendu
burutik, eta sutara botako zuen, gardenki esanez: Zoritxar guztiak uxatuak daitezela eta sutan erre daitezela denak. Eta neure gela
parean umetan izandako txapitulak, tximiniak, teilatuak, denak berrikusten nituen, gardenki. Atoiontzi baten kea gardenki ebakita irteten
zen, paper baten modura. Merkataritza gardenki librea den sistema batean. Gauzak hain gardenki erakusteak bertute horixe dauka, nor
bere lekuan jartzen duela. Zuek zuen bidea hartu nahi duzue, normala denez, zuen arazoak lehenago baino gardenkiago azaleratzen
dituzue, askatasun handiagoarekin. Gorputza Sevresko portzelana baten antzera gardenki distirarazten dion zuritasun sutsu berezi hori.

gardentasun 1 iz gardena denaren nolakotasuna.

Airearen gardentasunari begira. Atmosferaren gardentasun-aldaketa.
Argiaren gardentasun garbian. Garagardo edalontziaren gardentasun uherra. Beiraren gardentasuna eta distira. Arrautza errun berriak
eguzki distiratsuaren izpiei igarotzen uztean agertzen duen gardentasun zurbilaren antzekoa. Ezkutatzen ninduen gauza hark ez zuen ertz
zehatzik, poliki-poliki argituz zihoan gardentasun opako bat-edo baizik.

2 irud

Umeenaren antzeko espontaneitate eta gardentasuna izan lezakete halako gaixoek beren erreakzioetan. Narrazioaren
gardentasuna. Harremanen gardentasuna. Aretoa betetzen zuen bere metalezko gardentasunez, gure denbora miserablea pareten
kontra zapaldurik. Informazioaren gardentasunerako eta herritarren partaidetzarako bideak. Merkatuko transakzio guztietan erabateko
informazio gardentasuna izan behar da.

3 gune gardena.

Horra zer dagoen: paretak, eta pareten artean gardentasun txiki bat, bizirik eta inpertsonala.
[3] argituz zihoan gardentasun (3); atmosferaren gardentasun aldaketa (3); gardentasun eza (10); gardentasun falta (4); gardentasun gutxirekin (3);
gardentasun handiagoa (6); gardentasun opako bat (3); gardentasun osoz (14)
erabateko gardentasuna (5); gardentasuna bermatzeko (3); gardentasuna bultzatu (4); gardentasuna eskatzen (4); informazioa eta gardentasuna (3);
informazioaren gardentasuna (4)
gardentasunez jokatu (4); gardentasunez jokatzen (4)
gardentasunik eza (3)]

gardentsu izond Perla-koloreko ehundaka pertsona gardentsuz betea zegoen ziega.
gardostu, gardots, gardosten 1 da/du ad gaingiroki erre.

Beheko eraikinaren erdia pasa bel-beltza zegoen, zeharo
gardostua, eta ke zutabeak ateratzen ziren handik eta hemendik. Gorputz ikaztuak, zipilduak eta ondo gardostuak.

2 (era burutua izenondo gisa) Ikusi zuen kandela piztua eskuekin hesitzen eta gero argimuki irazekiaren kontra jartzen aurpegia,
harik eta haragi gardostuaren usainak kandela astintzera behartu zuen arte.

gardulatz ik kardulatz.
garesti izond 1 prezio altukoa. ik kario. ant merke. Jantzi garestia zeraman. Bere beroki garestian ongi bilduta. Egoitza
dotore eta garestia, bereziki goi mailako kargudunena. Ron oneneko kubatak, ginebra garestienaz egindako ginkasak. Egia esan, ez naiz
tezalea: edari garestia da, eta azukrearen prezioa izugarri goratu da. Goiko hiru solairuetan pisu garestiak ziren egitekoak. Ostatua ez
zen garestia, banuen hilabete batzuk arazorik gabe igarotzeko adina diru. Dena diseinuzkoa, ordea: huskeria garestiak. Beira
polikromatuak klaraboietan, zur ilun garestia paretetan. Edurnek ederto asko egiten zuen prostituta garestiarena. Zuk beharko duzu
ikusi prezio garestiegia jartzen ote diodan neure buruari. Unibertsitatea benetan inbestimendu garestia gerta baitaiteke. Garesti itxurako
zapata merke batzuk. Grunge diseinu garestiko jakak.

2 hed Alferkeria gozo batean bizi ziren, halako bizimodu garesti, korapilatsu eta handinahikoan. Luxu garestiko filma, 1955ekoa.
3 gauza garestiak saltzen dituena. Jantziak saltzen zituzten denda garestietan. King's Road eta Sloane kaleetako zapata-denda
garestietan. Jatetxe garestiena hautatuko duela ezkontzarako. Jatetxe garestiak nahiago zituen jakina. Europako hotel garesti bateko
hall-ean.

4 maitea. Kaleko mendizale moddernoek inolako senik gabe aipatzen dituzte idazlearen bihotzeko leku-izen garestiak.
5 (izan aditzarekin) Zientzia garestia da. Donostian hilobiak oso garestiak baitira. Fotokopiagailuak, sasoi hartan,

gutxi eta
garestiak ziren. Interes tasak altuagoak izanik kreditua garestiagoa denez. Garesti, botikagileek hala nahi dutelako dira garesti
markako botikok, ez berez. Harrituta nago zein garesti diren hemen betaurrekoak. Aloimendua izigarri garesti da Parisen.

· 6 (predikatu gisa)

Merke erosi eta garesti saldu. Duela hiru egun erosi diat, eta, mila deabru!, garesti ordaindu. Sadek garesti
ordaindu zuen bere ausardia. Tabernako nagusia errietan etorri zen, esanez edontziak garesti kostatzen zirela, eta gelditzeko. Sedazko
oihal dotore inondik ere garesti samar erositako batez tapizatuak. Holandan, maiz, urrutitik ekarritako zenbait salerosgai ez direla
erositako lekuetan baino garestiago saltzen. Bokatak baino garestiago aterako zaik! Hori guztia garesti aterako zen, ordea. Sablea atera
eta bere burua garesti saltzera prestatu zen. Dolarra oso garesti dago. Askatasuna nonahi dago garesti. Alokairua garestiegi ez
suertatzeko beste pertsona baten beharrean geunden.

· 7 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)

Hegazkin-txartelaren garestia Eguberrietan etxera ez itzultzeko aitzakia nahikoa
izango zen. Ur-hodiak pitzatzen zituen leiaz, inflazioaz, bizimoduren garestiaz.
[3] biziki garesti (3); garesti atera (6); garesti aterako (6); garesti ateratzen (12); garesti baitago (4); garesti da (3); garesti dago (12); garesti egon
(6); garesti erosten (5); garesti izan (3); garesti izango (3); garesti jarraituko (3); garesti jarraitzen (3); garesti jarri (7); garesti ordain (9); garesti
ordainarazi (3); garesti ordaindu (66); garesti ordainduko (8); garesti ordainduta (3); garesti ordaintzen (24); garesti saldu (9); garesti salduko (9);
garesti saltzen (7); garesti samar (5); garesti samarra (4); garesti samarrak (4); jatetxe garesti (3); oso garesti (51); oso garesti ateratzen (3); oso
garesti dago (3); oso garesti ordaindu (7)
aski garestia (4); garestia izan (12); garestia izango (13); izugarri garestia (6); oso garestia (35); petrolio garestia (9); prezio garestia (4); prezioa
garestia (6); prezioa izugarri garestia (3); zaila eta garestia (4)
garestiago aterako (7); garestiago ateratzen (4); garestiago da (3); garestiago dago (5); garestiago izan (3); garestiago izango (8); garestiago
ordaindu (10); garestiago saldu (5); garestiago saltzeko (4); garestiago saltzen (8); hamar aldiz garestiago (3); inoiz baino garestiago (12); orduan eta
garestiago (3); zentimo garestiago (6);
askoz garestiagoa (5); garestiagoa izan (4); garestiagoa izango (10); gero eta garestiagoa (5); prezio garestiagoa (3); uste baino garestiagoa (4)
askoz garestiagoak (3)
auto garestiak (5); erregai garestiak (3); garestiak izan (6); garestiak izaten (4); gauza garestiak (3); opari garestiak (3); oso garestiak (26); petrolio
garestiak (13); petrolioaren prezio garestiak (5); prezio garestiak (12)
petrolio garestiaren (7)

petrolio garestiari (4)
garestiegi ordaindu (5)
prezioa garestiegia (3)
prezio garestiek (4)
garestien saldu (3)
fitxaketa garestiena (4); fitxaketarik garestiena (8); garestiena izan (3); historiako fitxaketarik garestiena (3); inoizko fitxaketa garestiena (3);
preziorik garestiena (6)
preziorik garestienean saldu (3)
preziorik garestienera iritsi (9)]

garestiagotu, garestiago(tu), garestiagotzen da ad garestiago bihurtu.

Oreka horiek ahulduak zituen lehendik ere

petrolioaren faktura garestiagotu izanak.

garestialdi iz garestitasunezko garaia.

Eta ez zen espero ez eskasiarik ez garestialdirik, esan bezala bake garaiak baitziren

haiek.

garestitu, garesti(tu), garestitzen 1 da ad garesti edo garestiago bihurtu, prezioak gora egin.

Ezagutu dut
jendea garai batean pisua erosi zuena gero asko garestituko zirelako. Etengabe ari da garestitzen erregaia. Petrolioa %75 garestitu da
urte hasieratik Londresen. Beraz, 7,31 dolar garestitu da upela bi asteko bitarte horretan. Metro koadroa %11tik gora garestitu da azken
urtebetean Hego Euskal Herrian. Egunetik egunera ari da dena garestitzen. Lana garestitzearekin, lana aurrezten duten ondasunak
(robotak, ordenagailuak eta planta automatizatuak, besteak beste) erlatiboki merkeago bilakatzen direla. Energia hain garbia izanik,
inolako kalterik ez duena, merkea gainera... zergatik garestitu nahi da jende-talde handienak bizi diren hiriburuetatik urrun kokatuz? Ez
gara prezioa garestitu izanaren erantzuleak. Hegoaldean %0,4 garestitu dira prezioak abuztuan.

· 2 du ad garesti edo garestiago bihurtu, prezioa goratu.

Eta dolarraren truke ahulagoak ere garestitu egin ditu
inportazioak. 0,6 eta 1,2 zentimo bitartean garestitu zituzten prezioak, batez bestez, Cepsak, BPk eta Repsolek. Etxebizitza garestitu
duten faktoreek. Era horretan, dolarraren goraldiak garestitu egiten zuen estatuek edo hainbat herrialdetako enpresek kontrataturiko
maileguen ordainketaren kostua.
[3] asko garestitu (8); dolar garestitu (6);; euro garestitu (4); garestitu da erregaia (3) garestitu da petrolioa (3); garestitu dira prezioak (3); garestitu
ziren prezioak (5); gasolioa garestitu (6); nabarmen garestitu (4); petrolioa garestitu (4); prezioa garestitu (3); prezioak garestitu (3); sano garestitu
(3); zentimo euro garestitu (3); zentimo garestitu (11)
asko garestituko (4); gehiago garestituko dela (4)
garestitzea erabaki (3); garestitzea eragin (3); petrolioa garestitzea (5)
petrolioa garestitzeak (5)
petrolioa garestitzen (3)]

garestitxo izond adkor aski garestia.

Garestitxoa ere bai. Askoz erosoagoa izango zen denentzat lantegiko jangelan
bazkaltzea; garestitxoa, ordea, familia batentzat. Zaputz samarra zela eta enpasteak garestitxo kobratzen zituela? Altxor preziatutzat
zuen, baina, aldi berean, garestitxo ordaindua. Bizimodua garestitxo dago drogak alferrik galtzeko.

garestitze iz garesti edo garestiago bihurtzea, prezioa goratzea.

Kamioilariak, baserritarrak eta arrantzaleak galerak
pilatzen ari dira urte hasieratik, erregaiaren garestitze handia dela eta. Garestitze horren ondorioz kostuak handitzen direnez, prezioek
ere gorantz egin dezakete. Paroa eta enplegu osoa, prezioen garestitze edo merkatzea, Petrolioaren garestitze etengabeak. Bizkaia da
martxoan garestitze handiena izan zuen lurraldea: %o,9. Eta ez ahantzi funtzionarioek jasotzen dituzten osagarriak, bizitzaren
garestitzearena, ezkontzarena, seme-alabena...
[3] petrolioaren garestitze (6)
abonamenduen garestitzea (5); energiaren garestitzea (3); erregaiaren garestitzea (6); gasolioaren garestitzea (3); lehengaien garestitzea (5);
petrolioaren garestitzea (20); prezioen garestitzea (5)
erregaiaren garestitzeak (7); erregaien garestitzeak (7); lehengaien garestitzeak (4); petrolioaren garestitzeak (21)
garestitzearen erantzuleak (3)
petrolioaren garestitzeari egotzi (5)]

garestixko izond garestitxoa. Gutixi garestixkoa diruz urri samar bizi zen jende soilarentzako.
garezur 1 iz burezurra.

Bala batek garezurra zulatu izan balio bezala. Pitzadura bat ere egin zuen garezurrean. Firestonek
Basaurin duen lantegiko behargin bat lan istripuan hil zen, herenegun, garezurreko traumatismo baten ondorioz. Urre-orriak dituen
garezur trepanatua. Bola gazta holandarrak, biribilak, ebakitako buruak ematen zutenak, odol lehorrez lohituak, garezur hutsak bezain
gogorrak. Siberiarren garezurrak, esate baterako, «zabalak eta biribilduak» dira. Amerikan aurkitutako garezur zaharrenak duela 13.000
urte ingurukoak, ostera, luzeak eta estuak dira. Argi-oilar bat, esnea bezain zuria, garezurrean tente hiru luma hori argi zituena. Zizareek
ez dute begirik, ez urdailik, ezta ahorik ere, eta hildako baleen garezurretan agertu dira. Garezurren neurketak eta arraza klasifikazioak.

2 (hitz elkartuetan)

Aurpegian zeraman garezur-irudiko kautxuzko mozorroak halako dardara sakoneko bat ematen zion
ahotsari.Homo Floresiensis-ek 380 zentimetro kubikoko garezur-edukiera enfaloaren bolumenari dagokiona du.

gari iz 1 lastodunen familiako landarea, elikaduran erabiltzeko lantzen den laborea (Triticum aestivum).
Zeusen euriak haziarazten ditu garia eta garagarra. Gariaren ernetze eta ernamuintzea zaintzen. Besoaren indarra igitaian eta gerriaren
abilezia lanean, beste trukegairik ez zeukan Perikok Arabako bidea hartu zuenean, baina gariak urtero hozitzeko duen borondate tinko
berberaz emandako ezkontza promesa batekin itzuli zen. Nire eskuaz gariaren buru horiak ferekatuz. Garia hazi eta burutu zenean, olo
gaiztoa ere agertu zen. Gariak jotzea bukatzen zutenean nola edo hala festa egin nahi baserritarrek. Ez diozu muturrekorik ipiniko garijotzen ari den idiari. ik beherago 13. Garijotzeko makina bat. Garia jotzeko makinak. Garia ebakitzeko eta lotzeko makinak. BetXemexeko jendea garia igitaitzen ari zen haranean. Dena kiskali zen: bildutako garia eta artean ebaki gabe zegoena, eta are mahastiak
eta olibadiak ere. Non sequitur biribil-biribila, garia garizumarekin nahasten dute [alemanek].

2 delako landarearen alea. Nahiko garia eta behikia baduelako. Non dira garia eta ardoa? Lur emankorra da ardotan eta garitan.
Nire herriak garia erein eta arantzak bildu. Garia jaso eta ardoa upeleratu ondoren. Garia bahetzeko eta garbitzeko haizea. Hobe duk
nekazaria izatea, garia ereitea eta landetxe on bat izatea. Ogitarako garia eiho beharrak. Eskuan dauka sardea, eta garia garbitzera doa:
alea mandioan jasoko du; lastoa, ordea, inoiz itzaliko ez den sutan erreko. Jota bereizten dira / Garia ta ahotza. Ongi etorri egin
daitezkeen ebaluazioak, nori berea emango diotenak, lastoa eta garia bereizten lagunduko dutenak. Hogei antzara gari beratua jaten ari
ziren etxean. Ez diezaiela garirik, ez armarik, ez dirurik, ez itsasontzirik eman erromatarren etsaiei.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gari-hazia nahiz beste edozein hazi izan. Zumai deitu zaio gari-loreari. Gari-altsuma
esaten zaio garia bakandu ez denean, eta itxiegiaren poderioz, goraka altsumatuta extu hazten denari. Gari-azaoak eta belar-metak
simaur bihurtzen ziren. Izben atzean gari-meta eskergak ikusten ziren leku askotan, ilaran jarriak. Bazen larrerik eta gari alorrik, eta sasi
errezko usain garratz bat, neure herriaren mina ekarri baitit. Atsegin duzu zeure prostituzioaren saria gari-larrain guztietan jasotzea. Garilurrek gizon gehiagori ematen diete lana, eta mahastiek askoz gehiago. Tenpluko apaizentzat gordetako gari-hasikinak eta ardo eta
olioaren hamarrenak ere jatea erabaki dute. Gari-zakuak asto gainetan kargatu eta alde egin zuten. Gari-zakuetan aurreko txandan
itzulitako diruarengatik. Gari-hautsa bera ere saldu egingo dugu. egun batean galtzen den gari-hautsa bezala sakabanatuak izan baino
lehen. Gari-uzta-aroan, Ruben sorora joan zen amodio-sagar bila. Israeldarren eta lebitarren gari-, ardo- eta olio-emaitzak. Gari-garagar

uztak burutu ostean. Sudur kakoa eta ezpain-lodia bera, luzea eta argala era berean, ileorde gari-kolore, bai, gari-kolore eta azafraiusainekoa zuena.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Arto-garien ereite kontuak, biak ala biak, ederki seinalatuak. Eta, ikusi zenuen-eta,
gain-garia al zen, ala martxo-garia? -Zahi-garia besterik ez zen -erantzun zuen Santxok. Menpekotasunak biderik egin orduko une baxu
batean parez pare oilo-garia sumatu eta, ez naloxona ez naltrexona ez ostiarik.

5 (neurriekin)

Zaku bat gari lapurtu zuelako. Sei mila tonelada gari eta zortzi mila litro olio garbi. Sei mila tonelada gari xehetu,
beste horrenbeste garagar. Bost mila kilo gari garraioan. Kintal bat gari saldu zuen, ardoa erosteko. Lurrari lakari garia kentzeko den
gizona ezkon daiteke beldurrik gabe. Daukanak ez daukanari, / katilutxo bete gari. Bost ahari burduntzian erreak, bost arroa gari xigortu.
Etxe bat bete gari.

6 gari ale Txori batek gari alea hartzen duen bezala. Garia, garagarra, ogi-irina, gari-ale xigortuak, babarruna, dilista. Hamar asteme
gari-alez, ogiz eta jakiz kargaturik.

7 gari bala Garia ebakitzeko garaian, anai Egidio galburuak biltzera joaten zen beste pobreekin, eta norbaitek gari-bala bat eskaintzen
bazion, hau erantzuten zuen: [...]. Garibalak eskuetan zeramatzatela. Gari-balaz bete-bete eginiko gurdiak

8 gari-biltzaile iz garia biltzen duena pertsona.

Etxera ogia eramateko, lanean hasten da Rut soro batean, gari biltzaileen

ondotik.

9 gari gaizto iraka. Inon ez zen maite garizoro edo gari-gaiztorik.
10 gari irin Zekale-irina behar baduzu, edo gari-irina, edo alea. Egin gari-irin zuriz legamigabeko ogiak. Gizakiaren bizitzan beharbeharrezkoenak ura, sua, burdina, gatza, gari-irina, esnea, eztia, mahats-zukua, olioa, jantzia.

11 gari-jole garia jotzen duena pertsona. Ura berehala edango zuten garijole egarrituek.
12 gari jotze Gari-jotzeak mahats-bilketara arte iraungo du eta mahats-bilketak ereinaldira arte.

Larrainean ere, garijotze eta
garagarjotzeen ostekoak burutzeke egoten ziren askotan. Hiru edo lau herritako sororik zabalenetan ere egin zezakeen garijotze-lana.

13 gari lakar

Beste gari-orratz batzuei, jaio eta erne orduko antzemango zien, berriz, galbizardunarenak zirela, garilakarrarenak,
edo baita garagar eta oloarenak ere.

14 gari lasto Jo dezagun gari-lastoa zuztar-ondotik. Eta mendian gau beltza da, taldea, gari lasto iharrak hartuta, bidean gora abiatu
denean. Azaoa deitzen zitzaion gari lasto bala sutzen zuen etxe-goiko zelaian.

15 gari orratz gari kimua.

Behin gari-orratzak lurraren gainean azaldu orduko. Gari-orratzek, eguzkia goraka hasi eta
eguraldiak ezer laguntzen bazuen, luxatu bat hartuko zuten igandetik igandera. Beste gari-orratz batzuei, jaio eta erne orduko antzemango
zien, berriz, galbizardunarenak zirela, garilakarrarenak, edo baita garagar eta oloarenak ere.

16 gari sail ik garitza. Gari-sailen ertzean. Bere altuera bitan duen gari sail batean barneratzen dun korrika. Ostertza besarkatzen
zuten gari-sail eskerga haiek benetan ote ziren ahanzturaren bazka? Neuk agorrarazi ditut lurra eta mendiak, gari-sail, mahasti eta
olibondoak.

17 gari soro (orobat garisoro) ik galsoro. Gari-soro, mahasti eta olibadiek. Gari soro haietan ibiltzen ziren traktore zaharren
batek galdutako olioa. Autotik kanpora, gari soro soilduak eta pinudi urriak tartekatzen ziren autobideko bi aldeetara. Egun ez baita hemen
gertuan garisororik ezagutzen, Nafarrora edo Araba barrualdera jotzen ez badugu behintzat. Garisoroan zut iltzatzen zuten zerriaren
isats-hezurra tente. Joanesen bihotza arrapaladan hasi zen, zaldi bat gari-soroan barrena bezala. Lagun hurkoaren gari-soroan sartzen
bazarete.

18 gari sorta Gari sortak lotzen ari ginen soroan. Lehenengo gari-sorta apaizari eramango diozue. Garisorten oparia.
19 gari transgeniko Gari transgenikoa segaz ebakitzen aritu ziren. Enpresak gari transgenikoaren merkatua azertuko du.
20 gari zerga Jende xehea larrutzen duzue gari-zerga ordaintzera behartuz.
21 gari zori Eta garia, garizori bidean zihoan bitartean, han arituko zen zumail-zumail, frexko eta berde, zumatzen zumatzen. Garia
zumatze eta zumaitzeaz ohartu behar dugu, garizori uztatsuaren bidean baititugu gariok Pazkoa bitartean.

22 gari zuri ik garizuri.
23 gari zoro iraka. Inon ez zen maite garizoro edo gari-gaiztorik.
[3] gari ale (6); gari alea (3); gari aleak (3); gari alez (3); gari artean (5); gari azokaren (3); gari balak (6); gari bihi (3); gari eta ardo (3); gari jotzen
(5); gari jotzen ari (4); gari kolorekoa (3); gari lasto (3); gari sail (10); gari soro (7); gari soroak (4); gari sorta (4); gari uzta (4); gari xigortu (3); gari
zaku (3); gari zakuak (4); gari zakuetan (4); kilo gari (3); mila tonelada gari (3); zaku bat gari (3)
garia ebakitzeko (3); garia ebakitzen (3); garia erein (3); garia ereiten (3); garia erostera (14); garia eta ardoa (3); garia eta garagarra (9); garia
jotzeko (5)
gariaren uzta (3)

garibalditar izlag Garibaldiri dagokiona.

Friuli Jugoslaviaren baitan sartzearen aldeko garibalditar brigadek. Garibalditar

Abangoardien bilera amaitu gabe zegoen oraindik.

garigintza iz laborariak garia haztea. Garigintza inguru haietatik zabaldu omen baitzen lurbiran zehar.
garigorri iz irin ez zuria ematen duen gari mota

Baserri batzuetan, garizuria zuten maiteago, eta beste batzuetan

garigorria estimatzen, berriz.

garijale izond gariz elikatzen dena.

Harrigarria zen: ez zuen gizon garijale baten antzik, mendi-gailur bakarti basoz estali

batena baizik.

garijotze ik gari 12.
garisoro ik gari 17.
garisorodun iz gari soroak dituen pertsona. Mahats-zaleen eta garisorodunen artean.
garita (orobat gerita g.er.) iz zaindari etxola. Alanbre hesiak eta kontzentrazio esparruetako garitak diruditen etxola itxiak
ere badira zubiaren alde bietan. Guardiaren azkartzeko, bagoi bakotxaren gainean gerita bat altxatu dute barrandari batekin, mitralleta
eskuan. Konturatu zen sarrera ondoko garitaren barruan, aulki batean eserita, gizon bat zegoela. Baina garitako ertzainaren aurretik
pasatzean ez zen hari galdetzen ausartu. Ikusi nuen nola hurbiltzen ari zen azkeneko bagoia, bukaeran garita bat zuen. Aldaparen erdian,
gaztelua, bere garita eta bere zentinela iraganda, latsarria aurkitu dut. Atalburutik pasatzean atezaina sumatu nuen bere garitako
leihatilatik zelatan. Zure etxean bai, baina parlamentuko garitaren kontra ez. Luxenburgoko lorategietan jolasten aritzen nintzenean,

bazen bat garita batean jesartzera joaten zena. Guardiaren azkartzeko, bagoi bakotxaren gainean gerita bat altxatu dute barrandari
batekin, mitralleta eskuan.

garito iz jokozuloa. Splash eta La Escuelita izeneko bi garitotara eraman gaitu. Presondegia garito handi bat izaten da. · Europar
dirudunek erosi eta beren bed & breakfast garitoak montatzen ari dira.

garitsu izond gari ugarikoa. ik garizu. Azaro euritsu, urte garitsu.
garitza iz gari saila.

Olibondoen berde grisaxkaz inguraturik, erromatarren elikadura izango ziren garitzek kulunkaturik eta
Mediterraneoko zeruaren argi distiratsupean.

garizu izond garitsua. Azaro lohizu, urte garizu.
garizuma (orobat karizuma g.er.) 1 iz Eliz urtearen aldia, Pazko igande aurreko berrogeita sei egunak
hartzen dituena. Garizumako lehen astean. Garizumako lehen igandea. Garizumako barau eta bijiliak. baina Pazko-ondoan ere,
onak dira garizumako jantziak. Abisiniarrek berrogeita hamar eguneko garizuma gogorra dute. Gogotsu apurtzen zuen pikotxaz izotz
biguna, garizumako azukre txarraren antzekoa. Non sequitur biribil-biribila, garia garizumarekin nahasten dute [alemanek]. Erregena
pasa orduko, eta Inauteri eta Karnabalak zirela, garizuma santu hura prestatu behar zen.

2 (hitz elkartuetan)

Garizuma denboran ematen ziren errepikapenak deitu ikastaldi horietarik bat . Sotana brioleta bat, Garizuma
denboran janzten zena. Ez zen giro izango honen etxean hegoa eta idorra bazebilen garizuma garaian. Haize hotza, garizuma haizea!

3 irud Zer garizuma luzea behar dudan jasan! 202 eguneko garizuma luzea neraman.
[garizuma denbora (4); garizuma denbora huntan (3); garizuma denboran (10); garizuma haizea (4); garizuma kari (3); garizuma luzea (4)
garizumako lehen astean (3)
garizuman sartu (3)]

garizuri iz irin zuria ematen duen gari mota. ik galtzuri. Baserri batzuetan, garizuria zuten maiteago,
batzuetan garigorria estimatzen, berriz. Ogia gari-zurizkoa, · Tabernariaren alaba, eskuak gari zurizkoak dituzun neska!

eta beste

garnata ik karnata.
garnitu, garni, garnitzen du ad hornitu.

Gela sabaia biziki gora, eta hantxe, gorenian, leiho ttipi bat burdin barraz garnitua.
Orduan hiri osoa argiz edertzen da eta neu odolezko eguzki bat bezalakoa naiz, biziz eta etorbidez betea, neskato zoragarriz eta eraikuntza
zerutiarrez garnitua.

garnizoi iz leku bat babesteko osteak. ik guarnizio.

Garnizoian bidali ninduten hona. Garnizoiko soldaduen bota eta

azpantarren kiratsa.

garo [77 agerraldi, 31 liburu eta 4 artikulutan] 1 iz lurpeko zuztarra duen landarea, aski goratzen diren hosto
elkartu handiak dituena (Pteridium aquilinum). ik ira; iratze. Garo zapalduaren arrastoa aurkitu genuen arte.
Entzutearekin batera korrika atera naiz ihesi, garoa oso handia dago, eta hala oso zoko seguru batera iritsi naiz, basoa oso itxia den
lekura. Garoen artean ezkutaturik. Urrutiko mendietatik ekartzen ziren garoz betetako gurdi eta lerakada mardulen usain gozoa. Aizkora
eta pala garoz garbitu eta zakuan kostata sartu zituenean.

2 (hitz elkartuetan) Gorputza garo-hostoez estalia. Garo-segak eta garo-igitaiak pikatu eta zorroztu, garo-leku goikoetara heldu,
garo-sail markatuan hasi lanean, garo-mozteari ekin, eta garo-usain berezi sarkor horrekin batera, garo-pilak eta garo-metatxoak
egin, garo-sardeaz lagunduta... Garo-usaineko zertzelada bukolikoak

garoman iz garo saila. ik iraleku.

Belardiak eta garomanak berdingabeak dituen Arizbakarreko gaindegirantz heltzeko

asmoarekin.

garondo [202 agerraldi, 74 liburu eta 10 artikulutan] iz lepoaren atzeko aldea. ik lepondo. Ezin diot aurpegia ikusi,
soilik garondoa, lepondoa, ile motxa. Min alimaleko batek buru guztia harrapatzen dio, garondo eta kopeta. Erdi makurturik, bildotsaren
garondoa ferekatu zuen. zutitzen hasi zarete. Eli aulkitik atzeraka ate ondora erori, garondoa hautsi eta hil egin zen, Eskuaz garondoan
hatz eginez. Musu eman nion garondoan. Aiztoak leun-leun egin zuen bidea, kirtenak garondoan tope egin arte. Kolpea garondoan
hartu duelako. Lotarako egokitu ginen, zamarra garondoaren azpian, hankak aurreko eserleku hutsen gainean luze. Mikel bere ohean,
eskuak garondoan sabaiari begira, bularra agerian, gogoetaren printzak begi-ninietan. Aurka egiterik ez dagoela konturatu ahala, eskuak
garondora eraman dituzue. Atzeratu nuen kapelua garondo aldera. Garondotik heldu zion eta ez zuen gehiago utzi, pagatu, eta etxera
joan zen harekin. Haren hamar hatzen heldua nabaritzen dut garondoan. Garondoak eztanda egin zion! Garondoraino iristen zitzaion
halako hotzikara bat sentitu zuen. Nire garondoko zahiari begira. Garondoko ile urdinen artean. Norbaiti ETAko batek garondoan tiro
eman zionean. Abasek, bizar labana harturik, zoli bezain arretatsu ekin zion adiskidearen garondo-lokiak konpontzeari.
[3] eskuak garondoan (6); eskuaz garondoan (3); garondoan hatz (5); garondoan tiro (4); sentitu nuen garondoan (3); sentitu zuen garondoan (3)]

garrafoi iz botila handia.

Nik uste euliak akabatzeko benenoa botatzen dutela garrafoietan ardoaren ordez! Bosna litroko bi
moskatel garrafoi. Garrafoi bat bete ardo zutela. Garrafoiko whiskia zen muga-ertzeko duty-free hartan erosi nuena. Joder, alde ederra
bazegok, kalimotxo hau edan ala tabernetan ateratzen duten garrafoietakoa!

garraiabide ik garraiobide.
garraiadura iz -

-

Zer dira garraiadura direlakook? Garraiadurak, jauna, bilurrak dira. Garraiadurotariko hiru, zinez, hagitz
laketgarri dira, kirtenekin ederki ezkontzen direnak, estekadura ezin finagoak, eta irudimentsuak guztiz.

garraiaerraz izond erraz garraiatzen dena.

Baina herri batek salerosgai askorekin trafikatzen duenean, dirua behar da
nahitaez, zeren eta metal garraiaerraz batek saihestu egiten baititu truke bidez jardunda egin beharko liratekeen gastuak.

garraiagailu iz garraiatzeko gailua.

Elkarrekin
garraiagailuetara igotzen edo haietatik jaisten diren lekuan.

garraiagarri izond garraiatzen ahal dena.

jarri

gintuzten

garraiagailuan.

Salgaiak

biltzen

eta

bidaiariak

Moldiztegitxo garraiagarri horietako bat eskaini zidan Cristóbal Pérez zuzendari

teknikoak.

garraialdi iz garraiatzea. Hiriaren mutur batetik besterainoko garraialdi bategatik lauzpabost lirako ordain-saria ematea.
garraiari iz garraiatzen duen pertsona. ik garraiolari. Zorigaitzak jo ditzala, etsai zaharrak eraman / bulegari, garraiari,
paperak... denak airean!

garraiatu (orobat karraiatu g.er., karreatu g.er., karreiatu g.er., eta karriatu g.er.), garraia, garraiatzen
1 du ad toki batetik beste batera gauza aski handi bat edo gauza multzo bat eraman, tresna edo era
bereziren batez. Neska garraiatzen zuen anda kalera irten zen. Eta agentziak hobe lukeela fardelak garraiatzeko erremolke ttiki bat
erantsi izan balu. Hoinbeste puska eta hoinbeste karga beste nunbaitik eta beste nolazpait ez litazkeenetz karraiatzen ahal. Eta mendi
horietan barrena gurdiak etengabe doaz mazelaz mazela Tom ibaiaren haran aldera, platinoa, urrea, zilarra, kobrea eta berun urreduna
garraiatuz. Merkatariek ubideetan zehar salgaiak garraiatzeko erabiltzen dituzten gabarrak ziruditen. Aitatxi Zozaiako dorrera garraiatu
zuten, orgaz, bertze zenbait kolpaturekin batean. Luis Mehainekoa gaztearen hilotza gurekin genekarren, lau mandok garraiaturiko organ.
Italiano airekoak Saboya 79 motakoak ziren, 1 000 kilo bonba garraiatzeko eginak. Ikatza garraiatzen zuten bi bagoiren artetik.
Ikaztegian ez zegoen zakuak pisatzeko edo ikatza garraiatzeko deus. Ikatza hiriburura itsasoz garraia dadin nahi du. Behorrek
garraiatzen zituzten fardelek estalkiak zeuzkaten. SSTAR, garraia daitekeen erreaktore nuklearra. Hor ere behar zuen gelditu salgai

· Hasiera batean Iberdrolak izan behar zuen energia hori
· Apaizek gurdiak garraiatzen dituzte jauretxean. Larunbata da; ez duzu zilegi ohatila garraiatzea.

garraiatzen ari zenak. Zakuak garraiatzekorik gabe, zer egin behar nuen?
garraiatzeaz arduratu behar zuena.

2 (garraiagailurik gabe)

Zamak garraiatzeko edo ganbarara igotzeko bazuen indar aski. Gelako bertze muturrera garraiatu
behar izan nuen trasteria guztia. Asteazkenean, nire gorputz abaildua lantokitik Josurenera garraiatu nuenean. Pitin bat edana inoiz, bere
burua etxera garraiatu nahi baina norabiderik aurkitu ezinik, jitoan edo nora ezean. Mozoloaren aztikeria emakumeek gizonezkoak
liluratzeko (oheraino garraiatzeko, alegia). Laguna bilatu, ohe-barruraino karriatu eta harekin larrutan egin. Iturri aurrean, auskalo
zenbat gorpu garraiaturiko bere esku handiekin garbitu zidan aurpegia. Maleta garraiatzen lagunduko didazu? Eskolako umeek
garraiatu zituzten adreiluak. Bertze lagun batzuek zurezko taula luzeak garraiatzen zituzten. Emirra denda barruan zegoen gatibuak
kanpamentura garraiatu zituztenean. Haien azpian, oin batzuetara baino ez, izotz puskak jaisten ziren, ibaiaren ur lasterrak garraiaturik.
Hodi horietako odol-emariak bero kantitate handia garraiatzen du gainaldera. Beste era bateko garraio-lana ere egiten du odolak: gantza
garraiatzen du gorputzaren erreserbetatik gibelera. Etengabe garraiatu behar da oxigenoa gorputzeko zelula guztietara.

3 irud

Pentsamendua garraiatzen duen mintzaira. Euskal sistemak kolera eta herra hori garraiatzen du, literaturaren, eskolaren [...]
eta oro har, kulturaren bidez (jo ta ke irabazi arte). Eta zahar jendea beren penak garraiatu ezinik itsasoari begiratuz iragana berritzera.
Psikiatra ospetsu bati entzuna zion, egun batzuk lehenago, besteen atsekabeek lagundu egiten diotela norberari bereak garraiatzen. Urte
horretan itsasopeko telefono haria aldi bereko 138 elkarrizketa "garraiatzeko" gai zen. Informazioa garraiatzeko zuntz optikoaren
ahalmena.
[3] salgaiak garraiatuko (3)
abereak garraiatzeko (3); batetik bestera garraiatzeko (3); garraiatzeko kableak (6); garraiatzeko kableak moztu (4); garraiatzeko sistema (4);
garraiatzeko sistemako kableak (4); gasa garraiatzeko (4); itsasoz garraiatzeko (3); merkantziak garraiatzeko (10); porlana garraiatzeko (14); porlana
garraiatzeko kableak (6); porlana garraiatzeko sistema (3); salgaiak garraiatzeko (5); ura garraiatzeko (3)
batetik bestera garraiatzen (3); erregaiak garraiatzen (3); garraiatzen ari (11); garraiatzen lagunduko (3); maletak garraiatzen (3); zakuak garraiatzen
(3); zama garraiatzen (3)]

garraiatzaile (orobat karreatzaile g.er.) 1 iz garraiatzen duen pertsona. ik garraiolari.

Garraiatzailea hintzen,
eta, hiru zaldi eta kibitka kaskartxo bat erosirik [...] hor hasi hintzen merkatariak azokaz azoka eramaten. Bildots bat bezain otzan segitu
nion neure garraiatzaileari, kanpoko argien distira gorrian doi-doi erreparatuta.

2 izond garraiatzen duena. Estazioaren aurreko zabalunean, bidaiari zain, dilijentzia maila iristen ez zuen “carruaje” txiki mordoska
bat topatu dugu, lauzpabost; eta zaldi mordo bat ere bai, berorien garraiatzaile. Lucyk bere trasteak hartu zituen zinta garraiatzailetik
eta goardia zibilaren kontrol leihatilatik pasatu zen. Aireportuetako terminal, arropa zaharren kanposantu eta uhal garraiatzaileetan
zehar. ik garraio 12. Uhal garraiatzaile batenaren jiteko prozesua da, funtsean, heste meharrean egiten den janari-digestioa. Lakua
7rako zinta garraiatzailea hartu, eta ordu erdi geroago EJren zeru-harraskarira iritsi nintzen.
garraiatzailea baserritar hutsa zen.

·

Gure herriko postetxeko gutun

garraiatze (orobat karreatze) iz toki batetik beste batera gauza aski handi bat edo gauza multzo bat
eramatea. Hainbeste garraiatze izanen dituen bidea! Zaku lasterketa, lasto altxatze, pisu karreatze, etabar... Soka-tira, lasto altxatze,
bidun karreatze eta gaineratikoek.

garraio (orobat karraio g.er.) iz 1 garraiatzea.

Garraioak gurdietan egiten zirenean. Pakete baten garraioaz mintzatu
ginen atzo eta tratuan ez zen zure sexu gosea sartzen. Garraio militarrak sekretupean gordetzen dira. Burdinaren garraioa heriotzazigorpean debekatu zuten. Gasaren garraioa ere nabarmen hazi da. Energiaren garraiorako bideak eta hornikuntza bermeak ere hobetu
nahi dituzte. Eurostar (bidaiarien garraioa) eta SCNF eta EWS (merkantzien garraioa) tren konpainiekin. Espermaren garraioa
ahalbidetzen duen likido bat. Bi garraio egin behar dituzu eta bostehun dolar emanen zaizkizu bakoitzaren ondotik. Dominique Perben
karraioaz arduratzen den minixtroa. Bertze gizon batzuk kutxa batzuen garraioaz arduratzen ziren. Dirua eta hurrengo garraiorako
informazioa jasotzera etorri naiz. Garesti ordaindua izango zuten karga handi haien garraioa.

2 garraiatzen den gauza.

Arin baina adi, badaezpada ere, haurren bat deskuidoan gainera jausi eta garraio osoa lurrean
barreiaturik ez galtzeko. Garraioak azkeneko bagoietan sartzen ari ziren langileak.

3 garraiatze sistema eta kidekoak.

Herritarrek autoa garraio publikoa baino gehiago erabiltzen dutela oraindik. Noiz hartzen
duzun garraio publikoa Unibertsitatera joateko. Euskarri horrek erreferentziazko datuak emango dizkie agintariei eta garraioaren arloko
eragileei, garraio sistemaren adierazle guztien bilakaerari buruzko aldizkako datuak euren esku ipiniko dituelako. Orduan sortu zen Urbe
jainkosa: eraikuntzak, merkatu organizatua, garraioa, artea... ezin izan haren sekitoak baizen. Bidea kamioiz, gurdiz, oinez eta garraio
publikoz egin genuen. Garraioa ere, bereziki hegazkin bidezkoa, asko merkatu zen. Ekonomia eta garraioetan antolaketa egokiagoa
egiten da. 1929an, Aeroposta-Argentina konpainiaren esploratzaile izendatu zuten, Argentinan hegazkinezko posta zerbitzuak eta handik

Europarako garraioa antolatzen parte hartzeko: zerbitzu berriak, aireportuak. Zerbitzua garraioko itsasontzi batean. Abeltzaintzarekin,
nekazaritzarekin, garraioarekin, altzarigintzarekin eta beste hainbat lanbiderekin.

4 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)

Perm eta Nijni Novgorod hirien arteko garraio konpainiaren ontziek. Garraio- eta
aduana-enpresa batean enplegaturik zegoen. Gizon libreek zor zituzten garraio-zerbitzu batzuk izaten ziren eskubide horiek. Euskal
Herriko garraio azpiegiturek. Garraio-lanak egiten zituen txalupa. Beste era bateko garraio-lana ere egiten du odolak: gantza garraiatzen
du gorputzaren erreserbetatik gibelera. Garraio kostuak handiak direnean. Gure herrian Europako garraio jariorik handiena batu nahi
dute, ekonomia globalak premiazkoa duen garraio katearen bide nagusia. Gorputzaren ehun bat ez ezik garraio-sistema bat ere badenez
odola, [...]. Larry Squire neuropsikologo ikertzailearen lana funtsezkoa izan da lobulu tenporalaren oroimen-sistemaren garraio-funtzio
hori argitzeko. Garraio sektoreak izan zuen hazkunde handiena. Estación de autobuses delakoaren ezkaratze alimalean sartu naiz, ea zer
garraio mota, eta noiz, aurkituko dudan. Ilunpearen minean, argi gorriz seinalatu garraio tresna eta izaki bitxiaren aitzinean nengoen,
hein bat jabal. Horra non gauden garraio bagoien aitzinean geldituak. Garraio-gurdi lakatzak. garai hartako garraiotren kedartsu eta
izozgiro haietako batek Turinera ninderaman bitartean. Atzo barne ministro zena garraio ministro duzu gaur.

5 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa)

Iruñerriko hiri garraioa, multinazional baten esku. Errepide garraioaren
zentzugabekeriaren adierazle da. Tren garraioa, %4tik %3ra [apaldu da]. Itsas garraioari buruz izan zen. Munduko aire garraioaren
azoka handiena zabaldu zuten atzo Bilbon. Zer nolako ekintzak prestatu dituzue plutonio garraioari aurre egiteko? Obabako auzune berria
dela-eta aldatu egin dute herriko ur garraioa. Oxigeno-garraioa.

6 (erakunde izenetan) Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuak. Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Garraioaren Behatokia sortzeko
erabakia hartu zuen hilaren 20an egindako batzarrean. Bizkaiko Garraio Partzuergoko arduradunek. Ardatz Atlantikoaren Garraio eta
Logistikaren Nazioarteko Foroan. Europako Garraio eta Energia komisario Loyola de Palaciok. Euskadiko Garraio Agintaritzak oniritzia
eman dio Supersur egitasmoari. Sustapen Ministerioko Azpiegitura eta Garraioen Estatu idazkariak.

7 (adizlagun gisa) garraioan. Hango ehun eta laurogeita sei mailetan harri garraio gora eta behera ibiltzea. Batzuk harri-garraio,
besteek kare-orea dakarte. Saiatua bainintzen neska besoetan garraio eramaten. Inguruan, ume maiak, eta berauen amak, beren
alkandora zuriekin, titi-haur bana altzoan garraio. Ardoa garraio zeraman karga-ontzi holandar batean egin zuen bidaia, amarekin batera.
Txina urrunetik zeta garraio zetozen karabana batekin. Garai honetan, garai anker odoltsu honetan, armak garraio ibiltzen direnak.

8 garraiaturik. Haren atzetik, hogei bat emakume zetozen, bost gurdietan garraio.
9 garraioan adlag garraiatzen. Ez dute zakuen garraioan ibiltzen zirelakoa aipatzen. Beste bi gaztek ere jardun zuten altzarien
garraioan. Zerrategiak bi sarrera zituen, Adrianen eta Josebaren etxeetara zihoana eta kamioiek egur garraioan erabiltzen zutena.
Bauxita garraioan dabiltzan barkuei tiro egiten.

10 garraio modu

Ikatz-mendi bat igaro zen jatetxearen maila berean zehar: garraiontzi bat, trena bezain luzea, leporaino
beteaharekin adierazi nahi zuten, jakina, hiriak, udalak, bizikletak ipini behar zituela garraio modu nahitaezko, hirian zehar mugitzeko.
Nire garraiomodu ez ezik bizimodu ere bilakatu dena ahalik eta erarik arruntenean aurrera eramanez.

11 garraio ontzi ik garraiontzi.
12 garraio uhal garraiatzeko erabiltzen den uhal jarraitua.

Hiltegi barneko arrapalaren gainaldera iritsita, beraz, ia
oharkabean zeramaten ganadua, garraio-uhal bat sabelpetik pasatzen zaion lekuraino. Amaren zirkulazioari konektaturiko garraio-uhal
likidoaren bidez elikatzen dela.

13 garraio zerrenda garraio uhala.

Garraio-zerrenda batean kaxak josten ari litzatekeena bezala dihardu lanean azienda-hiltzen
ari den pertsonak.
[3] autobus garraio (3); garraio arduradunak (3); garraio azpiegitura (4); garraio azpiegiturek (3); garraio azpiegituren (4); garraio bideak (3); garraio
diputatuak (6); garraio elkarteko (3); garraio enpresa (7); garraio enpresak (11); garraio enpresako (6); garraio enpresaren (3); garraio gune (5);
garraio gune sortu (3); garraio idazkariak (3); garraio iraunkorraren (3); garraio jasangarriaren (3); garraio komisario (3); garraio komisarioak (4);
garraio konpainiako (5); garraio kostuak (4); garraio kostuen (3); garraio ministro (16); garraio ministroa (7); garraio ministroak (12); garraio
ministroaren (4); garraio ministroek (5); garraio mota (8); garraio ohiturak (4); garraio ontzi (3); garraio partzuergoko (3); garraio politika (5); garraio
pribatuaren (3); garraio publiko (4); garraio publikoa (49); garraio publikoa erabili (3); garraio publikoa erabiltzeko (3); garraio publikoak (12); garraio
publikoan (16); garraio publikoarekin (4); garraio publikoaren (28); garraio publikoaren eskaintza (3); garraio publikoen (5); garraio publikoetan (11);
garraio publikoko (4); garraio sailak (13); garraio sailaren (7); garraio sailburu (20); garraio sailburua (4); garraio sailburuak (17); garraio sailburuaren
(4); garraio sailburuordeak (3); garraio saileko (3); garraio sektorean (4); garraio sistema (13); garraio sistemaren (3); garraio zerbitzu (7); garraio
zerbitzua (6); garraio zerbitzuak (5); hegazkin garraio (4); hiri garraio (8); hiri garraio publikoaren (3); itsas garraio (5); jaurlaritzako garraio sailak
(3); jaurlaritzako garraio sailburu (8); jaurlaritzako garraio sailburuak (6)
aire garraioa (3); autoen garraioa (3); bidaiarien garraioa (4); bidezko garraioa (5); garraioa egiteko (3); herri garraioa (3); hiri garraioa (7); iruñerriko
hiri garraioa (4); itsas garraioa (4); merkantzien garraioa (6); salgaien garraioa (3)
altzari garraioan (3); egur garraioan (4); garraioan ari (4); garraioan erabiltzen (3); garraioan ibiltzen (5)
aire garraioaren (10); aire garraioaren azoka (3); garraioaren arazoa (5); garraioaren behatokia (3); garraioaren kostu (3); garraioaren prezioa (3);
garraioaren prezioak (5); hiri garraioaren (4); munduko aire garraioaren (3); salgaien garraioaren (3)
garraioaz arduratzen (4)
garraiobide publikoak (4)
garraioetako ministro (3)
aire garraioko (3); hiri garraioko (4)
merkantzien garraiorako (6)]

garraiobide (orobat garraiabide g. er. eta garraio(-)bide g. er; Hiztegi Batuan garraiobide agertzen da)
iz garraiatzeko bidea. Autoa da garraiobide nagusia Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Izan ere, gurpila, ia garraiobide gehienetan
eta makina mota guztietan hain baliagarria dena, ez da aurkitzen izadian. Gertatu zen munduak, XIX. mendeko erdialde horretan,
berealditako aldaketa ezagutu zuela garraiobide berriarekin. Garraiobide berriek itsasontzia bazterreratu ondoren gertatutako paisaje
aldaketaz pentsatzen geratu nintzen. Skuludis jauna arretaz ari zen aztertzen Vienako garraiobideen aukera ugariak. Burdinbideak
errepideekin lehian ari ziren, eta hegazkintza, lehorreko eta uretako garraiabide guztiekin. Azken egunotako elurteak errepide eta
garraiobideetan sortutako arazoei aurre egiteko. Olinpiar estadioa, kirolguneak, garraiobideak... dena dago erdizka. Hondarribiko
aireportuaren gaia gainerako garraiobideen eta azpiegituren egoerarekin batera aztertu behar da. Guri, soldatapeko esklabooi,
garraiobide hobeak eman diezazkiguten… Bizikleta lapurtzen zioten bakoitzean beste bat erregalatzen zioten, BH, Beiztegui Hermanos, ez
zuen beste garraiobiderik. Tranway" zela uste dut, edo "Metro"..._garraiobide baten izena zuen zinema areto bat behintzat. Eta
umekeria iruditu zitzaidan, berehala, harlandu haien garraiobideari buruz arestian sentitu berria nuen harridura: arranpak antolatuko
zituzten, noski, eta haietan barrena goraino eramango harritzarrak herrestan. Musika zutela zaldi, musika garraiobide, musika eramaile
eta, era berean, musika emaile. Eta zer izango dut orduan garraiobide? Garai haietan ez baitzuten garraiobide publikorik. Liburua, azken
batean, garraio-bidea baino ez da.
[3] garraiobide publikoak (4)]

garraiogintza iz garraioak egiteko jarduera. Papergintzan, eraikuntzan, garraiogintzan, besteak beste.
garraiogune iz garraioetarako gunea. Gas hodiaren egitasmoak Biriatu eta Irungo (Gipuzkoa) Zaisa garraiogunea lotu behar
ditu, Bidasoaren bi saihetsetan dauden errepideen ingurutik. Hiru garraio gune sortu beharko lirateke. Klaipeda (200.000 biztanle),
hirugarren hiri handiena da, eta itsas garraio gune nagusia.

garraiolari (orobat karraiolari g.er.)1 iz ogibidetzat salgaien garraioa duen pertsona.

[ELAk] Gipuzkoako
salgaien garraiolarien lan hitzarmena sinatu ez duenez. Patronalak agintzen du zein garraiolariri lana eman eta zeini ez. Kamioizaleak
ikusi nituen han-hemenka, taldeka, nazioarteko garraiolariek hain berea duten keinu-hizkera nonahitarrean solasean. Garraiolariek
gasolioaren zergak arintzea eskatu diete administrazioei... Metalgintzako enpresa batean garraiolari ibiltzen zen goizetan. XIV. mende
bukaeran, garraiolari ibili zen bere ontziekin, normalean genoarren zerbitzuan. Garraiolari txotxongilo bat bila ezazu nahi baduzu baina
nik, bederen, ez dut eginen besterik. Hiru, Euskal Herriko Garraiolarien sindikatuak, dagoeneko azaldu du bere haserrea.

2 jardueratzat salgaien garraioa duen enpresa.

Garraiolaria: Hasiera batean Iberdrolak izan behar zuen energia hori
garraiatzeaz arduratu behar zuena.
[3] garraiolari autonomoen sindikatuak (5); garraiolariaren heriotza (3); garraiolarien sindikatuak (10)]

garraiontzi (orobat garraio(-)ontzi) iz garraiatzeko ontzia.

Burdinetara eman zuten garraio-ontzi batean, Londresen
epai zezaten. Garraiontzi zapal bat astiro-astiro zihoan Narrows-en zehar, euripean. Praka kakiak jantzirik, soldadu batzuk kantuan hasi
ziren, garraiontziaren bizkar grisean bil-bil eginda. Dinamitaz zamaturiko garraio-ontzi batean. Ikatz-mendi bat igaro zen jatetxearen
maila berean zehar: garraiontzi bat, trena bezain luzea, leporaino betea.

garraiotegi iz Garraiotegitik berde fluor koloreko tximistak jaukitzen zitzaizkidan eta su bakoitzak paralisiatzen ninduen.
garramisto (orobat garramixto) iz oihua. Lotzen zioten txakurra hesola bati, eta han ematen zioten berebiziko paliza, zaunka
eta garramisto, berriro ilargia agertzen hasten zen arte... Kurrilloen garramixtoetaz ere jabetuko zen gure aitona. Eskolak eta inguruko
jolaslekuak txilioz eta garramistoz beteak daude.

garranga ik karranka.
garrantzi (11948 agerraldi, 268 liburu eta 5472 artikulutan; orobat garrantzia g.er.; Hiztegi Batuan
garrantzi agertzen da) 1 iz balioa, interesa, eragina edo ondorioa duenaren nolakotasuna. ik
inportantzia; munta. Giza eskubideen bermatzekotz Europaren batasunaren garrantziaz mintzo zelarik. Ni adin hartan ez nintzen
gertakariaren garrantziaz batere jabetzen. Azido fosforikoak berebiziko garrantzia zuen karbohidrato zahartuak berritzeko orduan. Baina
xehetasuna ez da garrantzirik gabea. ik garrantzigabe. Gehienetan garrantzirik gabeko kontuak izaten ziren. Garrantziaren arabera
ordenatu gabe. Besteen heriotzari garrantzia kenduta geurea exortzizatuko dugulakoan. Gero, auzi hark, beste guztiak bezala, garrantzia
galdu zuen hondamen orokorrean. Zaila zen hori eta horrenbestez haiei ezikusia egitea, paisaian zeukaten garrantzia deuseztea.

2 (izenondoekin) -Beraz, ez da garrantzi handiko lana? Gai honi buruz garrantzi handiko idazlanak egin zituen. Baina eguzkiak baino
garrantzi handiago izan du hain segurki, euskal mitologia eta ohituretan, ilargiak. Eguberriak ospakizunez beteak eta garrantzi handikoak
izan ziren [...] eta familiaren etxaldera joan zen Amyrekin, Kentuckyra. Biak bat zetozen garrantzi gutxiko puntu batzuetan izan ezik.
Frodoren egitekoari hain garrantzi eskasa ematea. Asisek garrantzi berezia izan zuen komunen mugimenduan. Garrantzi eta luzera
desberdineko 24 kapitulutan zehar. Jakina da uniformeek Errusian duten garrantzi ikaragarria. Testu berean, Montesquieuk motibazioaren
garrantzi soziala somatzen du. Artearen garrantzi soziologikoa erakusteko. Prozesuaren garrantzi politikoa kontuan hartuta. Egutegiaren
eragozpen honek ez zuen garrantzi praktikorik. Literatura hizkuntzak areagotu egiten du idazkeraren garrantzi merezimendugabea.

3 (hitz elkartuetan) Diakronikoak eta sinkronikoak ez dute garrantzi maila bera. Gero sekula gehiago sentituko ez zuen garrantzisentimendua sentituarazi zion. Gainera garrantzi apur bateko pertsona sentitzen zara. Iraganak eta geroak ez dute jada garrantzi izpirik

·

ere.
Ezioten erromatar armadaren gizarte-garrantziak sortzen zien arazoari. Handia da formulen komunikazio-garrantzia haren
bertsoetan.

4 garrantzizko

[476 agerraldi agerraldi, 105 liburu eta 75 artikulutan]

garrantzia duena. ik garrantzitsu.

Garrantzizko eginkizun bat betetzeko. Ezer garrantzizkorik ez. Garrantzizko zerbait esatera doan baten itxura harturik. Gauza handi
nahiz txiki, hutsal nahiz garrantzizkoak axolagabeki nahas daitezke, nabarmentasunaren inolako zentzurik gabe. Izen bereko probintziako
hiririk garrantzizkoena. Hiriburu garrantzizkoa da; bertan bizi dira bai probintziako gobernadorea bai eliza ortodoxo grekoaren barruti
hartako artzapezpikua. Alemanen sekretu militar garrantzizko batzuen jabe zelako itxura eginik. Antitesi hau liburuaren parte
garrantzizkoenetakoa da, baina ez da bakarra.

3 garrantzia eman Ez zaio merezi duen garrantzia ematen. Orain garrantzirik ematen ez diogun tresna bat asmatu zuen. Gutuna
bereganatzeari sekulako garrantzia ematen ziola adierazten zuen haren zirrarak. Neure begiekin ikusi dut zenbateko garrantzia ematen
dioten lesbianek eta gayek beren gurasoek jakitea haien desio, maitasun eta grinen berri, eta zenbateko garrantzia ematen dioten,
halaber, gurasoen erantzunari. Hainbesterainoko garrantzia ematen zion diruari, irabazitako diruari batez ere, non gustatu egiten
baitzitzaion ikustea zenbat kostatzen zen dirua irabaztea. Arrastoekin lotuko ditugu hiru osagaiak, detektatzeko guk garrantzia
emandako zenbat gauza ez datozen bat haietan gastatu dugun diruarekin eta eskaini diegun denborarekin. Inork ez zion garrantzirik
eman kontuari. Halatan, bada, berak garrantzirik eman ez bazion bere jokabideari, zergatik eman behar nion nik?
garrantzi gehiago ez emateko haiei,

·

Dagokiena baino

4 garrantzia izan du ad

Oihalak sekulako garrantzia zuen eskola pitagorikoaren bizitzan. Oparien artean, bazen bat arabiar
jakintsuentzat sekulako garrantzia izango zuena: Sid-dhantha, astronomia-tratatu bat, taula eta guzti, mendebete lehenagokoa. Zer
garrantzi du egun euskal telebistak? Ze garrantzi du protagonista emakumezkoa edo neska izateak? Ez du batere garrantzirik, ez
zuretzat ez niretzat. Egia erabatekoa?_Ez du inongo garrantzirik. Baina horrek ez du inolako garrantzirik. Amerikarren zerbitzuen arteko
ika-mika itxurako horiek garrantzia izango dute Kubako gertaeretan ere. Nonbait, gene gehiago edo gutxiago izateak ez du halako
garrantzirik. Xehetasun horrek badu garrantzirik.

5 garrantzia kendu Gizonak keinu bat egin zuen eskuaz airean, garrantzia kentzeko amonaren esker onari. Ignaciok eta biok hitz
egin genuen, ohea prestatzen genuen bitartean, baina erdi txantxetan, garrantzia kendu nahian. Beti bezain apal, Tomek keinu bat egin
zuen eskua aurpegiaren aurretik igaroaraziz, eskolako nota hari garrantzia kendu nahirik bezala.
[5] askoz garrantzi handiagoa (5); garrantzi berezia (78); garrantzi berezia eman (16); garrantzi berezia izango (7); garrantzi berezirik (11); garrantzi
ematen (7); garrantzi estrategikoa (6); garrantzi gabeko (7); garrantzi gehiago ematen (12); garrantzi gehien (6); garrantzi gutxi (14); garrantzi
gutxiagoko (7); garrantzi gutxiagokoa (6); garrantzi gutxiko (15); garrantzi gutxikoa (7); garrantzi handia (372); garrantzi handia dauka (19); garrantzi
handia du (72); garrantzi handia eman (46); garrantzi handia ematen (63); garrantzi handia izan (40); garrantzi handiagoa dauka (7); garrantzi
handiagoa du (22); garrantzi handiagoa hartu (5); garrantzi handiagoa hartzen (10); garrantzi handiagoa izan (8); garrantzi handiagoko (9); garrantzi
handiagokoa (6); garrantzi handiegia (8); garrantzi handiegirik (11); garrantzi handiena (14); garrantzi handieneko (5); garrantzi handiko (164);
garrantzi handiko kontua (7); garrantzi handikoa (69); garrantzi handikoak (24); garrantzi handikotzat (6); garrantzi handirik (62); garrantzi itzela
(15); garrantzi izan (6); garrantzi izugarria (5); garrantzi nabarmena (6); garrantzi osoa (7); garrantzi politiko (5); garrantzi txikia (5)
aparteko garrantzia (18); balioa eta garrantzia (5); behar besteko garrantzia (7); benetako garrantzia (10); duen garrantzia azpimarratu (22); duen
garrantzia eman (8); duen garrantzia nabarmendu (15); ekimenaren garrantzia (5); elkarlanaren garrantzia (5); erabateko garrantzia (9); euskararen
garrantzia (6); garrantzia aipatu (16); garrantzia areagotu (5); garrantzia azpimarratu (136); garrantzia azpimarratu zuen (72); garrantzia
azpimarratzeko (10); garrantzia azpimarratzen (13); garrantzia bereganatu (5); garrantzia berezia (14); garrantzia dauka (33); garrantzia du (86);
garrantzia eman (86); garrantzia emateko (7); garrantzia ematen (77); garrantzia galdu (9); garrantzia galtzen (6); garrantzia gogoratu (8); garrantzia
handia (52); garrantzia handia ematen (10); garrantzia handiagoa (25); garrantzia handiagoa ematen (6); garrantzia handiko (16); garrantzia handikoa
(12); garrantzia handikoa da (5); garrantzia handirik (6); garrantzia hartu (15); garrantzia hartuko (5); garrantzia hartzen (15); garrantzia izan (79);
garrantzia izango (66); garrantzia izango du (31); garrantzia izaten (10); garrantzia kendu (89); garrantzia kendu zion (15); garrantzia kenduz (5);
garrantzia kentzeko (11); garrantzia kentzen (9); garrantzia nabarmendu (114); garrantzia nabarmendu zuen (58); garrantzia nabarmentzen (7);
gehiegizko garrantzia (8); hauteskundeen garrantzia (5); hitzarmenaren garrantzia (7); hizkuntzaren garrantzia (5); izan zuen garrantzia (9); izandako
garrantzia (5); izatearen garrantzia (10); izugarrizko garrantzia (17); lanaren garrantzia (13); merezi duen garrantzia (6); parte hartzearen garrantzia
(5); partidaren garrantzia (10); sekulako garrantzia (27); testuaren garrantzia (5); zer nolako garrantzia (16)
garrantziaz hitz egin (6); garrantziaz jabetu (9); garrantziaz jabetuta (7); garrantziaz jabetzeko (6); garrantziaz mintzatu (7); garrantziaz ohartarazi
(10); garrantziaz ohartu (7); partidaren garrantziaz (8)
aparteko garrantzirik (32); garrantzirik eman (105); garrantzirik emango (7); garrantzirik ematen (59); garrantzirik gabea (14); garrantzirik gabeak
(6); garrantzirik gabeko (41); garrantzirik gabekoa (7); garrantzirik gabekoak (7); garrantzirik handiena (8); garrantzirik izango (12); inolako
garrantzirik (43); inongo garrantzirik (6)
[3] agente garrantzizko (3); benetan garrantzizkoa (3); bereziki garrantzizkoa (3); garrantzizkoa iruditzen (3); garrantzizkoa izan (7); guztiz
garrantzizkoa (12); guztiz garrantzizkoa da (5);; oso garrantzizkoa (19); oso garrantzizkoa da (10)
gauzarik garrantzizkoena (3)

garrantzizkotzat jotzen (3)]

garrantzigabe (orobat garrantzi gabe) 1 izond garrantzirik ez duena.

Ondorioz, beharbadakoa baina
garrantzigabea ez den asmo baten baldintza da, hots, munduaren sortzaile jakintsua aurresuposatzea izadiaren ikerkuntzan gida bat
izatearren. Halako esaera garrantzi gabea esatea.

2 garrantzigabeko izlag garrantzigabea.

Garrantzigabekoa eman dezake, txorakeria galanta, baina ez Margarentzat.
Gertaera itxuraz garrantzigabekoenak ere ipini zituen bere damuaren mikroskopio zorrotzaren pean. Izenik gabeko herri batean jaio
nintzen, garrantzi gabeko herrialde batean.

garrantzitsu

[6807 agerraldi, 205 liburu eta 3724 artikulutan]

1 izond garrantzi handikoa, garrantzizkoa.

Amerikar poeta garrantzitsu guztiak gonbidatu zituzten. Hainbat organo garrantzitsu babesten ditu hezur-egiturak. Neure buruari
sinestarazteko eginbehar garrantzitsu batean sarturik nengoela. Egingo nuke Itzean ere arrasto garrantzitsu asko falta dela Baroja
ulertzeko. Europak, izan ere, berrikuntza garrantzitsu franko kopiatu zion Txinari. Hainbat gauza garrantzitsu ikasi zituen. 1995eko
urriaren hastean, New Yorkeko Nazio Batuen Biltzar Nagusian eman zuen hitzaldi garrantzitsuan. Bilera garrantzitsu bat zuen sei eta
erdietan. Hiri horietan guztietan unibertsitate katoliko garrantzitsu bat baitago. Ingeles hizkuntzari ekarpen garrantzitsu, probetxuzko
eta hilezkorra egin ziola. Horren ondorioz familia anitzi dirubide garrantzitsu bat ezeztatzen zitzaielarik. Albiste garrantzitsuak daude...
Gauza garrantzitsuez hitz egin behar dizugu. Bere egiteko garrantzitsuan ezertan ere zabartu gabe. Torah da profeziaren fruiturik
garrantzitsuena. Bufalo amerikarraren historiako koxkarik garrantzitsuena, erabakiorrena, Mississipiaren ekialdeko larreak utzi eta
bestaldera iragaitea izan zen. Pixkanaka nahi zituela Londresko auzo garrantzitsuenak ezagutu. Rosa Luxemburgen biografia honetan
txertatuta eskaintzen zaizkigu bere ideia politikorik garrantzitsuenak. Ez dira animalien orroak edo txorien txioak baino
garrantzitsuagoak. Aristotelesen fisika eta metafisikaren zati teologikoki garrantzitsuen laburbilpena. Hain garrantzitsu bihurtu al da
ba?, bota zuen inozentziaz.

2 (izan aditzarekin)

Testua bezain garrantzitsu izan litezke doinua. Hortik aurrera, garrantzitsu den guztia argitalpenetan
aurkituko duzue, jaunak. Alta, benetan ote da garrantzitsu amaiera, jakin badakigularik amaiera orok, garaipen edo porrot, heriotza duela
benetako helmuga, eta hantxe ezabatuko dela? Entzun, oso garrantzitsua da nire mezua eta benetan zuzena esaten dizuedana. Guztiok
dakigun bezala, gaurkoa egun garrantzitsua da. Lanak beharrezkoa du denbora, baina lana bera da garrantzitsua. Garrantzitsua da
galdera honi erantzuna ematea. Ez dakizu zein garrantzitsua den niretzat. Arau hau ezin garrantzitsuagoa da edozein exegesi
linguistiko edo literariotarako. Uste nuen gure artekoa garrantzitsua zela eta lasai adieraz niezaiokeela esan gura nion huraxe.
Bagenekien haren aita pertsona garrantzitsua zela eta maiz joaten zela atzerrira, Amerikara batik bat. Zuri gertatzen zitzaizuna beste
edonori gertatzen zitzaiona bezain garrantzitsua zen.
[6] bi hutsune garrantzitsu (6); ekitaldi garrantzitsu (6); erabaki garrantzitsu (7); faktore garrantzitsu (6); gai garrantzitsu (16); garrantzitsu bilakatu
(10); garrantzitsu izan (8); garrantzitsu izango (7); gauza garrantzitsu (17); gertakari garrantzitsu (7); gizartearen zati garrantzitsu (7); gune
garrantzitsu (9); hiru puntu garrantzitsu (8); hutsune garrantzitsu (14); jokalari garrantzitsu (29); obra garrantzitsu (7); oso garrantzitsu (21); partida
garrantzitsu (11); proba garrantzitsu (6); puntu garrantzitsu (21); sari garrantzitsu (7); talde garrantzitsu (6); txapelketa garrantzitsu (9); une
garrantzitsu (9); urrats garrantzitsu (12); urrats garrantzitsu bat (6); zati garrantzitsu (27); zati garrantzitsu bat (18)
aldaketa garrantzitsua (6); apustu garrantzitsua (8); aurrerapauso garrantzitsua (21); aurrerapauso garrantzitsua eman (7); benetan garrantzitsua
(9); bereziki garrantzitsua (14); beti da garrantzitsua (7); biziki garrantzitsua (19); bultzada garrantzitsua (6); datu garrantzitsua (7); diru sarrera
garrantzitsua (8); eginkizun garrantzitsua (17); egiteko garrantzitsua (9); egun garrantzitsua (15); ekarpen garrantzitsua (14); ekitaldi garrantzitsua
(7); elementu garrantzitsua (11); erabaki garrantzitsua (12); erreferentzia garrantzitsua (7); erronka garrantzitsua (7); funtzio garrantzitsua (6); gai
garrantzitsua (8); garaipen garrantzitsua (40); garrantzitsua izan (250); garrantzitsua izanen (13); garrantzitsua izango (191); garrantzitsua izatea (8);
garrantzitsua izaten (18); gizon garrantzitsua (6); gune garrantzitsua (8); guziz garrantzitsua (6); guztiz garrantzitsua (9); hitzordu garrantzitsua (12);
hutsune garrantzitsua (27); informazio garrantzitsua (6); izugarri garrantzitsua (7); jokalari garrantzitsua (36); lan garrantzitsua (18); lan
garrantzitsua egin (11); lana garrantzitsua (7); leku garrantzitsua (16); oso garaipen garrantzitsua (6); oso garrantzitsua (674); oso jokalari
garrantzitsua (7); oso oso garrantzitsua (8); oso partida garrantzitsua (11); paper garrantzitsua (22); partida garrantzitsua (67); partida garrantzitsua
jokatuko (7); partida oso garrantzitsua (17); pauso garrantzitsua (24); pauso garrantzitsua eman (9); pertsonaia garrantzitsua (7); proba garrantzitsua
(9); puntu garrantzitsua (10); rol garrantzitsua (24); rol garrantzitsua jokatu (7); sarrera garrantzitsua (8); toki garrantzitsua (8); tresna garrantzitsua
(17); une garrantzitsua (14); urrats garrantzitsua (58); urrats garrantzitsua egin (13); urte garrantzitsua (10); zati garrantzitsua (10); zeregin
garrantzitsua (17)
askoz ere garrantzitsuagoa (6); askoz garrantzitsuagoa (18); garrantzitsuagoa izan (11); garrantzitsuagoa izango (14)
gauza garrantzitsuagoak (10)
aldaketa garrantzitsuak (15); aurrerapauso garrantzitsuak (6); ekarpen garrantzitsuak (8); ekarpen garrantzitsuak egin (7); erabaki garrantzitsuak
(18); erabaki garrantzitsuak hartu (8); gai garrantzitsuak (8); gauza garrantzitsuak (19); hutsune garrantzitsuak (25); jokalari garrantzitsuak (34); oso
garrantzitsuak (109); oso jokalari garrantzitsuak (6); partida garrantzitsuak (20); sari garrantzitsuak (6); urrats garrantzitsuak (13); urrats
garrantzitsuak egin (8)
une garrantzitsuan (8)
garaipen garrantzitsuena (9); garrantzitsuena izan (25); garrantzitsuena izango (13); gauzarik garrantzitsuena (30); ibilbideko garaipen
garrantzitsuena (7); jokatzea da garrantzitsuena (6); lanik garrantzitsuena (10); partida garrantzitsuena (17); partidarik garrantzitsuena (12); proba
garrantzitsuena (7); unerik garrantzitsuena (13)
gauzarik garrantzitsuenak (6); jokalari garrantzitsuenak (6)
gai garrantzitsuetan (8); txapelketa garrantzitsuetan (10); une garrantzitsuetan (6)
garrantzitsutzat jo (55); garrantzitsutzat jotzen (11); oso garrantzitsutzat (22); oso garrantzitsutzat jo (16); urrats garrantzitsutzat (6)]

garrasi (orobat garraisi g.er. karraxi g.er. eta karrasi g.er.; Hiztegi Batuan garrasi agertzen da) 1 iz
oihu zorrotz eta zolia. Beldurgarriena... gauzarik beldurgarriena... irudi beltz txanodunak... hotza..._garrasiak... Eta gero, oso
urruti, garrasiak entzun zituen, garrasi ikaragarriak, izututa, erreguka ari zen norbaitenak. Kutxilloa sartu dioten norbaiten garrasia
iruditu zitzaidan niri. Haurraren negar garrasiek belarrietako mintza zulatzen zioten. Jendetzaren parte handi bat lorategitik irtena zen,
plaza aldera, oihuz, garrasiz eta kantuz betetzen zutela. Bat-batean, garrasi batek bihotza astindu zion. Edward Munchen bi maisulan,
Garrasia eta Madonna, ebatsi zituzten egunean. Gudu-garrasiak izango dira eta ekaitz-egunean bezalako zalaparta.

2 (izenondoekin) Erabateko isiltasuna egin zen, garrasi izutu txiki batek bakarrik hautsi zuena. Garrasi zoli eta ikaratua... Garrasi
lazgarri entzunarazten dituzte bozgorailuetatik. Harriaren isiltasunak garrasi izigarriak irentsiak dauzka, eta arteak estali du gizakiaren
bortizkeria. Malfoyk garrasi beldurgarri bat bota eta lasterka ihes egin zuen handik. Urrutitik entzuten zituzten haren garrasi mingarriak.
Garrasi urragarriz erantzuten zien haren dei guztiei. Garrasi beti-berdin gogaikarri bat besterik ez zen ateratzen kotxezainaren ezpain
estutuetatik. Garrasi ikaragarri bat bota zuen, eta leizeko harriek dardara egin zuten. Lur-arras hegan, jirabiraka, garrasi erlastuak botaz.
Sirenaren garrasi gautiarrak.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Garrasi-eskala osoa izan zen entzungai haren ostean. Gülbaharren garrasi-hotsak

ibarretaraino jaisten ziren .

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Gabiren negar-garrasiekin nahastua. Bere onetik aterata dagoenaren eztarrigarrasi luzea egiten zuen bere senarraren eta seme-alaben kontra. Izu-garrasitik ihes egin dezana zuloan jausiko da. Emakume-garrasi
zorrotz bat aditu zen. Beste gela batetik hiru emakume-garrasi lazgarri entzun ziren. Borrokaldikoan, gudu-garrasiak izango dira eta
ekaitz-egunean bezalako zalaparta. Protesta-oihuak eta asaldura-garrasiak. Eta segituan fusil deskargak eta herio-garrasi izugarriak. New
Yorkeko World egunkariak Minik inuitaren eskaera-garrasiaren oihartzuna jaso zuen bere magazinean: "Emadazue nire aitaren gorputza!".

5 garrasiz adlag garrasika. Hi haiz, zabor zahar hori -dio garrasiz-, ez haiz hil, beraz? Kontrarioaz gupida ez daitezen, oihuz eta
garrasiz haserrearazten dituzte. Orduantxe hasi zen korsikarra garrasiz. · Ikastetxearen aurrean, guraso andana bildu zen eta negarrez
eta oihu-garrasiz ageri ziren, bertaratutako telebista kateek zabaldutako irudietan.

6 garrasi batean adlag

Garrasi batean ari zen norbait hizketan, axola gutxi ziola nork entzun ziezaiokeen. Batzuetan garrasi
batean abesten, beste batzuetan isil-isilik. Goazen bizkor!_–esan zien Mikel Strogoffek garrasi batean. Berorren Gorentasunak oraindik ez
daki zer erosten duen honek?_–esan zion garrasi batean gobernadoreari. –Aska ditzatela zaldiak tarantas horretatik –agindu zion garrasi
batean, mehatxuzko keinua egiten ziola.

7 garrasi bizian adlag

Harrapazka kendu zion Hennek arraina eskuetatik, garrasi bizian: "Zergatik usaintzen dun?_Duinegia haiz
arrain usteldua jateko, ala?". Sion hiri ederra ari da oihuka, garrasi bizian eta eskuak luzatuz: [...]. Orduantxe garrasi bizian hasi zen
bakeroetako tipoarekin zegoen neska.

· Adarrik adar alde egin baitzuen ihesi, garrasi bizitan.

8 garrasi egin1

Etsipenez egin zion garrasi Jainkoari, arma bat eman ziezaion. Garrasi egiten baduzu, akabatuko zaitut. Garraisi
egin nuen eztarria urratu arte, eta leher eginda erori nintzen. Deiadar egingo dute zuregatik, garratz egingo garrasi. Garrasi egiten
entzun zuten, aterkia eskaka. –Garrasirik egin al duzu aspaldian? Nork egin du garrasi? –Inork ez du garrasirik egin -esan zion Ronek,
are urduriago. -Ez ezan garrasi egin! Ez zegok zertan garrasi egin! -Ez nion inori esan!_-garrasi egin zuen Hermionek. –Eta etekina,
Abrahamen jainkoa!_-garrasi egin zuen judu txikiak. -Bai, auto-istripuan hil ziren, gezurti nazkagarri hori, eta zeure ahaide saiatu eta
ondraduentzat zama izateko utzi zintuzten!_-garrasi egin zuen izeba Margek, amorruz puztuta. -Nire tximinoa jo duzu! -egin zuen garrasi
doktoreak sutan. -Zoaz infernura! -entzun nion garrasi egiten. Zer da hori? -egin zuen bat-batean garrasi Hirsch andreak, zur eta lur
seinalatuz portzelana puska pila bat lurrean, tximiniako koskaren azpian. Egin garrasi, Bat-Galim hiria! Egin garrasi eta ulu, gizaseme,

· (egin ezabaturik) –Stop!_–nik garrasi–, stop! Herbertek, orduan, garrasi niri: [...].
9 garrasi egin2 (determinatzaileekin) Ikaratzen denean izugarrizko garrasia egiten dik, Martin. Hegaztitzarrak
nire herria zigortzeko baita ezpata.

garrasi
lazgarriak eginez inguratu zitzaizkigun. Altzairu-itxurako atzaparren bristada bat izan zen, eta Malfoyk garrasi zolia egin zuen.
Emakumeak, Samuel ikusi zuelarik, garrasi handia egin eta esan zion Sauli: [...]. Bat-batean garrasi txiki bat egin zuen. Zeruko trumoiak
aditzea ere galaraziko lukeen garrasia egin zuten. Errusiako luze-zabal osoan gurdizainek zaldiei egin ohi dizkieten garrasi bihotzemaileak. Garrasia, esan nien, neuk egin nuen, ametsetan ari nintzela.

10 garrasi eginarazi

·

Baina Gringok zango-aztaletik heldu eta garrasi eginaraziz bota zuen lurrera.
Minak garrasi sarkorra
eginarazi zion.
[3] egin zuen garrasi (49); emakume garrasi (3); garrasi bat egin (7); garrasi bat entzun (7); garrasi batean (24); garrasi batean ari (3); garrasi betean
(4); garrasi bizian (11); garrasi egin (217); garrasi egin zion (14); garrasi egin zuen (121); garrasi eginez (7); garrasi egingo (8); garrasi egitea
garrasi egiteko (9); garrasi egiteko gogoa (3); garrasi egiten (55); garrasi handi (7); garrasi handi bat (4); garrasi handia (3); garrasi ikaragarri bat
garrasi ito (3); garrasi izugarriak (3); garrasi latzak (3); garrasi lazgarri (3); garrasi lazgarriak (3); garrasi luze (4); garrasi ozen (5); garrasi txiki
garrasi txiki bat (6); garrasi zorrotz (3); oihu eta garrasi (3); oinazezko garrasi (3)
garrasia egin (6); garrasia entzun (8)
garrasiak egin (4); garrasiak entzun (22); garrasiak entzun ziren (4); garrasiak entzutean (5); garrasiak entzuten (12); haurren garrasiak entzuten
ikaragarrizko garrasiak (3); oihuak eta garrasiak (3)
garrasirik egin (15); garrasirik ez egiteko (6)]

(4);
(3);
(6);
(3);

garrasibide (corpusean garraisibide soilik) iz garrasi egiteko motiboa. Baina hori egin nahi izan zuten, ez hainbeste
irabazteko itxaropenez, etsaiei garraisibidea emateko baizik, nahizta eurak bertan hil, kopuruaz fidatzen ez zirelako edo armarik ez
zeukatelako.

garrasika (orobat karrasika g.er.) adlag garrasi eginez, garrasiz. Ama garrasika ari zitzaion belarrietan... -Zer delaeta ari dira garrasika? Hedeei eragin, eta garrasika hasi zitzaion troikari, zaldiak ia geldirik baitzeuden. Aitak garrasika esaten zidan zer
egin behar nuen. Garrasika ekin zion laguntza eskatzeari. Eskuak buruan zituela, garrasika joan zen Tamar. Ama entzuten dut garrasika
eta Voldemorti erreguka. Morgiana aieneka eta garrasika entzun zituztenean. Mutiko gaizoa oraino bizirik zegoen, karrasika ekarri zuten
berriz ere preso lagunengana. "Times are changing" kantatzen nuen garrasika, "garaiak aldatzen ari dira". Orduan, haiek belarriak itxi eta,
garrasika, gainera jaurtiki zitzaizkion Estebani denak batean. Gero, zartailu kolpeka, harrika, garrasika, ahalik lasterrena korrika eragin
zioten zaldiari. Zaldizainen egitekoa zen haiek garrasika uxatzea eta itsasora bidaltzea. Garrasika hasi nintzen: [...]. Haserrearen
haserrez dardaraz hasi zen, ukabilak astinduz, bere onetik aterata, garrasika: [...]. –Merkatua ixtera doaz!_–zioen batek garrasika. Eta
beste hau?_–ni ia-ia garrasika ari. Ez, abboué!_(aita)_-garrasika berak. Modurik errukigarrienean negar-garrasika hasteko zorian
zegoen
[3] erori zen garrasika (3); esan zion garrasika (6); esan zuen garrasika (7); garrasika ari (45); garrasika ari zen (21); garrasika ekin zion (3);
garrasika esan (6); garrasika esaten (3); garrasika hasi (59); garrasika hasteko (6); garrasika hasten (12); garrasika ibiltzen (4); garrasika jarraitzen
(3); oihu eta garrasika (3); oihuka eta garrasika (7)]

garrasilari izond/iz garrasi egiten duena. Denok asmatu duzuenez, emakume garrasilari horiek txalupariak dira. Baina batez
ere gorroto zien aitaren zirrara sudurzulokari eta garrasilariei, hauek dardar egin eta oztopatu egiten baitzuten amarekiko harreman
sinple eta zuhurtzia perfektukoa. Kontuz hor, zuhaitz haren inguruan irteten da garrasilaria.

garrasitxo iz garrasi txikia. Ai, ai egiten zian, beldurrezko garrasitxoak!
garrasizale izond garrasien zale dena. Eta horiek «ahots sakon eta garrasizaleekin» kantatu dituzte.
garratoi (orobat garratoin) iz ipar arratoia.

Ordu berean, ohapetik hiruzpalau garratoi atera ziren eta gainera jauzi egin
zidaten, hemendik ausiki, handik ausiki, gorputz guztia odoletan ezarriz. Geroztik garratoi bat bezala bizi izan da zokoz-zoko, lurpez-lurpe,
azkenik saretan sartu arte... Eta hainbeste handituak dira urak non urbideak berak itotzen ari diren, gainditurik, garratoinak urbideetarik
haizatuz.

garratz 1 izond ahoan halako laztasun edo mintasuna eragiten edo sentiarazten duena. ik mikatz; gazi;
min; latz. Oinarrizko lau zapore badirela frogatzen dute test zientifikoek: gazia, garratza, gozoa eta mingotsa. Indiako limoiak (hindiz
ninbu) ttikiak dira eta oso garratzak. Gerezi gozoak gorriak dira/eta garratzak horiskak; gerizondo garratzak berandu/loratzen dira,
gozoak goizago. Madarikazioa dakarren ur garratza. Txistor xaxtar hari esker errazago sartuko zen ardo garratza. Barraren kontra jarri,
zinegotzi baten eta abokatu baten artean, eta garagardo garratz bat edan nuen. Esnea hartzituz lortzen den edari garratza eta gasduna
da kefirra, jogurtaren antzekoa. Ezein janari edo edari ezin da aldi berean gozoa eta garratza izan. Bi eskola-ume, hamabi xentimoren
"goxoki garratzak" erosi zituztenak. Bafada garratz batek zulatu zizkidan sudur-eztarriak. Eskuetan oraindik sexuaren usain garratz eta
sarkorra. Ke garratza, sarkorra, trinkoa, gozoa. Ahoaren bi aldeetako tolesdura garratzak. Hortzak garbitu zituen ahoko zapore garratza
ezabatzeko. Ozpinaren zaporea zuena, minkorra eta garratza....

2 irud Malko garratzak zerizkiola. Zerk larritzen hau horrenbeste, hilkor hori, horren negar garratzari ekiteko? Beste 17 ekaitz garratz
ageri dira 150 urte horien artean. Tragoan hustu zuen, aurpegian keinu garratz bat marraztuz. Oihua, oihu garratz zorrotza. Oihu
garratzak izango dira Jaunaren egunean. Gitarra doinu garratz, baina hala ere ederrak, entzuten ziren tarteka. Hil zorian erruki eske
isuritako hitz garratza. Ikusi zuen Jaunak israeldar guztien atsekabe garratza. Eta hor hasi zen hitz garratzez gaitzesten liberalismoa.
Hitz gozoen ondotik irainik garratzenak irten ziren haren ahotik. Aipamen garratzak egin ondoren saltzailearen egoismoaz eta dirugoseaz. Sasi errezko usain garratz bat. Gaur egungo giro politikoa garratzagoa da. Ez zen nehondik ere ados Paristik heldu ziren manu
garratzekin. Porrot argi eta garratza. Gorrotoz eta urrutiminez oratutako sentimendu garratza nigan azkartzen ari zela nabaritu nuen.
Eztabaida garratza piztu bazuen. Gurasoek gero eta harreman garratzagoak dituzte seme-alabekin. Sekretu garratzen bat gordetzen
duk hik. Bere bekoki altu eta begi urdin garratzekin. Une batzuetan argitasun garratzez ikusten dut dena. Nire nahigabea, nire
nahigaberik garratzena, bekatutik datorkit. Mila jostorratz herdoildu aldean, leihorik gabeko begirada, zafrada garratz bat bihotzean.
Alertzea [...] bere zukuaren mikaztasun garratzarengatik pipirik eta zomorrorik ez hartzeaz gainera, suarekin ere ez da pizten.

3 (erkaketetan) Zitroin berdea bezain garratza. Ozpina bezain garratzak.

· 4 (izen gisa, ezkerrean -en atzizkia duela)

Baina, eskuaz xukatzera egin gabe, ezpainetara erortzen utzi zituen, malkoen
garratzak egoera are garratzagoa gozatuko ziolakoan-edo. Taldeburuaren manua bete, eta listuaren garratza irentsi behar izan nuen.
Heineken botilen kristal berdeak ez du keruaren garratza ostentzen atetzarraren goma lirdingak klik egiten duenean. Zaporearen gazigarratza. Gerraren garratza ala amodioaren gozoa. -Ikusten duzuenez, botiken garratza baino ez dut dastatzen. Edipo ahots bikoa zen,
txokolatearen gozo-garratza bezala. Zaporearen gazi-garratza.

5 (adizlagun gisa) Eta goragalea sentitu nuen, azkar, garratz, higuingarri. -Aukera-aukeran etorri zaizu dirua, nonbait -aipatu zuen,
garratz. Bada jende bat, pentsatu zuen Ruche jaunak, garratz, ergelkeria barra-barra ematea baino merezi ez duena. –Barre egiten
duzu!_–erantzun zion garratz samar Erresuma Batuko herritarrak. Garratz mintzo zen, bisai-ozpin, nagusi batek menpekoari errieta eman
behar dioneko baldintza gutienekoak betez. Gaur ere garratz kexatzen naiz, nekez eusten diet neure aieneei. Lilyk bortitz eta garratz
aldarrikatu nahi zuen Pauli laguntzeko zeukan gogoa. Eta hortzak garratz sentitzen baitituzu ahoan, limoi bat jan duzunean bezala. Eta
arnoa ezpainetaratu nuen, eta haren gozoa garratz egin zitzaidan bat-batean...
[3] ahots garratz (4); garratz samar (3); garratz samarra (4); irribarre garratz (3); usain garratz (4);
ahots garratza (3); barre garratza (3); eztabaida garratza (3); garratza izan (7); gozo garratza (4); hitz garratza (3); ke garratza (3); usain garratza
(3); zapore garratza (10);
eztabaida garratzak (3); garratzak izan (3); gaztigu garratzak (3); hitz garratzak (6); istorio garratzak (3)
ahots garratzez (3)]

garraxko adlag garratz samar.

–Ez horrek, eta ez guk –errepikatu zuen beste taldekide batek garraxko–. –Eta gure aldekoak

ere ez!_–nik garraxko.

garraxtu, garratx/garraxtu, garraxten da/du ad adkor garraztu.

Eta zenbat yinkas, yintonik, zenbat kuba edo kuberdi

gordons, bakardí edo dena delako jinebraz garraxtuak?

garrazkeria iz garraztasun gaitzesgarria.

Baina, barka nire garrazkeria: inola ere ez! Gurasoekin garrazkeriaren bat edo

zer?

garrazki adlag era garratzean. ik mingoski. Hargatik, Enez Eussan denetarik urrun nintzela konturatu orduko, Joanaren falta
garrazki pairatu nuen. Gauaz, jateko ebaste anitz bada, nahiz-eta ohointza garrazki zigortua den. Eta erran ziguten lehen gauzetarik hau
izan zen agerian otoitz egitea eta ebanjelioaz mintzatzea garrazki debekatua zela. Garrazki kritikatuz. Harrigarria da azken une hauetan
berbek eskatzen didaten ardura, irudi luke ertz biziak dituztela, burdinak baino garrazkiago urra dezaketela entzulea.

garraztasun 1 iz garratza denaren nolakotasuna.

Arrazoi berberengatik pentsa dezakegu azidoen bitartez, zukuaren
garraztasunagatik, berdin senda daitezkeela modu naturalean harriak dituzten gaixoak ere. Ahotsaren garraztasuna printzipioen
garraztasunetik dator eta leuntasuna ere haien leuntasunetik. Eta Jainkoa ez den guztiak bere baitan daramatzala oinarrizko
garraztasuna, nahigabea eta oinazea. Hori baino hoberik ez dago egoeraren garraztasuna unetxo komiko batez eteteko. Harekiko
harremanetan ez baita garraztasunik. Kideen arteko barne-eztabaida eta liskarren garraztasunagatik. "Hura hil ondoren", esan zuen,
sekula ahaztuko ez dudan garraztasunaz, "bera [...] izango zen Ushertarren leinu zaharreko azkena". Nirekin topo egiten zuenean izutu
egiten zen batzuetan, edo garraztasunez begiratzen zidan beste batzuetan. Bada, ordea, jenderik besteren hutsegiteak zuzentzeko prest
dagoenik, baina honekin hutsegite astunagoetan erortzen dira, herraz eta garraztasunez jokatzen dutelako. «Emakume judu arrunta»,
esan zuen bere artean garraztasunez. Begirakunea gogortu egin zitzaion eta, garraztasunez, erantzun zion: [...].

2 (hitz elkartuetan) Ez balitzaio bezala mintzatu arren, garraztasun handia antzematen zitzaion aurpegian. Sarritan, kaleko biraoak
botatzen zituzten, baina ez zituzten axolagabeki esaten, gizonezkoek bezala, ezpada halako garraztasun berezi batekin beti, nolabaiteko
erronka-doinu batekin. Zirimirian gaindi ontziraleku grisak eta urbazterreko eraikinak ikus zitzakeen, garraztasun pentsaezinezko
zeruaren kontra. Baina ukatzen du, hala ere, euskal eliteak beren hizkuntzaz lotsatzen zirela, azken buruan garraztasun nabarmenez

· Ozenki mintzatu zen, garraztasun ez itxuratiz,
3 (hitz elkartuetan) Garagardo botila hark garraztasun puntu bat bazuela. Gerezi beltzek ematen dioten aldibereko garraztasun
gaineratuz: [...].

eta gozotasun puntu hori estimatzen diote silesiarrek. Halako garraztasun zantzu bat, halako etsimen bat, luzarora baizik ezin ken
dezakeguna. Garraztasun izpi bat ageri zuela bere ahots gozoan. -Gure kasuan -esan zuen Julenek, garraztasun apur batez-, gure
kasuan gu sakabanatu ginen, Mirari. Halakoetan, esan ohi dugu halakoxea dela bizitza, baina kontsolatzeko ahalegin horrek ez dio
garraztasun poxi bat ere kentzen irentsi beharreko ozpinari. Ezagutu berritan halako garraztasun- eta irmotasun-irudipena ematen zuen.
Bere arimaren bi muturrak ziren, batetik, mingostasun-, lehortasun-, garraztasun-egoera bat, eta, bestetik, depresio- eta tristurasentipen bat ziren.

garraztu, garratz/garraztu, garrazten 1 da/du ad garratz bihurtu.

Eta, eritasunarekin batean, ene bularretako esnea
mintzen eta garrazten hasi zitzaidan, eta, hondarrean, galtzen. Niri ere sentipen beraren ozpinak garraztu baitzidan ahosabaia. Berehala
garraztu zitzaidan, ordea, eztia: kalean aurrera gindoazela, Klaus elkartu zitzaigun atzetik oihuka etorrita.

2 irud (zerbait)

Abotsak sarritan eztarria mintzen eta, oihuak kanporatzean, zintzurrestea garrazten du. Bakearen ardiestea
hauteskunde estrategiapean ezartzeak giroa garraztu egiten du, eta gizarte hausturaren irriskua azkartzen. Haurtzaroa garraztu zidan
Line demonio hura. Nire izaera garraztu eta gozakaiztu egin dela. Oso gogoan zuen nola tumore bat aurkitu zioten buruan, nola bi bider
ere egin zioten ebakuntza, nola umorea erabat garraztu zitzaion. Baina gehiegi edaten bada, barrua garrazten du, eta erronkak eta
borrokak sortarazten. Hainbesteraino garraztu zen gure arteko harremana, iruditu baitzitzaidan oso zitekeena zela berriro ere telefonoa
pausatzea. Odol-berotasuna ez da zuzentzen odol hori gehiago garraztuz, ezta espetxearekin garunak iziotuz, edota bakardadearekin
irudimena hauspotuz. Beiztegi kapitainak, bihotza garrazturik, erretiradako agindua jo zuen. Neskatila berriro autoan sartu zenerako, oso
berandu zebiltzan, eta umorea garraztuta zuten.

3 irud (norbait)

Laster garraztuko da gizona, eta zuen gobernuaren aurka jarriko. La Sarrietteren esker gaiztoak Lecœur andrea
garraztu zuen azkenean, eta, suak harturik, berba lohiak baino ez zitzaizkion irteten ahotik, aipatzen zuenean. Lacaillek, garrazturik, [...]
burgesen baretasun gozoari begiratzen zion begi uherrez. Garrazturik eta barneminduta joan nintzen. Baina bazirudien haien pailazokeriek
are gehiago amorrarazten zutela Draco Malfoy, gero eta garraztuago agertzen baitzen bi anaiak hala ikusten zituen bakoitzean.—Zergatik
etorri ziren partidara? —galdetu zion Harryk garraztuta.

· 4 (era burutua izenondo gisa) Ogi idorra, txorizo garraztuaren estalki. Ahate bat haragi xehatu eta garraztuez betea, krema
lodi baten gainean. Gozokiekin, kanape garraztuekin eta limonada gezarekin. Haren begi garraztuetako gorritasunetik. Izuak hartuta,
milioika errefuxiatuk ihes egin zuen, etxeak eta jabegoak utzita, beren ibilaldi luze eta beldurgarrian arerio garraztuek presatuak. Hartaz
pentsatzen saiatzen naiz melodiaren bitartez, saxofoiaren soinu zuri eta garraztuetan zehar. Gogoeta garraztuen bele beltzari aurka
eginez.

garreztatu, garrezta(tu), garreztatzen (orobat garraztatu) 1 du ad garrez bete. Etnan sua gainezkatzeko eta zerua
garreztatzeko. Sugarrek garreztatua egon arren, Grosrouvreren lehen eskutitzarenaren antzekoa zen gutun-azala, eta Ruche jaunaren
izena eta helbidea zekartzan.

· Muinak biguntzeko moduko eguzkipean garraztatu arte zain egon eta gero

2 (era burutua izenondo gisa) Gau batez, herritarrek izututa ihes egin zuten, saguzar garreztatuak hegan ikusten ari zirelakoan.
Txabolari su eman genionean, beheiti-goiti egin zuten garrek -lasto-su, laster-su-, baita ene arimak ere haien hauts garreztatuekin
batean, garrekin gar, amorioarekin amorio.

garro 1 iz olagarroek eta beste zenbait ornogabek dituzten luzakin malguetako bakoitza. Poliki-poliki atera da
olagarroa arrokaren azpitik, garroak baldarki luzatuz. Ito beharrean estutzen diote burua olagarroaren garroek. Aintzira ondoan eserita,
txipiroi erraldoiak bere garroak nagi-bagi uretatik kanpora ateratzen zituela ikusi zuten. Polipo baten garroak bezala. Garro likatsu haiek,
hidraren buruak bezala, berriro sortzen zirela zirudien. Izan ere, tumoreak garroak zituela irudi zuen, erresonantzia magnetikoetan.
Koralaren oinarrizko unitatea polipoa da, tutu itxurako gorputz bat, garroz inguratutako aho bat eta bere beheko muturrean substratuari
atxikitzeko disko basal bat dituena. Badute habia baten nolabaiteko antza, eta baita garro erresumingarriak (urtikanteak) ere.

2 irud

Aurreko transnazionalen ordez, enpresa sare oso konplexuak sortu dituzte mundu osoan barrena, bere garroak zabaltzen
dituztelarik.

garrotatu, garrota, garrotatzen du ad garrotea eman. Espainiak garrotatu zuen azken iraultzailea, anarkista bat. Gudariak
ez ziren garrotatuak izan. Hila zarela adierazi dio medikuak eskua ezker-eskuin mugituz lekukoa den gerra kontseiluko lehendakariari,
garrotatuak ez du pultsurik.

garrotatze iz garrotea ematea.

Pozik dago bere lanaz, garrotatze txukun bat egina da, eta pena du hurrengo egunean deus
aurkitu ezin izana bere trebeziaz egunkarietan. Garrotatze batek Espainiaren basatia erakutsiko zuen, gillotina kamutsa urkabilur pikaduna
Erdi Aroko aulki elektrikoa Inkisizioaren zeremonia.

garrote 1 iz makila lodia.

Herri guzia kurritu zuen garrote edo makila lodi bat airean, ber denboran gomitatuz nor ere baitzuen
etsaia, han berean berarekin borrokatzera. Ezkerreko sorbalda estali zuen lehoi-larru batekin, eta eskuineko eskuan garrotea hartuz, han
joan zen Erregea justizia egiten ari zen epaitegira. Ilea motza, zapi bat lepoan, botoi guztiak lotuta zituen jaka beltz bat eta garrote bat
hanken artean. Ez zuen ezertarako astirik izan, Martinek sorbaldan jo baitzuen garrotearekin, eta fusila lurrera botarazi zion.

2 (orobat garrote bilau) burdinazko lepoko modukoa, torlojuduna, heriotzara kondenatuak itotzeko
Espainian erabiltzen zena. Garrotea zen, bere garaian jendea hiltzeko erabiltzen zutena, eta gure garaian ile-apaindegiko eserleku
bihurtu zuten. Garrote bilauan lotuko nindutela. Ez zekiten fusilamenduarena ez lako agonia izango nuela, urkabe zitala haga lotsagarria
pikota laidozkoa garrote bilaua, huraxe emon behar zidatela, Angiolillori legez. Euskal Gobernuko iturrien arabera, Santoñako errendizioan
atxilotuetako 321 hil egin zituzten, fusilatuta edo garrotean. Lepoa garrotean legez hautsi zen wolframezko haria, eta argia eten egin zen
bere burutik. Angiolilloz oroiturik, Cánovas del Castillo hiltzeagatik garrotez exekutatu zuten anarkistaz. Fusilatuta eta garrotez hildako

·

euskal herritarrei gagozkiela. Badaki bere burua engainatzen diharduela, gaurkoa ez dela gaueroko ekintza, eta sarrailari ematen dion
buelta bakoitza garroteari emandako sakada dela.

3 garrotea eman garrotea erabiliaz heriotza eman. ik garrotatu.

Gerta zaitez hurrengo hogeita hamar urtetan
Santutxuko presondegira kaxuelak eta otartekoak eroatera, beno, baldin eta lehenago garrotea ematen ez badiote.
[3] garrote bilaua (3)]

gartsu izond 1 garrez betea.

Su gartsuak bere zarata beldurgarrian oihanak sustraien hondoraino irensten zituenean. Su
gartsuak itzali. Zuzi gartsu bat zeukan bularraldean sutan. Zerua gori-gori ageri zen hiriaren gainaldean, eguzki sarrera gartsu bat
bailitzan. Argi zuri bat da, baina egun berriko eguzkia bezain gartsua. Eskualde menditsu horren azpian lur beroak eta iturri ugari
aurkitzen dira; eta horrelakorik ez litzateke sortuko barru-barruan ez balira su handi gartsuak izango, sufrez edo alunbrez edo betunez
egindakoak. Argi zuri bat da, baina egun berriko eguzkia bezain gartsua. Euren gorputz gartsuak ortzian zehar bazkatuz. Hala, haren
gogoaren oldar bizia garaile izan zen, eta urrun jo zuen, munduko eremu gartsuaz harago.
eta gartsua zeukan.

·

Xanpainaren ondorioz, begirada distiratsua

2 kartsua. (adiera honetan Hiztegi batuak gartsu baztertzen du eta kartsu erabili behar dela adierazten).
Suak bezala erretzen duen grina gartsua du. Elkar maite zutela esan zitekeen; begiradatxo gartsuak gurutzatzen zituzten eta inoiz
musuka elkar jan beharrean harrapatu nituen. Neska hitz gartsuetan kulunkatua sentitu zen. Ireneri maitemin gartsuz dedikatuak. Haren
jarraitzaile eta fededun gartsu bihurtu zen ia berehala. Haren fede gartsua, haren heretikoei buruzko aihergoa. Edozein epaimahai aspaldi
hasiko zen negar-zotinka halako alegatu gartsua entzunda. Hain baitzen gartsua gure gogoa. Erreformaren misiolari gartsuak.
Parlamentuan txepelkerietan ibilitakoak kaleratu eta puritano gartsuez osatu zuen Parlamentu berria.

· 3 (predikatu edo adizlagun gisa)

Ni beti xakean gogoz eta gartsu aritu naiz, eta oso desafio ezberdinak dauzkat aurrean
oraindik. Lipar batez, bere burua ikusi zuen eta, behinolako urteetan bezala, gartsu eta arin sentitu zen. Aldian behin teoriarik xelebreenak
azaltzen zizkidan, gartsu eta bero beti, gizakiaren eboluzioaz, hil osteko berraragitzeaz edo zernahitaz. —O, bai —esan zion Hermionek
gartsu. Gogoz gartsu izan arren, ahula baita gizakia. Idazlearen hainbat albiste eman zidan Öchlerrek, erdi ahapeka baina gartsu. Heroi
baten antzera atera da Jauna, borrokarako gartsu.
[3] gogoz gartsu (3); bihotz gartsuz (3)]

gartsuki [36 agerraldi, 17 liburu eta 4 artikulutan] adlag kartsuki. (Hiztegi Batuak gartsuki baztertzen du eta
kartsuki erabili behar dela adierazten). Ezpatak dena suntsitu du gartsuki. John Hullek, Touching the Rock autobiografia
aipagarrian, bere buruaz hitz egitean, gartsuki ematen digu aditzera ia erabat "denboran bizi dela" itsua. Uztaritzeko ostatura heltzen ari
nintzen; kontuarreraino hurbiltzen saiatzean, jendarte gartsuki bilduan barna “Barkatu”ka zulatu nuen bidea. Gartsuki hitz egiten zuen.
Eta zeinen sutsuki eta gartsuki mintzatu zintzaizkidan hartaz, jaun André! Zertarako gartsuki lan egin eta dirua aurreratu? Pedro
kartzelan zaindua zeukaten bitartean, eliz elkartea Jainkoari otoitzean ari zitzaion gartsuki haren alde. Eta hango jendearekin, gartsuki
hasten zen eleketa, betiko adiskideak balira bezala. Zure musuak hartu berria nintzen, zure musu orduan ere gartsuki emanak.

gartsutasun [13 agerraldi, 6 liburutan] iz kartsutasuna. (Hiztegi batuak gartsutasun baztertzen du eta
kartsutasun erabili behar dela adierazten). Gartsutasuna itzaltzen hasi zitzaion, sentimenduak hozten. Bere lehengo
gartsutasun iraultzailetik oroitzapen lauso baten aztarrena besterik ez zitzaion geratzen. Azken lau urteotan oso sarrera gutxi idatzi ditut
neure egunkarian, gartsutasunaren parte handi bat kendu baitit depresio-kontrakoak. Muturreko galanta hartu aurreko gartsutasuna.
Berekin Jesukristo gure Jaunaren odol aintzagarria eramanez jaierazko suarekin batera, eta karitatezko gartsutasunez.

gartu, gar(tu), gartzen da/du ad garretan jarri; bat-batean su hartu. ik sugartu. Atalok ez batera loratzen dira, ez
batera sendotasuna hartzen, ez zahartzean batera uzten, ez Venus berarekin gartzen dira, ez ohituretan bat datoz, ez lohadarretan
atsegin berdinak dituzte. Bet-betan gartu zitzaidan, ordea, broma baten susmoa. Itxaropen horrexek gartzen gaitu.

gartxo iz gar txikia.

Kristau-herrian ere ez dago egintzarik, denik eta txikiena denik, hala nola txilin baten hotsa edota argi-mutil
baten gartxoa, barne-bizitzara atxikita ez dagoenik. Bat-batean gartxo bat piztu zitzaion ninietan. Txingarrak bizitu egiten dira, biktimari
engietorria egiten diote, koadernoaren materia pixkana irensten dute, eta gartxo batzuk goratzen dira errauts ilunen artean.

gartxu izond jan-edanean neurritsua.

Pitoiak gartxuak dira, hilean birritan jaten dute eta batekoz beste: ariketa gutxi egiten
dutenean bereziki. Beste inor ez bezalakoa sentitu zela langile edan-gartxu pila baten erdian, kriseilu motel batek argituriko ganbara
batean.

gartxutasun iz gartxua denaren nolakotasuna. Herritarrak aberasteko bi gauza dira beharrezkoak: lana eta gartxutasuna.
Kontu hauek denak, jakina, gartxutasun eta mikakeria alternatibo edo terapeutikoak sartu baino lehenagokoak dira.

gartzela ik kartzela.
garun [871 agerraldi, 109 liburu eta 102 artikulutan] 1 iz burmuina. (pl) Egun osoan abandonatu ez ninduen buruko mina
biziagoturik, garunak urratu beharrean nituen orain. Telebistak gure etxeak eta garunak inbaditu baino lehen. Huraxe izan zela nik
ikusitako emakumezko lehen pubisa, beltz-beltza, begi-ninian eta garunetan iltzaturik geratu zitzaidana. Georgek, txalupako horrek,
arraun batez ia-ia garunak txikitu zizkion bati. Hortxe etorri zaio ideiaren hazia garunetako ildoren batera. Usain hori garunetan sartu
zitzaidan. Denboraren iragaiteak isilaraziz doan oihartzuna, egia esan, akordurik bizienek ere, garunetako oroitze-mekanismo
neurobiologiko hutsak ez diren beste euskarriren bat behar izaten baitute. Garunak lehertzeko zorian nituen. Garunak urtuko zitzaizkion.
Bi ahari adar-oker topeka zebiltzan elkarren aurka, nork noren garunak kanpora aterako.

2 sing

Almendra oskol barruan nola, halaxe hasi zitzaion garuna burezurraren barruan danbateko joka. Halako amorru olde bat igo
zitzaion garunera doktoreari. Belarria sutan neukan, eta soinu mehe batek zulatzen zidan garuna. Hori da jaio eta gero gehien hazten eta
garatzen den garunaren aldea. Gauza asko hautsirik, barneko zauriak, hemorragia, ubelak, urratuak, denetik, eta biek zuten garuneko
xoka. 1946an hil zela, garuneko minbizi batez. Konbultsiboki behartua ote zegoen iraganeko segmentu izoztuak, garuneko artxiboko
"argazkiak" ikustera? Lo gutxi eta asko irakurri, garuna lehortu zitzaion; eta zentzua galtzeraino jauzi zen.

3 (sing, testuinguru teknikoetan)

Garuna, gorputzaren jarduera guztiak kontrolatu eta zaintzen dituen organoa, gizakiak
egindako edozein sistema elektronikorenak baino ahalmen handiagoak dituen konputagailua da. Garunak eta nerbio-sistemak osatzen
duten kontrol-sistema. Garunak baditu 10.000 milioi neurona, eta neurona bakoitza beste 10.000ri konektaturik egon daiteke. Kono
bakoitza zuntz bakar baten bidez konektatzen baita gehienetan ikusmen-nerbiora, hots, seinaleak garuneko ikusmen-konputagailura
igortzen dituen nerbiora. Konexio konplikatuak dituzte garuneko usaimen-eskualdearekin lotura duten 50.000 nerbio-zuntz ingururekin.
Zentral telefoniko batekin konparatzen zen garuna. Garun primitiboa oso erlazionaturik zegoen usaimenarekin; ikusmena eta entzumena
geroago garatuak dira. Descartesek errana egia bada, badirudi ezen gorputz osoa dela arimaren egoitza, eta garuna -edo garunaren
erdiko guruina, zehatzago- egoitza horren gelarik inportantena. Gibelari behazuna bezalaxe dario garunari pentsamendua. Ez dago jakin
beharrik garunak nola funtzionatzen duen: erreflexu baldintzatuen kontu bat besterik ez da. Belarritik garunera doan entzumenaren
nerbioak. Hala ere, arazo nagusia garunekoa zen, argi eta garbi. Garunaren gainazalaren zati bakoitzean. Pickwick sindromean,
arnasaren depresio larria eta odol guztia oxigenatzeko gutxiegitasuna gertatzen dira, garuneko arnasgunearen depresioari lotuak.
Erretinatik garuneko ikusmen-alde primariora igortzen ziren "zentzumen-datu" edo "inpresio"ekin parekatzen zen ikusmen-pertzepzioa.
Garuneko lesioren batek eragindako koloreekiko itsutasun erabatekoa, garuneko akromatopsia deritzona. Lesioa garunaren ezkerreko
aldean du; bekokiko hirugarren zirkunboluzioa, hizkuntzaren gune bat dela uste dena, kolpatuta egongo da, seguru asko. Garuneko
konmozioa eta burezurraren haustura izan zituen

4 (jaki gisa) Ostatuetan zerbitzatu ohi dituzten jakiak ekartzen hasi ziren: aza-zopa eta hostorezko pasteltxoak [...], garunak ilarrekin.
5 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa) ik zerebral. Garun-isurketa bat. Halako ahalegina egin zuen, ordea, non garunkongestio batek jo baitzuen Euler. Ez daukat artikulugile horrek baino garun-nahasmen handiagorik, edo gizartean eredugarri diren
arloteek baino pertzeptzio irrealagorik. Animalia guztien garun-sistemak deblauki itxiz erantzun liezaioke gehiegizko puntu kritiko batez
haraindiko estimulazioari. Atzeko zatia, garun-enbor deritzona, bizkar-muinetik garatzen da. Garun-transplanteak. Kaltea alde horietako
lesioak eragin zuela Mondrianen testen bidez frogaturik, garun-azterketen bidez saiatu ginen hura ikusten. Garun-azalak mintzamena
kontrolatzen du, eta gorputzaren zentzumen-organoetatik datozen seinaleak jaso eta prozesatzen ditu. Sentimen jakin batzuekin loturiko
garun-azalaren atalak. Ezinezkoa zen kolorearen pertzepzio eta irudikapenerako halako gunerik existitzea eta garun-azalaren edozein
eremu eginkizun horretarako bereizi ahal izatea. Meninigitis edo meningoentzefalitisa (garunaren eta garun-mintzen handitzea). Garunirudiztapen teknika berriak (TAK, EMI, PJT, SQUID, etab.). Gure Maddi [...] zer eta zabor UPN zale bilakatzeko bidean alu ustel ile-gorri
batek garun-lixiba eginda!

6 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa) Giza garunaren berezitasun harrigarrienetako bat lobulu frontalen handitasuna da.
Ia ezinezkoa da giza garunak ematen duen zalutasun eta konfiantzaz eskailerak lasterka jaitsiko dituen makinarik diseinatzea. Buruan
talka ikaragarria sumatzea, narrasti-garunean edo nonbait han
[3] garun apoplexien atlasa (3); garun azala (6); garun azalaren (7); garun azalean (6); garun azaleko (5); garun isuria izan (3); garun zati (3);
aurreko garuna (3)
garunak inbaditu (3)
garunaren bi erdiak (3); garunaren egitura (3); garunaren egoera (3); garunaren garapenean (3);
garuneko akromatopsia (4); garuneko hodietako (6); garuneko hodietako arazoak (3); garuneko isuria (3); garuneko isuria izan (3); garuneko lesio (3);
garuneko lobulu (3);)]

garundegi iz burmuina.

Jakin nahizko hidropesiaren tokian, dena dakienaren garundegi lehertuak ditugu gaur, hazi-hazi egin eta

barrurantz lehertuak.

garungabetu, garungabe(tu), garungabetzen da ad garunak kendu, garunez gabetu.

Guti faltan ez duk arraso

garungabetu.

garuntxo iz garunaren atzeko eta beheko zatia. ik zerebelo.

Gorputzaren pilotu automatikoa garuntxoa da, garun-

enborra atzetik inguratzen duen hanpadura bat.

gas (orobat gaz g.er.; Hiztegi Batuan gas agertzen da) 1 iz ohiko egoeran etengabe hedatzeko tasuna
duen gorputza edo gaia. Boyle eta Mariotte gas berotuak gora egiten duela ohartu ziren. Usteltzearen ondorioz gasa sortzen da,
gas horrek zelula ehunak eta barrunbe guztiak zabaltzen ditu, eta horrexek ematen dio gorpuari buiatu itxura hain ikaragarri hori. Zaborrak
eta gas karbonikoak. Argindarra sortu dute banana ustelek sortzen duten gas metanoarekin. Zaramaren pilaketarekin sortzen den gasen
metano edukia oso handia da. Iberdrolak «baditu» gas kutsakorren isuria murrizteko baliabide teknologikoak. PVCzko hondakin gehienak
erraustu egiten dira eta errausketa horretan gas azidoak askatzen dira. Berotegi efektuko gasen emisioa. Poliziek gas negar-eragilea bota
zuten orduan. ik beherago 10. Iraken menpeko Kurdistanen, bost bat mila kurdu gasez hiltzea agindu izana egozten diote. Tamaina
kontuan hartuta, gasezkoa barik harrizko planeta izan daitekeela esan dute zientzialariek. Kometaren gasezko lainotik gertu. Bazekien
han aurrean genituen militarrek Afrikan gasak erabili izan zituztela.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gaseoso.

Gas egoera, materiaren egoera gaseosoa. Gas-kanpaia, zabalik utzia,
jaitsirik zegoen. Gas turbinen alorrean sinatutako hitzarmenak. Gutxienez 31 meatzari hil dira gas eztanda batean. Gas isurtzeak. 9 lagun
hil eta milaka ebakuatu dituzte gas isuri baten ondorioz. Gas igorpenak mozteaz. Kanpinerako gailuen denda batean berogailu elektriko
bat, gas-sukalde txiki bat eta aluminiozko eltze bat erosten ditu. Ez kamioi honek, ez errepide honek, ez gas palanka zikin honek ere. ik
beherago 9. Saturno hidrogenozko eta heliozko gas bola delako. Infragorrien bidezko behaketek galaxia guneak erakusten dizkigute, gas
hodei beroak.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Amoniako-gasa txorroteko uretan disolbatu, eta saski-ontzitan salduz eta auzo
guztia kutsatuz ateratzen baitzuen bizimodua. Adituen arabera, 2,5 miligramo kloro gas aski dira heriotza eragiteko.

4 Argi egiteko edo berotzeko erabiltzen den gasa, batez ere harrikatza destilatzetik ateratzen dena. Arratsa
sartzen ari zen eta berehalaxe piztuko zuten gasa: orduan idatziko zuen. Vera suaren ondoan zegoen, eltzearen azpiko gasa pizteko
ahaleginetan. Gas sutuaren sugar urdinari atxikiak. Ahalik eta gas gutxien gastatzeko. Gasezko lanpararen argitan. Ziklo konbinatuko
zentralak gas likidoaz hornitzen dira, eta gas naturala eta elektrizitatea sortzen dute. 5,5 mila milioi metro kubiko gas erosiko ditu guztira.
Hona etortzen zen emakume gazteren batek gasa ireki eta bere buruaz beste egin zuen.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Bulebar asaldatu, gas-argiz izartu, zurrumurrutsuari begira. Gasezko kale-argi baten
kontra jarrita. Petrolio, gaz edo elektrika salerospenetan. Gas-lanparen argi zakarraren azpiko ohe-ilarak. Hotzaren hotzez moretutako
kaleetan gas-lanparek dar-dar egin zuten. Jendarme pare batek gas-kriseiluekin argitu omen zuten denda barrena, elektrizitatearekin
arazoak izan zituztelako. Bere gelara heldu zen, gas-berogailua piztu zuen eta haren gainean makurtu zen. Gas-pizgailuari heldu zion.
Gas-erregailu baten garrera. Ama zutik gas-sukaldearen ondoan. Etxeko atea ireki zuenean ustel usain halako bat sumatu nuen, eta
adierazi ere hala egin nion "a zer gas usaina". Gas leherketa bat izan dela otutzen zaio. 48 hildako eragin zituen etxebizitza bloke batean
izandako gas ihes batek. Gas-fabrikan lan egiten zuen mutil bat. Gizonak gas-bonbona ikuskatzen zuen bitartean emakumeak plantxarekin
jarraitu zuen. Gas galdara zegoen gelan ez zegoen behar adina oxigeno. Itzelezko gas-tangak. Hurrengo 30 urteetan erregai eta gas
kontsumoak gora egingo du nabarmen. Iberdrolak kontratuak sinatu ditu Noruega, Aljeria eta Italiako gas enpresa banarekin, zentralen
hornidura bermatzeko. Petrolio eta gas erreserben kontrolaren aldeko borroka. Gas eta argindar merkatuak nahikoa ez liberalizatzea
leporatu die Batzordeak. Aire sur Adour (Landak, Frantzia) eta Bilboko gas sareak lotu behar dituen egitasmoa gelditu behar izan dute.
Errusiako Jukos petrolio taldeak gas erauzgailu bateko partaidetza saldu du.

6 gas ganbera ik kamera 5. Gas-ganberari itzuri eginda ere, nekeak, ahuldadeak edo gaixotasunek hiltzea zen gauza arruntena.
Konboietatik jaitsi eta gas-ganberetaraino abian jartzen zirenen begitartea. Irudi horietan, errausteko labeetatik ateratzen den keaz gain,
gas ganberetan sartzeko zain dauden presoak ageri dira. Kontzentrazio eremuetan naziek gas ganberak erabili izana zalantzan jarri
zuen atzo Bruno Gollnisch Fronte Nazionaleko eurodiputatuak.

7 gas geldo

Badira, arnasten dugun airean, gas geldo direlakoak; gas noble esaten zaie, orobat, eta eztabaidatzekoa litzateke ea
benetan noble guztiak diren geldo eta geldo guztiak diren noble. Barbaricôri bete-betean dagokio orri hauen abiaburu izan den gas
geldoekiko konparazio hori.

8 gas hodi Gas hodiaren lanak geratu dituzte Biriatun, etxeei kalte egiteagatik. Gutxienez 15 hildako eragin zituen lur azpiko gas hodi

baten eztandak Belgikako hegoaldeko Ath hirian. Lurpez iragaiten diren sare guztiak berritzen hasiak dituzte: edateko ura, ondarkin
likidoak, elektrika, telefono eta gas hodiak.

9 gas maskara Su-lerrorantz, gas maskarak jantzita, baionetak irmo finkatuta. erne nago zelatan, nire gas maskara burutik behera
sartuta. Txilioka ari naiz nire gas maskara barruan. Hurrengo egunean gas maskarak eskatu nituen.

10 gas (pedal) azeleragailua. Belt Parkway inguruan zoazela gas-pedala sakatzea orratza hirurogeita hamarretik gora igoaraziz,
doi-doia egunsentia baino lehentxeago. Gidariak gogoz zapaldu zuen gas pedala, zelaiez betetako tarte bat zeharkatzen ari zirela. autoan
eseri, atea itxi, giltzatxoa kontaktuan sartu, irratia sintonizatu, zigarreta pizgailuarekin piztu, eta segidan abioari eman, gasari sakatuz.

11 gas negargarri negar gasa, gas negarrarazlea.

Hainbat gaztek botilak, harriak eta galtzada-harriak jaurti zizkieten
segurtasun indarrei eta horiek gas negargarriarekin erantzun zieten. Bertzalde Poliziak gas negargarria igorri zion aurpegira Bob Edme
argazkilariari, auzitegiaren atarian.

12 negar gas Gutxienez 15 lagun zauritu zituzten, balez eta negar-gasez. Israelgo Armadak zauritutako Hamaseko ekintzaile bat eta
manifestari gazte bat hil zirela, baita Hebronen herenegun izandako borrokaldietan negar gasa irentsi zuen 65 urteko gizonezko bat ere.
Negar gasak jaurti zizkieten ikasleei. Manifestariek molotov koktelak eta harriak jaurti zituzten Turkiako polizien aurka eta hauek erantzun
zuten negar gasa botata. Goizeko laurak inguruan iritsi zen Polizia eta, negar gasak eta borrak erabiliz, ordu laurdenean bota zituzten
ikasleak kanpora. Soldaduek negar gasak erabili zituzten ehunka manifestari palestinar zein ezkerreko israeldar sakabanatzeko. Poliziak
manifestariak negar gasarekin sakabanatu eta dozenaka lagun atxilotu zituen. Soldaduek negar gasak eta balak erabili zituzten, eta,
gutxienez, bost palestinar zauritu zituzten.
[3] gas argiak (5); gas argiontzi (4); gas argiontziak (3); gas argiontzien (3); gas bonbona (9); gas botila (3); gas enpresa (4); gas erreserba (5); gas
erreserbak (7); gas erreserben (3); gas eta argindar (3); gas eta petrolio (8); gas fabrikako (5); gas fabrikan (4); gas ganbera (3); gas ganberak (9);
gas ganberan (4); gas ganberetara (3); gas hornidura (5); gas horniketa (3); gas hornikuntza (4); gas ihes (5); gas isuri (9); gas isuri baten (5); gas
isurketa (3); gas isurketak (7); gas kantitate (3); gas konpainia (5); gas konpainiak (3); gas kopuru (4); gas kopurua (6); gas kutsagarrien isuria (3);
gas kutsakor (10); gas kutsakorrak (4); gas kutsakorren (9); gas kutsakorren isuriak (3); gas lanpara (3); gas leherketa (16); gas likidoa (3); gas
maskara (5); gas maskarak (4); gas molekula (3); gas natural (65); gas naturala (29); gas naturalaren (18); gas pozoitsu (3); gas sareak (3); gas talde
(3); gas toxikoa (4); metro kubo gas (7); munduko gas (3); oin kubiko gas (3); petrolio eta gas (8); uranio gas (3)
gasa arnastu (3); gasa arnastuta (3); gasa erabiliz (4); gasa erretzeak (4); gasa eta petrolioa (4); gasa garraiatzeko (4); gasa ireki (3); gasa isurtzeko
(3);; gasa sortzen (3); hiriko gasa (6); ikatza eta gasa (4); metano gasa (10); metano gasa atzeman (3); negar gasa (9); negar gasa jaurti (3); petrolioa
eta gasa (8)
berotegi gasak (3); eragiten duten gasak (5); gasak jaurti (3); negar gasak (11)
bidaltzen duen gasaren (4); gasaren heren bat (3); gasaren jabegoa (8); gasaren jabegoaren (3); gasaren prezioa (5); kontsumitzen den gasaren (3)
berotegi efektuko gasen (15); gasen emisio (4); gasen emisioa (12); gasen emisioak (4); gasen emisioen (3); gasen isurketa (10); gasen kopurua (5);
igortzen diren gasen (3); sortzen duten gasen (3);

gasa ik gaza.
gasaldi iz azeleragailuaren jarduera. Ez nion izena ulertu: motorren burrunbadak uzten ez, banan-banan probatzen ari baitziren
gasaldi osoan.

gasbide iz gasa garraiatzeko hoditeria. Gutxienez 15 pertsona hil eta 112 zauritu dira gasbide baten eztandan. Gasbide honen
kudeatzaile den Fluxys elkarteko segurtasun zerbitzuak. Aljeriako gas bideko matxura batek. Bideak idekitzen dituzte gazbidearen
ezartzeko eta bixtan dena berriz hesten arauka.

gasdun izond gasa duena.

Edari gasdun baten ontzia zabaltzerakoan sortzen den borbor jostaria bezain apartsu. Esnea hartzituz
lortzen den edari garratza eta gasduna da kefirra.

gaseosa (Hegoaldeko zenbait idazleetan bakarrik) iz Soda, limonada. Saski erraldoi batean gaseosak eta litxarkeriak
saltzen zituen andre bat. Garagardo beltz eta gorria eramaten zieten gizonezkoei eta gaseosa emakumezkoei. Gaseosa basokada bat.
Mutila burbuilatsu sentitu zen gaseosa botila ireki berriaren gisara. El León garagardoak eta Gorbea gaseosak banatzen dituzten
kamioiek. Lokalak gaseosa-fabrika izandakoa zirudien. Dianneren begiak gaseosa-burbuilen antzera mugitzen ziren, arin eta iheskor.

gaseoso 1 izond. gasari dagokiona. ik gas 2. Gas egoera, materiaren egoera gaseosoa.

2 gas egoeran dagoena.

Jupiter bezalako tamaina handiko planeta gaseosoak asko aurkitu dira espazioan. Erregai solidoaren
lekuan, erregai likido edo gaseosoak erabiliko balira.

gaseztatu, gasezta, gaseztatzen du ad gas kaltegarri baten eraginpean jarri.

Halako batean gaseztatuko diote
ziega, eta bizkarrean margotuko diote ikurrina. Mediku naziek ere bata zuria janzten zuten, hala egoten ziren Krematorium-eko
gaseztatzeko dutxen aretoko leihatilatik beha. Noiz edo noiz ikusiak ginen gaseztaturiko dohakabeak gurdian ateratzen.

gasifikatu, gasifika, gasifikatzen da/du ad gas bihurtu.

Kanpotarraren gaineko gauza gehiago esan zituzten, deskripzio
estrukturalista moduko bat osotu arte; baina esandako batzuk gasifikatu egin ziren Matiasen memorian eta beste batzuk entzun ere ez
zituen egin.

gasifikatzaile izond gasifikatzen duena. Iberdrolaren arabera, BBGko zentral gasifikatzailearen balioa 400 milioi eurokoa da.
gasifikazio iz gasifikatzea. Babcockek gasifikazio planta bat hornitzeko kontratua lortu du Txinan. Horretarako, Gernika, Bermeo
eta Mundakako gasifikazio prozesuak egingo dituzte.

gaskoi (orobat gaskoin eta kaskoin; Euskal Hiztegian gaskoi agertzen da) 1 izlag/iz Gaskoiniakoa,
Gaskoiniari dagokiona; Gaskoiniako herritarra. Ez dela hainbeste kaskoin kanturik entzunen nola euskaldun kantua
Baionan. Joan, Roman eta Mateu Baudoin musikari gaskoiek. Gieure Baionako apezpiku gaskoinak. Mosketarien kapitain gaskoin batek,
d´Orthez kapitainak hain zuzen. Euskaldunok eta gaskoiek musika tresna antzekoak erabiltzen ditugu. Euskaldunen, bretainiarren,
flandriarren eta gaskoinen frantsesteko lehen oztopoa haien hizkuntza bereziak zirela. Lehen, Baiona kaskoina zela, omen, orai
euskalduntzen ari.

2 (hitz elkartuetan) Euskal tradizioko doinuak [...] parez pare daude gaskoi jatorrikoekin. ·

Euskal tradizioa eta gaskoia uztartzen

ditu.

· 3 izond gaskoierazkoa. Baina hitza gaskoia da.
· 4 iz gaskoinen hizkuntza. ik gaskoiera. Informazio orrietan euskara eta gaskoia sartzeko. Gaskoina baizik ez zekitenen
artean. Euskaraz, frantsesez eta gaskoinez. Eta... errexa da hori, euskaraz bihurtzea kaskoinez egina dena.

5 (hitz elkartuetan) Elizbarrutiko ikastegi guztietan euskal (edo gaskoin) irakaskuntza programa zedin Euskal Herrian.
gaskoidun izond gaskoi hiztuna. Angelu barneko bide seinaleak euskaraz, gaskoinez eta frantsesez emaitea aipagai zelarik, Guy
Mondorge sozialista eta gaskoinduna, bai eta Daubagna berdea, kontra agertu dira.

gaskoiera (orobat kaskoinera) iz gaskoien hizkuntza. ik gaskoi 4.

Euskaraz eta gaskoieraz abesten dute.
Gaskoieraren inguruko aipamenak daude. Gaskoiera eta okzitanieraren aldeko neurriak bultzatzea. Kaskoinera eta Lengadokera dira
gehien bat erabiliak kaseta hortan.

gaskoikeria (corpusean kaskoinkeria soilik) iz

Baionako kaskoinkeriez aspertuta, oso pozik joaten nintzen ni Errobi

arroko baserritarren arteko bazkari haietara.

gaskoitasun iz gaskoia izateko nolakotasuna. Talde eragile bat bildu zen BAM-eko hautetsien inguruan, nahiz eta, pundu bat
egin euskaltasuna eta gaskointasuna zertan ziren, 120 000 jende biltzen dituen hirigune horretan lehenik.

gaskoitu (corpusean kaskoindu soilik), gaskoi(tu), gazkoitzen da ad gaskoi bihurtu. Agian euskaldun joko hori
ez da kaskoinduko.

gasna (orobat gazna g.er.; Hiztegi Batuak gazta hobesten du) 1 iz ipar gazta. Kasüalitatez, Gipuzkoako Idiazabal
herriarekin parezkatürik da Muskildiko herria, gazna ekoizten düan herri batekin. Menuan amuarraina, txuleta, gasna eta ondokoa dastatu
ahal izango dira. Bi gasna borobil berde. Arte hartan bizi izan ziren azindetatik, esnetik eta gasnatik, bai eta gaztainetatik eta fruituetatik.

2 (hitz elkartuetan) Bi gasna zerra eder jan genituen ixil-ixila. Otorduan bospasei gasna xerra mehe. Gasna-jale aristokratikoentzat.
· ELBko ardi gasna ekoizleek. Ekoizle gehienek ardi gasna ekoizten dute. Hiru ekoizlek behi gasna egiten dute.
[3] ahuntz gasna (5); ardi gasna (76); behi gasna (4); bi gasna (3); etxe gasna (3); gasna bat (4); gasna egiten (5); gasna ekoizten (3); gasna erdi bat
(4); gasna eta bixkotxa (3); gasna feria (5); gasna mota (4); gasna ontzen (3); gasna puska (13); gasna puska bat (3); gasna xerra (11); gasna xerra
bat (4); gasna zati (4); gasna zerra (3); gruyere gasna (3); ogi eta gasna (4); talo eta gasna (4)
ardi gasnak (4)
ardi gasnaren (10); gasnaren bidea segitu (3); gasnaren bideak (3)]

gasnagintza iz ipar gaztagintza.

Ekonomian oinarritu merkatuaren legeen mekanismoak barneratuak genituen ordukoz,

gasnagintzan bistakoa zenez.

gasnategi iz ipar gaztategia.

Jadanik aipatua dugu Etxexuri edo Aguirre jaunak bazuela gasnategi bat egina lur azpian, zeintan
kontserbatzen baitziren gasnak. Oraino ere hor dago gasnategi natural hori. Muskildiko Oskaxe gasnategia. Supermerkatuko
gasnategian nengoen zerbitzari anderearen aiduru. Xiberotar 17 laborari gogozkatzen ari dira gaznategi baten eraikitzeko Muskildin.

gasnatu, gasna, gasnatzen da/du ad gasna bihurtu.

Zenbat esne gelditzen zaio gasnatzeko? Eta gasnatzeko hartzen
zuten esnea, merkatuaren legearen arabera ordaintzea tokatzen zitzaien enpresei: nola egin bestela? Neure memoria ez da ordea, usain
eta harreman onez betetzen, ardi kakailaz hanpatu gasnatzeko esnez eta hezur-klaska ozenez osatu artalde mehakoilez baino.

gasogeno iz gas bat sortzeko tresna; bereziki, karbono dioxidoa sortzeko tresna.

Denborarekin, gas hitzetik
eratorri ugari sortu ziren: gasolina, gasolio, gasogeno… besteak beste. Baina autoak betikoak ziren -ez zegoen gasogenozkorik-, eta
dendetako erakusleihoak salgaiez mukuru ageri ziren, eta zerua urdin-urdin zegoen.

gasoil (Hiztegi Batuak gasoil baztertzen du eta gasolio erabili behar dela adierazten) iz gasolioa.

Gasoil

usaina. Orain ez dago "bideko"rik, gasoilez dabiltzan traktoreek ordezkatu dituztelako.

gasoilki iz gasoilaren gaia. Donibane Lohizunen, gauaz eta gaixtakeriaz, hamar mila pinga gasoilki nunbait han ixuri dira portuan,
urean kotsadura asko hedatuz.

gasolina iz 1 petroliotik ateratako hidrokarburo nahasketa, batez ere ibilgailuen erregai gisa erabiltzen
dena. Autoak-eta gasolinaz hornitzeko. Gasolina petroliotik ateratzen da. Gasolina hartu eta beste auto baten bolantean, beste
emakume baten ondoan eseri ninduan behin. Lehenbizi jan eta gero gasolina hartu. Bazkaltzeko gelditu naizenean gasolina jartzea
ahaztu zait. Bilbotik Donostiarako errepidea igarotzeko baimena, zigilu guztiekin; kamioia neurekin eramatekoa, eta tankea gasolinaz
betetzeko txartel batzuk. Paperak eta gasolina eskuratu behar genituela aurrena. 95 oktanoko gasolina. Urtebetean, %14,5 garestitu da
gasolina eta %10,7 gasolioa. Gasolina agortu arte. -Etxetik gutunik ailegatu zaizu gaur? -galdetu zuen, gasolinaren adierazlea
seinalatuz, deposituaren hiru laurden markatzen baitzuen. Gasolinaren prezioak gora egin duen arren, salmentek bere hartan jarraitzen
dute. Gasolinaz urri nabilela dioen argixkaren antzera. Hegazkinen kontrako kanoi bat ere (Vofors markakoa) erre genuen garai hartan
gasolinarekin su emanda. Gasolina erreak, trafikoak eta hautsez beteriko kaleek isuritako usainarekin nahasita. Hautsa eta gasolina
errea nahasirik zituen bafada bat bota zion taxiak.

2 (neurriekin)

10.000 litro gasolina isuri dituzte Donibane Lohizunen. Alde batera utziko dut, hortaz, Tomek bidearen beste aldean
zegoen gasolindegitik latontzi bete gasolina oktano-zenbaki handiko nekez ekarri zuelako kontua.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gasolina-tankea hutsik zegoen ia. Gasolina galoia 1,42 dolarreraino jaitsi zen. Urte
hasieran baino 0,13 euro gehiago ordaindu behar da berunik gabeko gasolioa litroko. Giltzapean zeudela zigiluak eta gasolina-txartelak.
Gasolina isurgailu baten parean gelditzen naiz. Itziarko gasolina zerbitzugunearen inguruan. Auto bat errausteko erabili beharreko
gasolina dosi doiaz. Gasolina biltegiak 2,4 milioi upeletan hazi ziren. Entzun dut hemen ere [...] gasolina-ekoizpenean dihardutela, baina
petroliotik izan beharrean ikatzetik eskuratzea ahalbidetzen duen aurkikuntza batekin. Automobil baten tankeko erregaia karburagailuan
prozesatu behar da; gasolina-lurrun eta aire nahasketa gisa irteten da karburagailutik. Alga-, gasolina-, molusku- eta ezin bereizizko
usteldura-usain nahasia zeriela. Arrastiri hartako gasolina-usainari eta taxi-hotsari gaina hartuta. Gasolina-bafadak, motoreen zalaparta.

4 gasolina ontzi (orobat gasolinontzi) gasolina tankea.

Hainbat lekukok gizon bat ikusi zuten etxebizitan sartzen
gasolina ontzi batekin. Dena dela, gasolindegi batean gelditu zen, gasolinontzia betetzera. Ontzia berriztatu dute [...] eta, garrantzizkoa
dena, lanon ostean gasolina-ontziak goi-goiraino bete dizkiote.

5 gasolina tanke berebiletan, gasolinaz betetzen den ontzia.

Gasolina-tankea hutsik zegoen ia. Azukrea gasolinatankean eta erregai-hodietan, dio. Gordetegi bat izaten du, gasolina-tankeari konektatua, eta, beste muturrean, metalezko disko malgu
bat, atzera eta aurrera mugitzen dena. Bi hodiek, gasolina-tankekoak nahiz karburagailukoak, balbulak dauzkate, erregaia okerreko aldera
joan ez dadin.

6 gasolina zerbitzugune Etxaldeak, gasolina zerbitzugune galdu bat. Usurbilen, Irunen NI errepidean eta Altsasuko hiru gasolina

zerbitzugunetan. Taxilariak: erregaiaren gaineko zergak jaisteko edota gasolina zerbitzugune profesionalak sortzeko eskatu diete
administrazioei. Gasolina zerbitzuguneetako lan itunaren negoziazioa eten egin da Bizkaian. Eroskik hipermerkatua eta gasolina

·

zerbitzugunea kudeatzen jarraituko du.
Atzerako ispiluari begiratu eta txikitzen ikusten dut idazkuna, errepidearen lerro horia eta
gasolina gune txikia.
[3] berunik gabeko gasolina (10); bost gasolina zerbitzugunetan (4); gasolina bota (5); gasolina eta superra (3); gasolina hartu (3); gasolina hartzeko
(3); gasolina isuri (3); gasolina litroak (8); gasolina tankea (3); gasolina tankean (3); gasolina tankera (3); gasolina usaina (3); gasolina zerbitzugune
(8); gasolina zerbitzuguneak (4); gasolina zerbitzugunean (4); gasolina zerbitzuguneetan (3); litro gasolina (4); oktanoko gasolina (9)
gasolinaren eta gasolioaren (3); gasolinaren prezioa (9)
gasolinaz betetako (4)

gasolindegi (Hiztegi Batuak (gasolina) zerbitzugune hobesten du) iz gasolina zerbitzugunea. Gasolindegian
gelditzen naiz depositua betetzeko. Chevron gasolindegian. Dena dela, gasolindegi batean gelditu zen, gasolinontzia betetzera. Han
gasolindegi bat zegoen, Lightning Bug izeneko otordu-bagoia parez pare zuena. Gasolindegiko ugazabak saldu zion merke antzean, hark
Ford berri bat erosi behar zuela eta. Etxe hori, berantago, gasolindegi edo ezantzategi bilakatu da.
[3] gasolindegi batean gelditu (4); repsol gasolindegiaren ondoan (4); euskal herriko gasolindegietan (3)]

gasolinontzi ik gasolina 4.
gasolio (orobat gasoleo g. er; Hiztegi Batuan gasolio agertzen da) iz petroliotik ateratako erregaia, Diesel
motorretan erabiltzen dena. Muskizko Petronorrek milaka litro gasolio isuri ditu Barbadun ibaira. B gasolioaren salneurriak.
Arrantzan aspaldi darabilte gasolio profesionala. Gasolioak, berriz, 84,4 zentimo balio zuen litroko. Garraiolariek gasolioaren zergak
arintzea eskatu diete administrazioei... Zorabiaturik gasolioaren usain sarkorraren eraginez.

2 (hitz elkartuetan)

Goragalea zirrikitu guztietan nagusitzen zen gasolio usain nardagarriak. Gasolio gustuko arrainak. Eta bestea
zen gasolio putzuetan islatutako garabi, sare eta txatarra meta haiek berberek osatzen zuten ispiluaz bestaldeko mundua.
[3] gasolio isuri (3); gasolio litro bakoitzeko (3); gasolio litroa (6); gasolio litroak (3); gasolio poltsa (3); gasolio profesionala (17); gasolio
profesionalaren (4); litro gasolio (4); milaka litro gasolio (3)
gasolioa garestitu (6); gasolioa garestitu arren (3); gasolioa ordaintzeko (3)
gasolinaren eta gasolioaren (3); gasolioaren garestitzea (3); gasolioaren prezioa (12); gasolioaren salneurria (3)]

gasometro iz gas fabrika baten ekoizpena gordetzen den biltegia. Aldirietan egoten dira ia beti, hiriak fabrikatzen diren
auzo bitxi horietan, merkataritzako hornidura azoketatik, tranbien biltegietatik, hiltegietatik, gasometroetatik gertu.

gasontzi 1 iz gasa garraiatzen duen itsasontzi mota.

«Zuhurtziaz» hartu dute Navalen gasontzi bat eraikitzeko aukera. Gas
Naturalek metanoa garraiatzeko baliatu gura du gasontzia. Asporosaren arabera, gasontzi ugari ekoitzi dituzte Navalen eta emaitzak
«onak» izan dira.

2 gasa daukan ontzia. Gasontzi batzuk, ni iritsi aurreko garai baten aztarna
[3] gasontzi bat eraikitzeko (7)]

gastarazi, gastaraz, gastarazten dio ad gastatzera behartu.

Zaldiko-maldikoan eta tiro egiteko etxolan sos parrasta
gastarazi zidan. Baina azken urteotan bere alaba bakarrak ez dio ezer gastarazi. Denek erabiltzen dute argudio hori pijoei eta burgestuei
dirua alferrik gastarazteko kontzientzia arazorik sortu gabe.

gastatu, gasta, gastatzen 1 du ad (dirua) xahutu. ik irion.

Eman zioten diru guztia gastatu zuen. Dirua alferrik
gastatzen zuela esaten zion aitak. Gehienek diru hori ardotan gastatzen dute. Zeukaten diru apurra multikopista eta tinta erosten
gastatzen zutela iraultzaile bulartsu haiek. Ni ez nago prest nire soldataren herena ere gastatzeko pisu bat alokatzearen truk. Zenbat
diru gastatu behar da unibertsitateetan? Pobreak direnez, errentaren parte handiena kontsumoan gastatzen dute. Goi mailako
hezkuntzan 4.975$ gastatzen da ikasleko EAEn, 7.350$ Nafarroan, 9.169$ EBean, eta 19.220$ AEBetan. Nire gurasoei ez zitzaien askorik
sobratuko hileko soldatatik, baina sobratzen zen apur hura gordetzen ohituagoak ziren gastatzen baino. Zertako hainbeste irabazi alfer,
gero berriz alferrik hainbeste gastatzen aritzeko?

2 (baliabideak, denbora) erabili, ahitu.

Ez ziaten urik alferrik gastatu nahi nonbait. Ahalik eta gas gutxien gastatzeko.
Taldearen defentsa antolatu zuen, eta tiro-ariketa zehatz-mehatzak eginarazi (zeinetan modua egin zuen munizioen zati handi bat gasta
zedin). Bateria gastatu zaiola uste dut. Hitz gehiegi gastatu dut poesiaren defentsan. Lurrera erori zenetik hil aitzineko urteak halaz,
ohean etzanik gastatu zituen. Norma Jeanekin solasean gastatzen nituen kilometroak. Beren urte ederrenak soldadugoan gastatzera.
Denbora gehiena, ordea, telebistari beha gastatzen zuten. Hire lagunak denbora eta sosak gastatu, eta hik, zer? Bidearen gogortasunak
ez gaitu gastatzen.

3 higatu.

Halaxe egon zen lau urtetan, igurtzi eta igurtzi, gastatzen eta higatzen zuen borragoma bakoitzari bildumako beste bat
zerraiola. Robert Graves, berriz irakurriko dut, The Greek Myths¸ edizio txiki bat dut, paperback-en, guztiz gastatua eskuetan hainbeste
aldiz erabili ondoren. Urrats isilak egiten zituen, zapata zolak gastatuak baitzeuzkan, eta oinutsik zihoan. Zaila baita, denborarekin, hitzen
balioa ez gastatzea. Gastatua eta hausteko zorian delarik soka. Falta zitzaigun eskarmentua aulki haien zur gastatuak emango baligu
bezala. Ganibet batez karrakatuz gastatu behar zirela zilindroak. Horrela, haren soinuan kanpoko teklak berri zeuden, eta barrukoak
gastatuta. Paper horixkatuak dira dagoeneko, denboraren joanak eta eskuztatze sarriak gastatuxeak.

4 ipar mainatu, mimatu. Azken orenak arte familiek gastatu gaituzte eta biziki untsa pasatu da gure hango egonaldia. Jazz gisako
musika maite dutenak gastatuak izanen dira Donibane Lohizunen ortziraletik haste igande arte. Gure haurrak gastatuak dira, ttipi eta
haundiak xoratuko dituen ikusgarri batean parte hartuko baitute. Azken igande huntan herritarrak gastatuak izan gira zeren gaztek eskaini
baitaukute apairu bat biziki ona. Kirol sailean Aviron gastatua izanen da: milioi bat eta 700 000 Euro ezarriko ditu hiriak elkarte horren
ostatuan bigarren estaia eraikitzeko. Luzaiden usaia edo ohi den bezala gastatuak izan dira hainbeste ilusionekin Olentzero-ren beha
egonak ziren haurrak. Aroaren aldetik haatik, gu gastatuak izan balinbagira, ez dira denak hala izan.

5 (era burutua izenondo gisa)

Ez du haur gastatua [=haur mimatua] bezala portatzerik.
[3] diru asko gastatu (6); diru guztia gastatu (7); dirua gastatu (7); dirutza gastatu (3); dolar gastatu (13); euro gastatu (34); euro gastatu ditu (7);
milioi dolar gastatu (7); milioi euro gastatu (20); milioi gastatu (6); zenbat diru gastatu (4)
euro gastatuko (30); euro gastatuko ditu (12); jantzia bezala gastatuko (3); milioi euro gastatuko (21); milioi gastatuko (5)
gastatutako diru (4)
dirua gastatzea (3)
dirua gastatzeko (8); gastatzeko asmoa (3); gastatzeko aukera (3)
alferrik gastatzen (3); asko gastatzen (6); dirua gastatzen (4); dirutza gastatzen (3); erosten gastatzen (3); euro gastatzen (8); gastatzen den dirua
(3); zenbat gastatzen (3); zertan gastatzen (5);

gastatzaile izond/iz gastatzen duena.

Osterantzean, ez zan bapere gastatzailea. Oso aberatsa zen, baina ez zekena,
gastatzailea baizik. Kontsumitzaileen giza-taldeak 2.100 gastatzaile berri bereganatu ditu hilabete honetan.

gasteiztar izlag Gasteizkoa, Gasteizi dagokiona; Gasteizko hiritarra. Tau Baskonia gasteiztar saskibaloi taldea. Edu
Zelaieta 32 urteko gasteiztar olerkariarekin. Tinieblas Gonzalez gasteiztar zinemagile ezagunaren Ecosistema. Dorleta Ortiz de Elgea
gasteiztar artistak. Eneko Etxebarrieta gasteiztar bizikletazaleak. Solozabal eta Hernandez gasteiztar gazteak goraipatzen ditu. Hiru
gasteiztar zauritu dira Grezian, amildegi batetik erorita. Gasteizko gertakarien oroitzapenak gasteiztar askoren memorian bizirik dirauela.
Arabako hiriburuan gasteiztar peto kopeta tentedun ugari dago. Denen aintzinean jarri da, soineko horia jauntzirik beraz, Igor Gonzalez de
Galdeano gasteiztarra. Idazle gasteiztarraren luma zorrotzak. Estik 26 urte ditu, eta gasteiztarra da.
[3] eneko llanos gasteiztarra (5); iker romero gasteiztarra (3); ivan fernandez gasteiztarra (4); preso gasteiztarra (3)
atzelari gasteiztarrak (4); jokalari gasteiztarrak (3); pablo laso gasteiztarrak (3); talde gasteiztarrak (5); txirrindulari gasteiztarrak (3)
galdu zuten gasteiztarrek (3)
gasteiztarren aldekoa (3); gasteiztarren jokoa (3); gasteiztarren lana (3);

gasteropodo izond/iz soinberen klasea, herrestan ibiltzeko sabelaldean oin zabal bat duten espezieek
osatua. Euskal Herriko harpe batzuetako barraskilo-maskor azal lodiak ikustea aski da, garai hartan gasteropodo hori zenbat bilatua zen
ikusteko.

gastriko izond urdailekoa, urdailari dagokiona.

Isurkin gastrikoen eragin kimikoaz. 20 egun baino gehiago egin zitian

ohean, sukar gastrikoek jota.

gastritis (orobat grastiti g.er.) iz urdaileko muki mintzaren hantura.

Kontua da, ordea, zeelandarren talde erdia
gastritisak jota egon dela, eta kosta egingo zaiela behar bezala osatzea. Zorotasunaz gain, gastritisa, hezueria eta beste gaitz asko
zituen. Minbiziaz gain, ordea, bestelako gaixotasunak ere eragin ditu lehorteak, kolera, tifusa eta gastritisa, besteak beste. Gastriti
kroniko hipojariatzailea.

gastroenteritis iz urdaileko eta hesteetako muki mintzen aldi bereko hantura, infekzio batek eragina. Minez
etxera joandako haur eta irakasleen sintomei begiratuta gastroenteritisaren eragilea Norovirus birusa zela aipatu bazuten ere. Webo
Osasunako jokalaria ospitalera eraman zuten atzo gastroenteritis larri bat duelako. Errioxarrak gastroenteritisa izan zuen, baina bi
egunen buruan eman zion buelta gaixotasunari. Patxi Eugik ere ezin izan zuen jokatu Irujoren kontra, gastroenteritisak jota. Gainditu
duela gastroenteritisa eta galdutako kiloak berreskuratu dituela.
[3] gastroenteritis larri (3); gastroenteritisa izan (3); gastroenteritisak jota (10); gastroenteritisaren eragilea (3)]

gastroenterologia iz medikuntzaren adarra, digestio aparatuaz, bereziki urdailaz eta hesteez, aritzen dena.
Chris Mulder Herbehereetako Vanderbilt Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko Gastroenterologia Departamentuko medikua da. Barne
Medikuntza eta Gastroenterologia zerbitzuek.

gastroesofagiko izond urdailari eta hestegorriari dagokiena. Errefluxu gastroesofagiko kronikoa kentzeko medikuntza
teknika berria. Oso zabaldua dago gure artean errefluxu gastroesofagikoa edo bihotzerre kronikoa deitutako gaitza.

gastronomia 1 iz sukaldaritza.

Gastronomiari buruzko artikuluak. Gure gastronomia, besteak ez bezala, lehengaietan
oinarritzen da. Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko gastronomia dastatzea. Elikaduraren subiranotasunak gastronomiari eragiten dio,
eta gastronomiak kulturari.

2 (hitz elkartuetan) ik gastronomiko.

Psikologia, Sexologia, Gastronomia eta yoga ikastaroak. Hemen kirol, kultur eta
gastronomi elkarteak dira, gehienbat gastronomikoak. Donostiako Gastronomia Elkartean. Donostiako Gaztelubide Gastronomia
Elkarteko ehun ordezkari inguru. Euskal Herriko Gastronomia Elkarteko zenbait ordezkari.

gastronomiazale izond gastronomiaren zale dena.

Gastronomiazale amorratua, Zarauzko elkarte gastronomiko batean
izena eman zuen, eta, ahal duenean, bere Alemaniako lagunak bertan jatera gonbidatzen ditu.

gastronomiko iz gastronomiari dagokiona. ik gastronomia 2.

Hemen kirol, kultur eta gastronomi elkarteak dira,
gehienbat gastronomikoak. Zarauzko elkarte gastronomiko batean izena eman zuen. Jardunaldi Gastronomikoak ari dira egiten. Arazo
gastronomikoa? Memoria gastronomikoa da nirea, beste batzuena numerikoa edo geografikoa den bezala. Larrua jotzea baino
zakarragoa, bilkuren ondotiko onanismo gastronomikoa... batez ere harremanen anorexiarekin ezkontzen denean!
[3] elkarte gastronomiko (3)]

gastronomo iz gastronomian aditua den pertsona. “Arren eskatu beharra daukat, jauna,” argitu zion gastronomo handiak,
“ohar zaitezela ez dudala esan afaltzen ari nintzenik, baizik afariaz gozatzen”. Gastronomoa, Gehiegiaren apostolua, aintza zuri, / sobera
janda ez gaizkitzeko trebatua zaren hori.

gastroskopia iz urdaileko endoskopia.

Horretarako, Nafarroako Ospitalean gastroskopiak egin dizkieten gaixoen biopsiak

erabiliko ditugu.

gastu 1 iz xahupena.

Zubieta XXI izeneko eraikuntza lanek hamabost-hamasei milioi euroko gastua izan dute. 102 bilioi euroko
gastua eragiten dute urtean biriketako gaitzek. Gastua 60 eurokoa denez. Wilderen ondasun guztiak, argitaratutako eta argitaragabeko
izkribuak barne, enkantean saldu zituzten epaiketako gastuak eta ordaintzeko. Laguntza publikorik ezean, eskolatzearen gastuak
Seaskaren gain dira. Urrun hartan aurreztu ahal duzun guztia, alferrikako gastuak saihestu. Asko ez bazen ere neure gastuak pagatzeko
lain irabazten nuen, eta askatasun handia ematen dizu horrek. Elizari behar adinako lustrea ematearren egin berri zituen lanen gastuak
kitatzeko. Gastuak pixka bat murrizten baditut. Gastua %32 murriztuko du klubak. Errepide istripuek sortzen dituzten gastuak ere
aztertu dituzte beste atal batean. Prestige-ren hondamendiak eragindako gastuak. Prest zegoela bere gain hartzeko eroste-agiriaren
gastuak ere. Aurrekontu publikoen sarrera eta gastuen arteko oreka. Gastuak sarrerak baino handiagoak badira, defizit publikoa sortzen
da. EAEko datu horien arabera, I+Gren gastuaren %80'549 enpresen alorrari baitagokio. Meategietatik urrea ateratzeko, behar bezala
prestatzeko eta Europara garraiatzeko, gastua egin beharra zegoen. Bere etxeko gastuei aurre egiteko dirua.

2 (izenondoekin) Gastu handiak dira. Baita ingurumenaren babesean gastatzeko gastu pribatua eta publikoa areagotzen delako ere.
Gastu publikoa finantzatzeko zerga-presioa areagotu zen. Estatuak aurrekontuetan jasotzen duen gastu publikoaren bidez gauzatzen du
bere esku-hartzea. Gastu arruntaren barruan, gainera, bereizi egiten da soldatei dagokiena. Gastu militarra handituko da gastu sozialaren
kontura. Gastu osoaren hazkundeaz. Amairik gabeko gastu izugarriak ordaintzera behartuta. Estatu-politikarientzat maileguetako funtsen
gastu itzelak egitea justifikatzeko arrazoi bakarra gerra izan da.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Afera-bidaietako gastu-oharrak egiaztatuko dituzu. Ez da ia inoiz esaten gastu horrek
lanpostuak sortzeko duen joera, beste gastu mota baten aldean, oso dela handia.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Preso ohiek auzi gastuak ordaintzeko dituzte. Soldata gastuak igotzen ari direnez.
Osasun gastuak, polizia gastuak, epaiketa gastuak, gizarte zerbitzuek eragindakoak, eta abar. Jerusalem inguruko harresi eta
gotorlekuen eraikitze-gastuak. Diru-gastu haundia baitu holako egitasmo batek, laguntzak ere araberakoak izan dira Aurtengo kontuetan,
ohiko gastuak (langile gastuak, funtzionamendua, finantza gastuak eta gastu arrunta) aurrekontu osoaren %80tik gora dira. Batetik,
kapital gastuak ditugu. Gobernuak, aldiz, gizarte gastua indartu duela argudiatu du. Ustiapen gastuak %6,7 handitu ziren, batik-bat
bankuak lau bulego berri zabaldu zituelako. EDFk pertsonal gastuak %20 gutxitzeko asmoa duela iragarri eta gero. Ez dago debaldekoa
den energia gasturik. Portugalek, balio-gastu berarekin, oihal kopuru handiagoa eskuratuko du. Distantzia luzeko korrikalari txapeldun
batek, berriz, 300 eta 350 bitarteko watt-en indar-gastu etengabea izan dezake ordu batzuetan.
[3] auzi gastu (3); diru gastu (3); egindako gastu (4); eragindako gastu (5); euro gastu (3); gastu asko (8); gastu ekonomiko (4); gastu ekonomikoa
(5); gastu ekonomikoak (7); gastu gehiago (8); gastu gutiago (4); gastu guztiak ordaindu (3); gastu handia (11); gastu handiak (15); gastu handiegiak
(4); gastu handietan (3); gastu handirik (3); gastu militarra (8); gastu militarrak (6); gastu militarraren (4); gastu murrizketa (3); gastu osoaren (5);
gastu publikoa (24); gastu publikoaren (13); gastu publikoen (3); gastu soziala (16); gastu sozialak (3); gastu sozialaren (6); gastu sozialari (3); gastu
sozialean (4); osasun gastu (6)
egindako gastua (8); egiten den gastua (6); energia gastua (3); euroko gastua (14); euroren gastua (8); gastua egin (5); gastua igo (3); gastua izan
(3); gastua murrizteko (5); gizarte gastua (11); mila euroren gastua (3); milioi euroko gastua (9); pentsioen gastua (4)
auzibidearen gastuak (3); banaketa gastuak (3); bidaia gastuak (3); bidaiako gastuak (4); bidaiaren gastuak (3); egindako gastuak (5); eragindako
gastuak (14); eragindako gastuak ordaintzeko (3); eroste agiriaren gastuak (4); estatuaren gastuak (4); euroko gastuak (8); gastuak egin (4); gastuak
egiten (3); gastuak emendatuz (3); gastuak eragiten (4); gastuak gutxituko (3); gastuak handiak (3); gastuak igo (3); gastuak izan (3); gastuak
murrizteko (7); gastuak murriztu (3); gastuak ordaindu (12); gastuak ordainduko (4); gastuak ordaintzea (3); gastuak ordaintzeko (21); gastuak
ordaintzera (4); gastuak pagatu (3); gastuak pagatzeko (3); gastuak sortzen (4); gastuak zehazteko (3); milioi euroko gastuak (5); ohiko gastuak (4);
pertsonal gastuak (3); posta gastuak (3)
gizarte gastuan (3)
gastuaren hazkundea (3)
gastuei aurre egiteko (21)
gastuen estaltzeko (6); gastuen ordaintzeko (3); gastuen parte (3); gastuen zati (3); gastuen zati bat (3); sarrera eta gastuen (3)
gastuetan sartu (4); gizarte gastuetan (3)]

gatazka [5297 agerraldi, 125 liburu eta 2146 artikulutan] 1 iz borroka, liskarra, elkarren aurkako interesen,
sentimenen... aurrez aurrekoa. cf kataska; ik konflikto. Ibañetako gatazkaz oroituz. 1938an izen handiko gatazka izan
zen Ebrokoa, eta hara zihoazen tropa guztien datuak eman genituen. Errolan eta Ferragut zigante musulmanaren arteko gatazkaren
historia. Nahiago zituzten gerlariek gatazkaren zaporea eta etorkizun ezezagunaren zirrara. Aspaldidanik elgarrekin zituzten bazkak zirela
eta, gatazkak sortzen ziren etxeko premu eta han ibiltzen ziren artzainen artean. 1651tik aurrera, gatazka sail luzea izan zen Probintzia
Batuen, Ingalaterraren eta Frantziaren artean. Gatazka sortu eta armetan altxa ziren elkarren kontra: herritarrak nobleen aurka oldartu
ziren, eta nobleak, ezpata eskuan, herritarren aurka. Obi ibaiaren ezker aldean, zaldizko uzbekak geldirik zeuden gatazkan garaile nor
gertatuko zain. Injustizia bat dagoen lekuan gatazka piztea; hortzak erakusteko irribarre egitea. 1746ko bere lehen lanean [Kant] orduan
gaurkotasun handia zuen gatazkan sartu zen, indar hil eta bizien arteko gatazkan hain zuzen. Gizon burutsuak elkarrekin gatazkan
ikusten ditudanean. Adore gehiago behar dela gatazkatik ateratzeko, gatazkan sartzeko eta borrokatzeko baino. Norbaitek beste norbaiti
min, gaitz edo kalte egin diolako sortu ohi dira orain gatazka deitzen ditugun gorabeherak. Gatazka guztietan zaila da biktima zibilen
kopuru zehatza eta fidagarria izatea. Hegoafrika, Txile, Vietnam eta Irlandako gatazketan giza eskubidean bortxatu zituzten militar zein
paramilitar ohiak. India eta Pakistan etsaituta dituen 57 urteko gatazkari amaiera emate aldera, «elkarrizketa globala» abiatu zuten atzo
New Delhiko eta Islamabadeko gobernuek. Euskaldunon zoritxarra: gutti gara eta geure artean gatazkan.

2 ( politikan edo)

Gizarte guztietan gatazkak daude. Norbanakoaren eta taldearen arteko gatazka. Eta egia da, haste hartan, eta
aski luzaz, zahar-gazteen arteko eztabaidatzat hartu dugula abertzaleen arteko gatazka. Sano gaiztotu da garabien gatazka. Lan gatazka
politizatu dute eta euren burua zuritzeko edo, ontzioletako langileoi leporatu digute gehiegizko soldata igoera exijitu izana. Nazioarteko
Irristatze Federazioaren erabakiak gatazka piztuko du. Ameriketako Estatu Batuetako Gatazken Kudeaketarako Taldeko Egitasmo
arduradun James Tullek indarkeriazko gatazken konponbiderako gako nagusiei buruzko hitzaldia eman zuen. Patronalekin zein
administrazio publikoekin gatazkan dabiltza sindikatuak.

3 (Euskal Herrikoari buruz) Euskal Gatazka konpondu gabekoaren ondorioetako bat. «Ausardia politikoa» galdegin zion PSOEko
buruari euskal gatazkari behingoz irtenbidea bilatzeko. Ibarretxeren [...] "Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamena" bultzatu

dutenen arabera, proposamen hau markoa aldarazteko zein gatazka politikoa gainditzeko ahalegin gisa aurkeztu dute. Gatazka
demokratikoki konponduko bada Euskal Herriak izan behar du subjektua. Gure herriak bizi duen gatazka autodeterminazio eskubidearen
arabera gainditzeko. Etxerat: «Senideok ere gatazkaren ondorio gara». Espainiak eta Frantziak gatazkaren sortzaileak nor diren ezkutatu
nahi dute, «zertarako? gatazka pairatzen dutenak beraiek direla sinestarazteko». Gatazkan korapilaturiko pertsona guztien amnistia
osoarekin. Nazio Eztabaidaguneak Gatazkaren Konponbiderako Proposamena eta Nazio Eraikuntzarako Proposamena aurkeztu ditu.

4 (gauza abstraktuen artekoa) Arrazoimen hutsaren legeen (antinomien) gatazka honek sortzen dituen banaketa eta desordena.
Egungo mundu mendebaldartuan erlijioaren eta arrazionalismoaren gatazka konpontzeko. Printzipioen eta interesen arteko gatazka.
Poztasun hori ez daiteke izan sendoa, eta barneko gatazkarik gabekoa. ik gatazkagabe. Horrela, Euskal-gehi-frankista-eliza hori, bere
barruko kontraesan horrekin gatazkan, bere buruarekin borrokan, aurkituko da geroz eta gordinkiago. Berehala ikusi nuen eztabaida eta
gatazkan ari izanak zirela. Gatazkarik gabeko konposizioa, gatazkarik gabeko ikuskizuna, gatazkarik gabeko paisaia. Errealitatearen
eta ametsen arteko gatazka dugu Gogolen obraren gai nagusietako bat. Bihotzaren eta buruaren arteko gatazka. Gizakiaren grinen
aurkako gatazka unibertsalean

5 (izenondoekin)

Gizonak eta batez ere emakumeak birekin edo hirurekin maitemintzen dira, eta barne-gatazka latzak sortzen
zaizkie. Darfurren afrikar musulmanen eta arabiar musulmanen arteko gatazka etnikoaz mintzo dira lekukoak. Gatazka politikoa eliz
eztabaiden itxurapean mozorrotuta gera zitekeen. XIX. mendeko gatazka sozialetan. Gatazka militarra saihestu, negoziatzeko
mekanismoa sortu. Estatuarekiko gatazka armatuak. Izurriteek, gatazka heretikoek, erromesaldiek berek. Izan ere, gatazka kolektibo
bat konpontzeko alderdi guztiak aintzat hartu eta alderdi guztiei entzun behar zaie. Gatazka latz honen adierazgarri, luma mordoska
geldituko da lurrean. Zibilak gatazka gaitzetan armada edo talde jakin batzuek sortzen dituzten biktimak dira.

6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) "Gure" tropak gatazka-lekutik erretiratzeko. Nahi ote dugu zinez gatazka girotik jalgi?
Hasierako Kristau Elizaren eta filosofia helenikoaren arteko gatazka antolabide batean bukatu zen. Truke- eta gatazka-harremanak. Beren
gatazka-ekimenaren hutsaltasuna. Badirudi gai honetan ihes egiten zitzaiela gatazka-aukerei. Gatazka-indarren horrelako ebazpenetan
Spenglerrek "patuaren" eskua ikusten zuen. Bi mila gizon gatazka-fronte bakoitzean. Gerla baten ondotik, bakea izenpetzean, galtzen
duenak zer edo zer irabazi nahi du eta hor dira gatazka-hoziak beren kuskuetan gogortzen

7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Klase-gatazka saihesteko. Gizarte garapenaren helburu eta xedeek gizarte gatazka
eta ezegonkortasun iturri nagusiak murriztera biderarazi beharko lituzketela ahaleginak. Intolerantzia, kale gatazka eta borrokak
eguneroko kontua direnean. Zenbateraino ugaldu diren merkataritza-gatazkak. Adierazi beharrik ez diat horrek guretzat duen garrantzia;
hizkuntz -gatazkak, jakina; eta gastronomiak ere bai, publikoak hori eskatzen dik, badakik. Borondate-gatazka etengabea. Interesgatazka Hego-ekialdeko Europan eta Hego Italian nagusitasuna lortzeko borrokan burutu zen. Gizonak eta batez ere emakumeak birekin
edo hirurekin maitemintzen dira, eta barne-gatazka latzak sortzen zaizkie.
[5] bakea eta gatazka (6); barne gatazka (21); bizi dugun gatazka (9); caballitoko gatazka (11); egungo gatazka (7); ekialde hurbileko gatazka (13);
eskumen gatazka (5); euskal gatazka (139); euskal gatazka gainditzeko (12); euskal gatazka konpontzeko (36); euskal herriko gatazka (65); gatazka
amaitu (9); gatazka amaitzeko (9); gatazka areagotu (7); gatazka armatua (24); gatazka armatuak (12); gatazka armatuaren (7); gatazka armatuen
(5); gatazka aztertzeko (5); gatazka bideratzeko (7); gatazka bukatzeko (7); gatazka egoera (14); gatazka eragin (8); gatazka eragiten (5); gatazka eta
indarkeria (6); gatazka gainditu (19); gatazka gaindituko (27); gatazka gainditze (8); gatazka gainditzea (36); gatazka gainditzeari (8); gatazka
gainditzeko (242); gatazka gainditzeko aukera (8); gatazka gainditzeko bidea (8); gatazka gainditzeko prozesua (12); gatazka gainditzen (7); gatazka
kaleetatik atera (5); gatazka konponbidean jartzeko (11); gatazka konpondu (38); gatazka konponduko (22); gatazka konponduko bada (6); gatazka
konpontzea (23); gatazka konpontzeari (9); gatazka konpontzeari begira (5); gatazka konpontzeko (322); gatazka konpontzeko aukera (7); gatazka
konpontzeko bidean (14); gatazka konpontzeko borondatea (6); gatazka konpontzeko prozesuan (6); gatazka konpontzen (22); gatazka luzatu (5);
gatazka luzatzea (7); gatazka luzatzearen (5); gatazka luze (5); gatazka luzea (8); gatazka modu (6); gatazka piztu (7); gatazka politiko (64); gatazka
politiko bat (17); gatazka politikoa (215); gatazka politikoa gainditzeko (32); gatazka politikoa konpontzeko (35); gatazka politikoak (32); gatazka
politikoan (7); gatazka politikoaren (93); gatazka politikoaren konponbidean (9); gatazka politikoaren parte (6); gatazka politikoari (46); gatazka
politikoen (9); gatazka sortu (11); gatazka sortzen (7); gatazka soziala (5); hurbileko gatazka (13); interes gatazka (7); kaxmirko gatazka (5); lan
gatazka (77); mendebaldeko saharako gatazka (6); nazioarteko gatazka (9); pairatzen duen gatazka (9); palestinarren arteko gatazka (8); zipreko
gatazka (7)
barne gatazkak (8); euskal gatazkak (13); euskal herriko gatazkak (7); gatazkak gainditzeko (6); gatazkak izan (8); gatazkak konpontzeko (29);
gatazkak konpontzen (7); gatazkak sortzen (8); lan gatazkak (31); lan gatazkak konpontzeko (6); nazioarteko gatazkak (5)
euskal gatazkan (14); gatazkan bitartekari lana (5); lan gatazkan (5)
euskal gatazkarekin (10); euskal herriko gatazkarekin (6); gatazkarekin zerikusi zuzena (5)
euskal gatazkaren (85); euskal gatazkaren konponbidea (8); euskal herriko gatazkaren (21); gatazkaren amaiera (8); gatazkaren gainditzea (8);
gatazkaren irtenbide (8); gatazkaren irtenbidea (20); gatazkaren irtenbidean (6); gatazkaren irtenbiderako (6); gatazkaren izaera (21); gatazkaren
izaera politikoa (14); gatazkaren konponbide (36); gatazkaren konponbidea (134); gatazkaren konponbidea sustatzeko (34); gatazkaren konponbideak
(14); gatazkaren konponbidean (76); gatazkaren konponbidearen (34); gatazkaren konponbidearen alde (8); gatazkaren konponbidearen aldeko (5);
gatazkaren konponbideari (40); gatazkaren konponbideari begira (22); gatazkaren konponbiderako (137); gatazkaren konponbiderako mahaia (11);
gatazkaren konponbiderako proposamena (16); gatazkaren konponbiderako prozesua (5); gatazkaren konponketa (15); gatazkaren konponketa
sustatzeko (5); gatazkaren konponketan (5); gatazkaren konponketarako (10); gatazkaren konponketarekin (5); gatazkaren konponketaren (6);
gatazkaren konponketari (9); gatazkaren luzamendua (7); gatazkaren muina (17); gatazkaren muinari (11); gatazkaren muinari heldu (6); gatazkaren
muinean (6); gatazkaren nondik (9); gatazkaren nondik norakoak (8); gatazkaren oinarria (7); gatazkaren ondorio (15); gatazkaren ondorio dira (5);
gatazkaren ondorioak (12); gatazkaren ondorioz (20); irlandako gatazkaren (7); lan gatazkaren (11)
euskal gatazkari buruz (8); euskal gatazkari buruzko (14); euskal gatazkari dagokionez (5); euskal herriko gatazkari (7); gatazkari amaiera emateko
(5); gatazkari aurre egiteko (11); gatazkari dagokionez (8); gatazkari irtenbidea bilatzeko (12); gatazkari irtenbidea emateko (14); gatazkari
konponbidea bilatzeko (6); gatazkari konponbidea emateko (6); lan gatazkari (8)]

gatazkatsu izond gatazkaz betea. 1868ko irail gatazkatsu harez geroztik, bost urte oso joanak ziren ia-ia. Turkiako historiaren
urte gatazkatsuenak ziren, dinastia otomandar higatua erori eta mendebaldekoen estiloko errepublika sortu zen garaia. Ontziola
publikoen egoera gatazkatsua konpondu dadin. Landabenen lan harremanak gaiztotu eta lanegunak jaiegun bihurtzearen ondorioz,
ezegonkortasuna eta egoera gatazkatsuak sortuko dira gaiak hornitzen dizkiguten enpresetan. Nihaurek ere banuen eskua harreman
gatazkatsu haietan: hamabortz-hamasei urtetan gogotik xaxatzen nituen anaia gazteagoaren aurka. Etxean entzundakoagatik dakit ez
zuela porrota irensten jakin eta harreman gatazkatsuak zituela jendearekin. Borondate gatazkatsuek. Bi begi ukanki eta bat baizik ez
zabaltzen, agertzen dena bere osotasun gatazkatsuan ez ikusteko. Errepublika historikoen gorabehera gatazkatsuekin eskuinak sortu
duen topiko-multzoa. Gatazkatsua ez bada ere, partida gogorra izango dutela badaki Aguirrek.
[3] egoera gatazkatsua (3); gatazkatsua izan (9); gatazkatsuak izan (7); harreman gatazkatsuak (5); harreman gatazkatsuen (3)]

gatazkatu, gatazka(tu), gatazkatzen da ad Borrokatu, gudukatu.

Gure bakearen kalterako maiz, ardiak eta artzain

dibinoak gatazkatzen ziren.

gatazkatxo iz axola txikiko gatazka. Egun bakoitzari zer eguraldi dagokion gehiengoz erabaki beharko balitz, berriz, barregarri
geratuko lirateke gaur egun lazgarritzat jotzen ditugun gatazkatxoak. Neska bana dute protagonista eta amarekin izaniko
«gatazkatxoa» kontatzen dute biek ala biek.

gatazkatzaile izond gatazkatzen den pertsona. Ea gatazkatzaileek kausa ona edo gaiztoaren alde borrokatzen ote duten.
gate ik kate.
gatibatu (orobat katibatu g.er.; Hiztegi Batuak katibatu baztertzen du eta gatibatu erabili behar dela
adierazten), gatiba, gatibatzen 1 du ad ezin saihestuzko eran erakarri. Martxo gauetako eztitasunak gatibatzen
ninduen. Badirudi bere amaginarrebaren bihotza gatibatu zuela noizbait Donatienek, eta agian haren sexua ere bai. Bihotzean zauri nauzu
eta gatibatu nauzu. Hala ere, eta hor dago niretzat Allenen bertute nagusia, bere ohiko obsesio eta neurosiak buruz badakizkigu ere, beti
lortzen du, nola edo hala, gu gatibatzea.

2 gatibu hartu.

Likurgok, Numak, Moisesek, Jesukristok, Mahomak, pikaro hauek guztiak, gure ideien despota hauek guztiak, ederki
asko jakin zuten eurek asmatutako jainkoak beren handinahi mugagabearekin uztartzen, eta jainko horien laguntzaz hain zeuden seguru
herria gatibatuko zutela, non [...]. Liburu ilustratuekin baino gehiago ikasi genuen gure jolas eta barreen zirkulu krudelean gatibaturiko
izakiekin. Ikaragarria baita batzuen kontzientziak inbaditzeko eta gatibatzeko irrika. Brodatze lana utzi eta badoa dama gaztea itsas
kantuaren atzetik, baina marinel kantariak bere untzian gatibatu du.

3 katigatu. Hitzekin jostatzen zara, Sokrates, eta zure ironia maltzurrak bere sareetan gatibatzen nau. Beso artean gatibatu ninduen.
Aiherra eta Oragarreko malkarretako elurretan kabala erraldoia gatibatu ondoan, harpera bideratzen gara suaren pizteko. Gauak karrikak
oraino gatibatzen dituenean. Eta ilunbeak hiria gatibatu zuenean Herriaz berriz jabetu ginen, etsipenez, desiraz. Zoom baliosaz
gatibatzen ditut. Hegaztiaren behakoa gatibatu nuenean, zauritua zen hontz ahul bat bisean bis edukitzeak ederki jabaldu ninduela
oroitzen naiz. Zuhaitz misteriotsuek soa ebasten eta gatibatzen zidaten, Fujiyama maldako txabolan jarduten zuen japoniar maisu baten
estanpa urdin ikaratuak bailiran! Hotzak gatibatu ardi saldo baten ileen menean nengoen, nihaur ere daldaraka. Hotzak gatibatzen zuen
hormatuan zure hatzetarik sartu nintzen. Estresak gatibatu sozietate "kitzikatu" honetan. Autotik jalgi nintzen arraposki, unibertsoan
bakarrik nengoelako irudipenak gatibatua. Pentze nasaietarik altxatzen zen usainak gatibatzen ninduen, ez errateko paralisiatzen.

4 (era burutua izenondo gisa) Jendearen isiltasuna, usainak, ibilerak, so gatibatuak, etorkizunez jadanik biluziak eta metroaren
itsas urde marrakak enetako orduan, ama ontzia bezain premiazkoak ziren. Itsaso gatibuaren [...] uhin txikien printza.

gatibu (orobat katibu g.er.; Hiztegi Batuak katibu baztertzen du eta gatibu erabili behar dela
adierazten) 1 iz gesteren mende askatasunik gabe dagoen pertsona. Gerra hasita, Alsaziatik Letoniaraino ugaldu ziren
kontzentrazio-esparruak, eta gatibuak ere hainbat herrialdetakoak ziren. Gadafi Fundazioak dei bat egin zien atzo bahitzaileei, gatibu
hauek ez ditzaten hil. Afganistanen AEBetako soldaduen esku diren gatibuak sistematikoki torturatu dituztela zabaldu zuen atzo Erresuma
Batuko The Guardian egunkariak. Ivan Emirra denda barruan zegoen gatibuak kanpamentura garraiatu zituztenean. Bakeroen barrenean,
askatasun eske zebilen gatibua zen zakila. Gatibu taldearen zaindariei.

2 (hitz elkartuetan)

Gatibu-zirak ere [...] ez zuen ezertarako balio. Buruak sorbaldetan hondoratuta, sudur nabarmenak, gatibupiltzar zikinak lepo konkorretik dilindan. Txapel urdin ilun ederraz eta hiruki gorria zeukan gatibu-jakarekin. Bidaiarako jantzi zizkidaten
alkandora eta gatibu-prakak nire zauri irekietara itsatsita zeudela. Elizkizuna bere horretan egiten du, gatibu-jantziz eta txanoarekin.
Gatibu–txano zabalaren azpian eta sudur berezi horren gainean, aurpegi berezi horretatik, begi ñimiño, artega bi ikusi nituen. Lepoan
ebakitako zati karratua, gatibu-oihalez adabatuta, praken albo banatan olio gorrizko pinturazko orban luze eta ezabaezinak, eta bularrean

·

eta ezkerreko hankan hiruki gorria eta gatibu-zenbakia.
alabak gudu-gatibu bezala ekarri?

Gerra-gatibu baten ihes-ametsaren gisa. Zergatik engainatu nauzu eta nire

3 (izenondo edo izenlagun batez)

Ni laboratorioan nintzen beste bi gatibu espezialistarekin, Greziatik erromatar aberatsek
inportatzen zituzten esklabo eskolatuen antzeko baikinen. Gatibu errusiar eta siberiar multzo bat zekarren. Ailegatuko ahal zaizkizu harresi
itzel honetako gatibu errukarri honek jaulkitzen dituen marrumak! Gerrako gatibu izan zen.

4 (izenondo oso gisa)

Erantzun hark emakume gatibu baten ahotan erakusten zuen ausardiagatik. Borreroak galdekaturik,
mauritaniar gatibu batzuk bidaztiaren kondaerarekin bat etorri ziren. Erosle gatibuen zirkuituei. Josuk irakurle gatibua deitzen duen hori.

5 (predikatu gisa)

Bigarren gerla denboran, Alemanian gatibu egon zen. Lau egunez halaber polizia judizialaren egoitzetan gatibu
egon zen, bere aitaren etxean arma gordagi bat atzeman ziotelako. Berarekin batera gatibu ziren hiru pertsonen exekuzioaren lekuko izan
zela. 1939an mobilizatu eta Alsaziara eraman zuten, baina naziek handik gutxira gatibu hartu zuten. Handik hegoaldeko tribukoek
herrietan sartu, gizon zein emazte gatibu hartu, eta zuriei saltzen zizkieten. Baina beren bidaia harrigarri horietakoren batean planeta
ahaltsu baten hurbiletik igaro baldin badira, [...] nagusi berri horrengana itzultzen dira orduan, eta handik aurrera gatibu edukitzen ditu.
Pentsuak gatibu dauzkagunean Egiari bizkarrez gagozkio: antsian behera goaz. Angelo de La Cruz filipinarra gatibu dutenek iragarri zuten
atzo ez dutela hura aske utziko Filipinetako azken soldaduak Iraketik alde egin baino lehen. 1.200 lagun inguru gatibu atxikitzen zituzten
26 bahitzaile hil dituztela segurtasun indarrek. Danielek, Judatik gatibu ekarritako horrek. Begira ezazue ea gatibu bizi direnak libreak
bezala ugaltzen diren. Psikiatra baten edo sendagile baten atzaparretan gatibu bizi beharra. Oraindik ere haien gatibu sentitzen nintzen.
Itsas ainarak, kormoranak eta plastikazko ziruditen alga petrolio likitsean gatibu geratu ziren, bizia hausten bailitzan. Frantziako eta
Espainiako kartzeletan gatibu hemeretzi urte egin ostean. Jainkozko izaeran partaide zarenez, zer dela eta egiten zara sorkarien gatibu?
Eta konturatuko zara, nik erranik batez ere, hainbat urte sineste horien gatibu higatu dituzula. Gogoeta horri amaren oroitza elkartzen
zitzaion, bai eta Nadiarena ere, bata Omsken atxikia, bestea Irtisheko txalupetan bahitua, eta gatibu, inondik ere. Ez dut inolako gogorik
tatariarren gatibu behin betiko izateko. Lili eta biok, ohean, bata bestearen besoetan gatibu, elkarri musuka. Menperatu behar luketen
sexuaren gatibu.

6 -en gatibu izan da ad Azken batean, gertaeren gatibu zen bera ere. UPNren ustez, Zapateroren gobernua «abertzaleen gatibu»
da. Denak hemerotekaren gatibu gara. Nahi bainuke nik amodio-jostetetan zure gatibu izan, degidazula nahi duzuna. Horra idazlearen
patua: badaki dena esanda dagoela, badaki, halaber, topikoen gatibu dela, baina barrengo har aseezinak idaztera behartzen du, inoiz ezer
berririk esatera helduko den bihotzerrez (eta esperantzaz). Gatibutasun handiegia da norbere maitakeriaren gatibu izatea. Jon Juaristiren
kiribil malenkoniatsuaren gatibu garenoi, baina, askoz iradokitzaileagoa zaigu Zéro de conduite.

7 gatibu lan preso dagoenak kondenaren parte gisa egin behar duen lana. Gatibu-lanaren aurkako Askapenerako
Fronteko buru izan zen.
[3] alabak gatibu eraman (4); alemanian gatibu (3); babiloniara gatibu eraman (3); emakume gatibu (3); gatibu bizi (4); gatibu dago (3); gatibu egon
(6); gatibu eraman (16); gatibu eramango (4); gatibu geratu (3); gatibu guztiak (4); gatibu hartu (22); gatibu hartu zituzten (5); gatibu hartuak (7);
gatibu hartuak izan (6); gatibu hartuko (3); gatibu hartutako (8); gatibu hil (3); gatibu izan (8); gatibu jantzia (4); gatibu taldeko (3); gatibu zenbakia
(3); hartu zituzten gatibu (3); jordaniar baten gatibu (3)]

[21 agerraldi, 8 liburutan]
Gero, bagoi estaligabetan
kargaturik, gatibualdi berri baterantz eraman zituzten, Buchenwald-era eta Mauthausen-era. Babiloniako gatibualditik itzultzen eta beren
arbasoen hiria zen Jerusalem inguruan garrantzi politikorik gabeko tenplu-estatua eraikitzen utzi zien. Judatik Nabukodonosorrek
deserritutakoen babiloniar gatibualdian, sortzen ari zen erlijio nagusi batentzat inkubagailua izan zen hiriburua. Avignongo aitasantuen
babiloniar gatibualdi (1309tik 1377ra) deitu izan den horretan. Gatibualdia eramangarriago egitearren. Bi urteko gatibualdian.

gatibualdi

1 iz gatibutasuna; gatibu ematen den denbora.

2 irud

Lehenengo gatibualdia honetan datza: gizakia sorkariekiko maitakeriaz atxiloturik geratzen da [...], Egilea ahaztuz maitatzen
ditugunean.

[14 agerraldi, 8 liburu eta artikulu 1ean]
Zeitzera arte ez naiz jabetu
gatibutasunak ere bere egunerokotasuna daukala, eta are egunerokotasun gris batek osatzen duela funtsean egiazko gatibutasuna.
Gogoeta horietan murgildurik, ulertzeko da Nadia sorgor agertzea gatibutasunaren ezbeharrekiko. Gatibutasun handiegia da norbere
maitakeriaren gatibu izatea. Legatzari gatibutasunean bizirik iraunaraztea. Horiek gauza ezkutuak baitira, gure erlijiokideek
gatibutasunezko aldi honetan behin ere liburu batean ezarri ez dituztenak.

gatibutasun

iz gatibu dagoenaren egoera.

gatibutza [27 agerraldi, 10 liburu eta 3 artikulutan] iz gatibutasuna. Cadizko gatibutzan, soinu txikiaren hutsa du Elgetak.
Helburua, gatibutza soilaz gain, Alemaniako ekonomiari doako lan-eskua ematea ere bazen, presoa lehertu arte behartuz lanera. Inon ez
da gatibutzan bezalako bizimodu ordenaturik, halako eredugarritasunik, are bertuterik ere. Gatibutzan bizitzeko.

gato iz [fr] ipar gozopila. Eta gatoa ekarri zuen kafearekin.

gatulili iz lore baten izena. Eta bazkari edo afari denboran, amatxik, maiz aipatzen zituen bere arrosa, julufria, hortentsia, gatulili,
dalia eta bereziki maite zituen aromak.

gatx izond gaitza, zaila. Ba ez, oso gatxa ez, ezinezkoa da! Euforia horreri eustea oso gatxa da.
gatz 1 iz gai zuria, xehakorra, urkorra, ahogozo minekoa, janariak ontzeko edo usteldu gabe atxikitzeko
erabiltzen dena. Gatzak odola garbitzen du. Itsasoa ikusi nahi nuen, ez nire arbaso hortz-urdinduna zetorreneko ekaiztsu hura, baizik
itsaso epela, gatza datorrenekoa. Bi libra arroz, piper batzuk, gatz inar bat. Itsasoko gatzarekin nahastuz. Dendan salgai zituen janari
askok eta askok, gatz artean dizdizka, itsasoa ekartzen baitzioten gogora. Eskukada bat gatz hartu zuen. Ez al diok gatza bota? Gatz
iodatua ere neurrian hartu behar da, osterantzean, hipertentsioa eragin baitezake. Gatz iodatua ere neurrian hartu behar da, osterantzean,
hipertentsioa eragin baitezake. Haitzek, itsasoan zintzilik, uneoro zer galtzen duten, gatz hozkariak janda. Platerean txorten berde
mordoxka bat eta gatz busti pixka bat baizik ez zaio geratzen. Bai gatzaren, bai koroaren zerga kentzen dizuet judu guztioi. Eta haren
etxea desegin, eta haren lurrak gatzez idortuko zituztela. Atzera hainbestetxo begiratzen baduzu, gatzezko estatua bihurtuko zara.
Gatzezko paretek doinuaren zikinkeria guztiak garbitu eta doinua bera araztu egiten baitzuten. Gatz eta hondarrezko basamortu hura.
Lurralde guztia sufreak eta gatzak erreta dago.

2 (neurriekin) Aski zela 20 gramo gatz litro bat uretan nahastea. 150 tona gatz bota dituzte Gasteizko kaleetan.
3 (hitz elkartuetan) Ontzi bat urez bete, gatz pittin bat disolbatu bertan. Paduren gatz-usaina nabaria zen. Loten emazteak atzera
begiratu zuen, eta gatz-irudi bihurtu zen. Salzburgon gatz-meategi baten jabe zena. Krakovian-edo, gatz meategi batzuk bazirela jakitea
ez zen agian osa baliagarria izango, baina gatz mean bertan induskatuz eliza edo katedrala egin zutela jakitea oso garrantzitsua zen.
Augilatik beste hamar eguneko bidean beste gatz muino bat dago. Kozkor handiko gatz mordoak daude muinoetan. Eta gatz haitz
honetatik abiatuz Atlas izena duen mendia dago. Hirian Gatz Etxe deitu zioten Saltzen eraikinari.
baitira eta kresala gatz-trinkotzen.

·

Lur honetan non palmondoak hazten

4 ohiko gatzaren antzeko gai urkorra. Bainugelara joan nintzen berarentzako amonio-gatzak hartzera. Hor apalaren gainean
dauden gatzak bota itzazu.

5 (kimikan) gai elkartua, azido baten hidrogenoa, osorik edo partez, metal atomoek ordezkatzen dutenean
eratzen dena. Grisa da [zinka], eta bera osagai duten gatzak, berriz, koloregabeak. Kloruroak oro har jendaila dira, gehienean
azpiproduktu doilor, higroskopiko eta ezer gutxitarako onak: gatz arrunta izaki salbuespen bakarra, oso bestelako kontua baita horrena.
Antzinako alkimian Ammonen tenpluko Gatz Amoniakoa zeritzona. Gatz mineral batzuen kontzentrazioa doitzeko. Gatz hori, bada,
erreduzitzaile gogorra da, erran nahi baita irrikan dagoela bere elektroi jakin bi jaregiteko. Lorpen handia izan zen jadanik kimikariek
(Scheidekünstler) gatz guztiak bi genero nagusietara murriztu ahal izatea, azidoak eta alkalinoak. Gatz-soluzioetan substantzia usaintsuak
erabilita. Giza giltzurruna ez da gai % 2 baino gehiagoko gatz-kontzentrazioa duen gernurik sortzeko. Elikagaietako olioak eta gantzak
emultsionatu egiten dituzte behazun-gatzek.

6 irud bizitasuna ematen duen zera. Baserritar ilustratuak izan nahi baitzuten biek ala biek, ume-umetatik: bi uharte, nekazarien
ezjakintasunaren itsaso gatzik gabean. Gatzik gabea, bizitasunik gabea, guretzat oraindik. Kontakizunari gatz-ozpin pizar bat erantsi
nahirik, ehorzketaren inguruko xehetasun makabro-barregarrietan luzatu nintzen. Italiako idazleek berebiziko gatz, ozpin eta piperra
ateratzen jakin dute dialektoen erabilera literarioari. Bere esaldietan gatz eta azukre zipriztinak zeuden beti. Solasaldi inuxente eta itxuraz
tekniko bati gatz eta piper pixka bat jartzeko. Baina niri iruditzen zait olgeta hauek hotzak eta gatzik gabeak bihurtzen direla, geure burua
jantzi ahala deboziogai horien ezerezaz jabetzen garenean. Haiekin konparatuz, gaur egungo hauteskunde-kanpainak gatzik gabekoak
iruditzen zaizkit. Edo konplimenduren bat esaten dute, ez gatzik gabea baina liburu-usain nabarmenegikoa. Gu askoz ere sentiberagoak
gara, askoz hobeto egokitzen gara egoera batera edo bestera, gatzik gabeko alproja mugatu bat besterik ez da, batere erakargarritasunik
ez duena. Ez, nire lurra erakutsi nahi dizut, nire gaua! -diot nik bere pikardiari gatza kenduz. Elsbethek, ordea, ironia eta gatza goratu
zituen nik erantzun hutsal bat ikusten nuen tokian. Baina bizitzak ez du gatzik arriskatu gabe... Gutxiengo sortzailea, historiaren aro
guztietan munduko gatza izan dena. Debekuaren gatzak ematen zion bere gustua festa koxkor hari. Grisa da gainera Eskolapioetako nire
hasierako magma horren kolorea: triste, gatzik bako, udazkeneko putzuen kolore mugagaitz horretakoa. Saunier Duval taldea izan zen
atzoko etapari gatza eta piperra jarri ziona. Gatzik gabeko pilotak dira, haienak baino motelagoak, ez hain politak.

7 gatz ale (orobat gatzale g.er.)

Hankamuka egin ditut urrats batzuk gatz ale zaharrak zanpatuz, mareaje luze baten ondoren
lehorreratu banintz bezala. Beharrezko dira desadostasuna, desberdintasuna, gatz alea eta ziape garaua. Abandonatua zegoen txirla bat
hondarrezko muino baten gainean bezala, bizitzak bazterrean utzia gatzale lehorrez bete zedin.

8 gatz harri ik gatzarri.
9 gatz lore Harginak Italiatik ekarri zituzten, Torino aldetik, aurrealde jantzita utz zezaten eta haiek gatz loreak landu zituzten han,
goitik beheraino, han, ezker-eskuin. Frantsesekin ere bazituen harremanak, hauek Kamargako gatz usaintsua eta Guérandeko gatz-loreak
ekartzen baitzizkioten. Hondarra birrintzen da gatz-lorearekin fin-fin, irinaren pareko egin arte.

10 gatz-ozpindu ik (orobat gatzozpindu.
11 gatz-pipertu gatz eta piperrez prestatu. Tomate berde frijituentzat, Sipseyren errezeta: Moztu tomateak zentimetro bateko
xerretan, gatz-pipertu, arto-irinetan pasa. Gurinak urrin ezin txarragoa zabaltzen zuen, arrainak, aldiz, freskura gatz-pipertua.
[3] gatz apur (3); gatz eta biper (5); gatz eta piper (12); gatz gabeak (4); gatz gehiago (4); gatz gehiegi (3); gatz gema (4); gatz gutxi (5); gatz harri
(4); gatz iodatua (3); gatz iodatuaren (5); gatz kopurua (4); gatz mineral (3); gatz muino (4); gatz muino bat (4); gatz ozpin (4); gatz pittin (3); gatz
pittin bat (3); gatz pixka (9); gatz pixka bat (7); gramo gatz (5); lurraren gatz (4); tona gatz (10); tona gatz bota (4)
gatza behar (3); gatza bota (9); gatza botatzen (6); gatza eman (3); gatza eta biperra (3); gatza eta piperra (18); gatza gezatzen bada (3); lurraren
gatza (5); lurreko gatza (4); ogia eta gatza (5)]

gatzaga iz gatzarria dagoen tokia. Horrela aterako da baratzak ureztatzeko edo gatzagetan gatza urtzeko behar den ur guztia.
Marmol harrobiak, gatzagak, platino eta urre erauztokiak, ikatz meatzeak. Añanako gatzagak berreskuratzeko. Baina aintzira eta padurak
ez dira gezatuko, gatzaga izaten jarraituko dute. Lur joriak gatzaga, tokiko jendearen gaiztakeria bide. Inoiz lurra lehortzen zenean
gatzagetan legezko buztin gogortu txuria geratzen zen.

gatzagi 1 iz esnea gatzatzen duen gaia.

Gatzagia botatzen zitzaion, koilaratara bat eskas, eta uzten zen, haurrek eskolako
lanak egin bitartean, kailatzera, burburaka eta ketan. Gazura, berriz irakinarazten zen, gatzagiz hornitzen, bigarren gasnaren moldatzeko.
Gatzagi transgenikoarekin egindako gazta. Baina ez daukagu gatzagirik, eta esnea mamitu ezean alferrik gabiltza.

2 irud

Pertsona bat, hots, boterearen eta beldurraren gatzagiz mamitutako gixaixobanako bat, boterearen eta beldurraren kontrako
elementu bat izan litekeela uste izatea.

gatzale ik gatz 7.
gatzarri (orobat gatz harri g.er.) iz lur gaineko edo lurpeko hobietan aurkitzen den gatza. Hirian Gatz Etxe
deitu zioten Saltzen eraikinari, jabeak, atsegin zuena bestalde, gatz-harriari zor baitzion haren fortuna. Sardiniako gatz-harriz landuriko
biolin batzuen erdian. Bibliako Loten emaztearena izan zitekeen irudia […] gatz-harri bihurtua. Planoak egiteko aukeratu zuen arkitektoak,
ordea, ezin irudika zezakeen gatz-harrizko aurrealdea, batez ere Pragako eguraldi heze eta bustian. Larraldeko gatzarrietan, beherean,
langile xume batzuk lanean.

gatzatu1, gatza, gatzatzen 1 da/du ad isurkari organiko bat masa trinko bihurtu. Fibrina, ordea, ezin da egon odolzirkulazioan, gorputz osoko odola gatzatuko bailuke bestela. Aurpegia odol gatzatuaz zikindua zuen, eta ahotik ere bazerion odol pixka
bat. Gure zain izoztuen barruan odolak gatzatu gabe dirauela, bizirik, bero, ero. Beldurrak odola gatzatzen ziola. Odol gatzatuz
belzturiko pareta artean. Hildakoen odola guztiz gatzatu gabe zegoen oraindik. Hantxe, odol tanta gatzatu batzuk. Amaiturik, esnearen
erdia gatzatzen hasi zen saskietan; beste erdia ontzietan utzi zuen, edateko. Garagarrezko ogia, esne gatzatua, azukre hautsa
kanelarekin nahasia, eta pitxer bat kwass. Ez al ninduzun isuri esnea bezala eta gero gazta bezala gatzatu? Mami likatsua gatzatzen ari
zitzaidan izterrondoan.

2 gazitu.

Ulisesek azaldu zion ezen arraun bat harturik joan behar zuela hiriz hiri, itsasoa ezagutzen ez zuten eta itsaski gatzaturik

jaten ez zuten jendeak aurkitu arte. Txerriki gatzatua, berriz, zapi zuri batean bildu zuen. Barazkiak eta txerriki gatzatua.
Zalantza horixe zerabilen gogoan don Serapiok, horrek eragotzi zion marinel gatzatua bedeinkatzea, eta ez harekiko begiramenak.

· irud

3 mamitu. Nire buru geldoan pentsamendu bakarra gatzatu zen: “gorria daukak, Eduardo”. Charlyren komiki maiteenetako istorio bat,
paper margotuan gabe, hezur-haragitan gatzatua. Izerdiz eta odolez ari nintzen gatzatu nahirik, Togasek “Azken ordukoen” orrialdean
niretzat utzitako lekua beteko zuen bukaera. bakardadearen itzala alboan etzan zitzaigun eta konkordantzia, kredo, genitibo, gorrigualda,
ekuazio eta halako hitzek ematen ziguten tristurarekin gatzatuko zen gure jakituria. Geuri ere eragiten zigun eromena garai gazteago
baten oroitzapen maitagarrian zaigu gatzatu. Beren sinesmen eta usteak Vedak liburuetan gatzatu zituzten.
[3] txerriki gatzatua (3)]

gatzatu2 iz mamia, esne gatzatua. Ondoren, gatzatua, esnea eta atonduriko zekorra hartu eta bisitarien aurrean ipini zituen.
Arkume eta gatzatua suelto jan eta gero. Balak eskuetan neukan potean jo eta gatzatu pasteurizatuaz blai eginda utzi ninduen.
Gatzatua eta eztia jango ditu haurrak, gaitza baztertzeko eta ona aukeratzeko gauza izan arte.
gatzatuaren antzeko zuku bat aurkitzen baita azpian.

·

Ur horiek sortzen diren lur horretan,

gatzatze iz isurkari organiko bat masa trinko bihurtzea.

Gatzatzea da, hain zuzen, ebaki batetik edo bestelako zauri
batetik odol gehiegi galtzearen aurkako babes nagusia. Plaketek oso eginkizun garrantzitsua dute gatzatze-prozesuan. Konplikatua da
gatzatze-mekanismoa, baina irtenbide eraginkor bat ematen dio arazo zail bati. VIII._gatzatze-faktorearen gabeziak A hemofilia eragiten
du. Gibelean eta biriketan dagoen substantzia bat da heparina, barne-gatzatzearen aurkako babesetariko bat.

gatzdun izond gatza duena.

Artiko aldean dagoen Itsas Jelatuan, ibaietako ur gatzbakorik ezean, itsas hartako azpiko ur
gatzduna igoko litzateke ur gainera. Atsegina izango zen, losintxa gatzdunak esango zizkien neska gazteei. Barre karkailaka aupatzen
genituen txisteok, ez onak edo gatzdunak zirelako, juduen bizkar ari ginelako baizik.

gatzgabe 1 izond gatzik ez duena.

Ipuin gatz-gabeak direla. Herri-ipuin gatz gabeak baztertu, bada, eta, ordainetan, fabula
sasi klasiko bat kontatzen jartzen du bere seme Txomintxo. Akaso horregatik gogoratzen dut hain ondo igelaren kontu gatzgabe hura ipuin
harrigarri bat bailitzan. Han deskribatzen diren pertsonaia eta egoera azalean gatzgabeei. Ez zitzaion batere gozoa gertatuko nirekikoak
eta aitarekikoak egin beharra, baina erreakzio bortitzak eta behazuna lekuz kanpo zeuden haren portaeran, askotan gatzgabea zela
emateraino.

2 gatzgabeko izlag gatzgabea.

Artiko aldean dagoen Itsas Jelatuan, ibaietako ur gatzbakorik ezean, itsas hartako azpiko ur
gatzduna igoko litzateke ur gainera. Une hartan berriro ere mintzatu zen bere ohiko hizketa molde gatzgabekoan: [...].

gatzgabetasun iz gatzgabea denaren nolakotasuna. Nagusiak horrela deitzen zien izengoitirik ezarri ezean dena gatzgabea
iruditzen zitzaiolako, eta berak ez zuen batere gogoko gatzgabetasuna.

gatzgabetu, gatzgabe(tu), gatzgabetzen du ad gatza kendu. Cnosa industria taldeak gatzgabetzeko ontziak egiteko bost
eskari ditu .

gatzil izond gatzik ez duena. Zeren jaun haiek eta kasik beste guztiek pentsatzen baitzuten hil bihirik edo kolpaturik gabeko zezen
ikusgarri delakoak, hotzak direla gatzilak eta eskasak.

gatzitu 1 izond gatz bihurtua.

Charlyk, ordea, estatua bat zirudien, Jainko gupidagabe batek bekatu ezezagun batengatik

gatzitua.

2 gazitua. Lisboa inguruan garesti zagok haragia, eta gatzitua baino ez ditek saltzen, gainera.
gatzontzi iz sukaldean eta mahaian erabiltzen den gatzaren ontzia. Bi hortzeko sardexka bat eta, azkenik, gatzontzia,
zeina ez baitzegoen mahai gainean tente jartzerik. Gatzontzia hartu eta manteleko lore-irudi baten gainean ipini zuen. Kontzientzia
hertsiaren gatzontzian ere harrak sor baitaitezke. Azalpen bat edo gatzontzia eskatu orduko. Gatzontzia zakarrontzian husten zuen
bitartean, [...].

gatzozpindu, gaztozpin, gatzozpintzen 1 du ad gatz eta ozpinez prestatu.

Arrazoiak, purrustadaz eta parrastadaz

gatzozpinduak.

2 (era burutua izenondo edo izen gisa) Askotan irakurri duzu promesa hori liburuen kontrazalean, egundoko kontakizun gatzozpinduak iragarriz ehun ogerlekoko argitalpen merkeetan. Haatik, Juanek beste pipermin bat ematen dio legendaren gatz-ozpinduari;
itsasadarra igaro baino lehen abadeek sotanei su eman eta su horretan txuletak erre ei zituzten.

gatzu iz potasio nitratoaren izen zaharra. ik nitro.

Gatzuz estalita daude [sotoak]. Gatzua sentitu beste erremediorik ez

duzu.

gatzun iz ur guztiz gazia janariak kontserbak egiteko erabiltzen dena.

Horri esker antzeman zion luzokerrak
kontserbatzeko erabilitako gatzunaz garbitu zituela eskuak. Honelakoxea da gatzunaren eta inularen zaporea. Gorputza ustelduratik
babesten duen gatzun izpirituala.

gau 1 iz eguzkiaren sarreratik irteerara hedatzen den denbora bitartea; egunaren zati iluna.

Orain gaua duk,
gaueko ordu biak inguru. Ilargi gabeko gau bat zen. Egun bat eta bi gau egon nintzen beilan. Handik gau batzuetara. Louis R...-k, bere
ikaskide batzuk bildu zituen gau batean. Ezin izango nikek gaur gauean hirekin afaldu Savoy-n. Atxilo hartu zuten herenegun gauean.
Asteazkenetik ostegunerako gauean. Gaizki egin nuen lo hurrengo gauean. Gau hartan, aitaren xake liburuan ikasi izan banu bezain argi
ikusi nuen egin behar nuen jokaldia. Gaueko hamarrak aldera. Gaueko ordu txikietan. Gaueko amesgaizto lizun haietan. Gaueko
txandan egondako seguritate guarda bat. Sarritan gelditu ohi ziren han, gaueko ilunean, elkarri musuka aritzeko. Gau hartako ordu txikiak
arte lanpeturik. Bi bikoteak gau berean oheratu ziren, bi emazteak gau berean geratu ziren haurdun. Lau karabineroak gauean itzuli
ziren. Gauetan balkoian jartzen da ukondoz aire triste batean. Goizetik gauera, etengabe dutxatzen nintzen: gorroto dut izerdia, gaixorik
zaudela ematen baitu. Eta hain segur, Mathias, gauerako bederen etxeratuko zen. Eta berrogei gauez euria egin zuen. Gau batez Dekano
jaunarekin filosofatzen ari zela, esan zion: [...]. Eta emakume gogaikarri hori hitz eta pitz gau osoan, umeak gora, umeak behera. Gau
osoa lotan egin ondoren. Itsasoan galdu eta itsaso zabalean, baltsa hauskor baten gainean galdurik, ez mastarik, ez oihalik, ez iparrorratzik
ez itxaropenik, dena galduta, gau eta egun luzez ibili eta bat-batean horrenbeste desiratzen zuen itsasertza ikusten duenaren poza. ik
beherago 9. Hark urduri eta berebiziko asaldutan eman zuen gau guztia. Gauak aurrera egiten zuen heinean. Gaua arte itxarongo dut.
Hobe zen gaua arte itxaron, eta gero ezkutuan aldegitea. Gauaren besoetan itzali hurran den eguzkia horizontean. Gauak oraindik
sekretuak babesten dituen ordu horietan gaude... ordu txikietan, denbora gure alde dugu! Ez da nire gaua -esan zuen Jamesek. Gauetik
egunera aldatzen dute iritzia. Atzo gaua arte ez nekien zuen bion artekoa. Gauetik goizera sortu zen ETB, gure telebista, euskaraz. Ez
direla ohiturak aldatzen gauetik biharrera.

2 (izenondo batekin) Ilunabar hartan gau izarratua ikus zitekeen. Gaua zen, mendietako gau zurbila, mendi ostean erortzear dagoen
ilargi laurden hori mehe batek odaiertzaren ertzetik argitzen duen gau hits zuhaila. Eta etorri ziren, gau beltzean, euriak euriari. Muggleen
poliziari esplikatu beharko zion zergatik zegoen han gau minean erratz batekin eta sorginkeria-liburuz beteriko kutxa batekin. Hil bezperan,
gau itxian, gau etsian, gau kabugabean, biolinak entzun ziren zelaiko alde batetik bestera. Gau amaiezinetan korridorean sentitzen diren
jaberik gabeko pauso-hots etengabeen anonimotasuna. Udako gau epel bat zelako. Gaur bere gau librea du. Arimaren gau iluna ezin da
hitzen ilunetik baizik argitu.

3 (aditz baten zer osagai gisa)

Egunak luzatuz eta gauak laburtuz doaz eta gaua handitu ahala argia gutxituz. Gaua iritsi
zenean. Etxe bat atondu zioten, bertan gaua igarotzeko. Baina gaua igaro, eta Humirzah ez zen azaldu. Ontsa berotua zen etxazpian gaua
pasaturik gure xukadorraren barnean. Mikel Strogoffek, Nadiak eta Nikolasek ez zuten luzaro bilatu behar izan, gaua emateko leku bat
aurkitu arte. Ilargi berria zen, eta haren argiak ez zuen gaua urratuko. Aurretik Take 6 taldeak girotuko du gaua. Garrasi batek zulatzen
du gaua, estuasunak eragindako garrasi batek. Atzean utzi genuen etxe zuria, eta gauak irentsi zituen argia eta mendia.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gau-ibiltari bakartia nintzen, zokoetan gustura egoten den horietakoa. Frontón hotelean
izan zen gau-jaia. Bi ordu pasatxo eman zituen gau-jairako prestatzen. Atzoko gau-festan, berriz, artifiziozko suak ere izan genituen.
Neronek erakutsi nahi dizut Hollywoodeko gau-bizitza. Jainkoak gau-ikuskari batean dei egin zion Israeli. Gerraosteko britainiar literaturari
buruzko gau-ikastaro bateko eskoletara joan zen. Gogoratzen al haiz materialismo historikoari buruzko batzokiko gau eskolez? Ezkontide
tristeon arteko gau-borroka horiek. Baina halako batean gau-bonbardaketa bat izan zen. Henneren gau-atorra sutan zegoen. Emakume
gazte bat ikusi nuen, hanka-hutsik, gau-atorraren gainean martazko beroki bat jantzita. Gau kanpaiak. Udaltzain eta gau-jagole andana
bat. Irujo ministroak Galindez gau-ehiztaria bidali du Madrilera. Gau hontz mutuak bezalakoak ziren. Besta goxo / Ezti / Errondan gau
xoriak / Gau soinekotan. Gau-ainhara badoa hegalez firrindan. Gau-giro isilean. Gero, hotzak ozendutako airean, gau orduko kanpai
hotsak entzun ziren. Bus geltoki, gau-klub, zinema areto, metro estazio eta aireportuetan. Liburutegiko gau isiltasunean. Nire egunoroko

·

jardunaren gau-alderdi hura. Are izugarriagoa zen isiltasuna gau partean.
Gero, gau aldean, Peppone gabardina jantzi eta aterantz
abiatu zen. Eskerrak ikatz-ontzi ingeles batek ikusi eta gau aldera handik jaso gintuen.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Ortzirale gau hartaz bere bizi guzian orroitu zen. Larunbat gaueko ospakizuna.
Inoiz, jai gauak eta zirenean. Ilargi-gaua zen. Lehenbiziko krisialdi-gau haietan. Bustirik itzuli zen, euri gau batez. Uda-gau oskarbi bat
zen. Elurte-gau batekoa bezain oparoa zen isiltasuna. Ekaitz gau hartan bezalaxe. Izar-gau zoragarria zegoen. Ezkontza-gaua bezalakoa
izango zen. Ezin dut, ez dut itxarongo, erailtzen ari dira gure eztei gaua.

6 gauaz [365 agerraldi, 67 liburu eta 88 artikulutan] gauez. ik beherago 7. Egunaz nerabiltzan gogoetak, gauaz oraindik
beltzagoak ziren. Gauaz ibiltzearen bortxaz, anitzetan Sigur Rosen musika lagun, lurraren errealitatetik urruntzen nintzela sentitzen nuen.
Apirilaren 20an, gauaz, ez-usaiako tirokaldi bat entzuten dugu. Herenegun gauaz Ximurrak Josurenera deitu zuen, aski berandu, nitaz
galdezka. Gerlara ez ziren joan gizon ezkonduak, baina horiek gauaz herrian berean egiten zuten beren zerbitzua, etxeetan zeuden armak

· Gauazko trein hartan, ez zen deusik jateko.
7 gauez [1417 agerraldi, 196 liburu eta 160
eskuetan.

artikulutan]
Gauez parke batean. Gauez nahiz egunez,
kuxkuxean ibiltzeko. Gauez mamu bat ikusten duela iruditzen bazaio. Militarrek gauez hartu zuten mendean hiria. Gauez ailegatu naiz

ik gorago 6.

Andoniren etxera. Neronek ere hotzikarak sentitzen nituen soineko horrekin gauez atera zitekeela pentsatze hutsarekin.
egunezkoarentzat; gaua gauezkoarentzat.

·

Eguna

8 gau berandu

Ez naiz gau berandua arte lokartu. Gau beranduan naiz goizaldean, ordubiak baino lenago jo ezkero, Purgatorioko
animak otoitz-eske... Galdetzea ahaztu zitzaidan atzo... gau beranduan heldu nintzen eta... Zeren auskalo nondik etorria zen, eta gau
beranduan gainera. Gau beranduan, zerbitzariak lasterka atera ziren.

9 gau eskola Ez dela beti goxo gau eskolako irakasle lana Astelehenetan.

Altzako gau-eskolan klaseak ematen ibiliak. Bestalde gau
eskolan ikasiek lagundu gaituzte gure bizitza guzian. Helduentzako gau eskolak eta posta bidezko ikastaroak dira ikasteko gehien
erabiltzen diren bideak. Ikastola sortzeak gaueskola sortzea ekarri zuen.

10 gau eta egun Gau eta egun lan eginez. Hezur eta larru, mortuko abereak lagun, gau eta egun deabruak ondotik zituztela. Guztiz
asaldaturik nindukan gau eta egun. Eta edan, edan eta edan, arnasarik hartu gabe, gau eta egun! Horixe duzue kapitalismoa, odola gau

·

eta egun zupatzen dizuen banpiroa. Zalmaveth-en uluak gau eta egun entzuten ziren lekura. Bagoi itogarrietan pilatuta, gau eta egunez
garraiatuak. Harrezkero aita memoria galtzen hasi zen eta ama gau-eta-eguneko erizain bilakatu zitzaion.

11 gau hegazti Kanta haren hitzak, gau-hegazti ikustezin batzuk bezala sartzen zitzaizkidan leihoan barrena.
12 gau giro (orobat gaugiro) ik gauaro. Gaugiro ederra genuen. Udako gau giro epelaz gozatua nintzen. Gau-giro isilean.
Nik ikusmira baino gehiago gaugiroa gozatu dut, gaugiroa eta lagunartea. Aldi berean atzeko oihalaren atzeko argia itzaliko da, eta
lehengo gau giro urdina piztuko da berriro agertokian.

13 gau-jantzi

Parisko gau-jantzi bat izan nahi nuke neuretzat eta etiketa-jantzi bat zuretzat… Gau-jantziak, udako muselinak eta
jantzi arinak biratu ziren Elleni so egiteko.

14 gau mahai (orobat gaumahai)

Bi kandela zeuden piztuta gau-mahaian. Bi lanpara oparitu zizkiguten logelako
gaumahaietarako. Arrosak askatu eta gau-mahai gainean ezarri zituen. Gaumahaiaren gainean zeukan liburu batean. Betaurrekoak
gau-mahaitik hartu nituen. Gau mahaiko tiraderan gorde nuen. Gaumahaiko edalontzia.
mahaitxoan. Gaumahaitxoetako rutinaren lekukotza ematen duten erretratu gogaikarriak.

·

Telekomando bat dago ezkerreko gau-

15 gau min (orobat gaumin) Gau minaren sargorian ene albora egin duzu maindirepean, laztana. Oraindik ez ziren zazpiak, baina
ia gaumina ematen zuen: oso laino beltzak zebiltzan. Muggleen poliziari esplikatu beharko zion zergatik zegoen han gau minean erratz
batekin eta sorginkeria-liburuz beteriko kutxa batekin. Gauminean, ordea, lorik egin ezinik ibili nintzen. Gau minean gurutzatzen diren bi
itsasontziren antzera. Bestetik, irrikaz egoten zen eskolako lanak etxean egiteko, baina ezkutuan egin behar izaten zituen, gauminean.
Gauaren minean inarrosi eta tanpez iratzarritako maitea sugearen pare gaiztotzen ari zitzaidan.

·

16 gau on Kapela hartu eta «gau on» esan zuen Jimmyk. Gau on, Mrs._Merivale. Gau on denoi!... Gau on elkarri esateko ordua. -Gau
on entzule guzier;"Ez da musik"emankizuna. Gau on entzuleak. -Gau on Bernadette eta Irulegiko Irratiko entzule guziak. · Zerbitzari
uniformatu batek gabonka hartu eta mahai bateraino lagundu zigun.

16a gau poluzio ik poluzio 4.

17 gau soineko

Smoking, frak eta trajeak zeramatzaten gizonezko askok eta gau-soineko luzeak, larruzko gainekoen azpitik,
emakumezkoek. Elsak belusezko gau soineko berria dauka. Sabeth, bere gau-soinekotxo urdinarekin. Gau soineko bat erosi behar izan
zion festarako propio.

18 gau tximeleta (orobat gautximeleta) Gautximeletak edo egunezko beltzak, oro har, arima erratua, deabrua, infernukoa,
zori gaiztoa, heriotza adierazi izan du. Lertxun baten milaka hostoak gau-tximeleta zaurituak bezala ikaraz haizea abarren artetik
lerratzen delarik. Berpiztu baitzitezkeen gautximeleta itxuran. Alfer-gurpil behin eta berrirokoan itzulika gabiltza, horra, ostera ere,
temati, gau-tximeleta argiak liluratua nola.

19 gauaren erdi ik gauerdi.

Udan erraza izaten zen Taibele gauaren erdian bisitatzea. Gauaren erdian jotzen zuen etxeko

telefonoak.

20 gauazko lan (orobat gauezko lan) ik kontrabando. Hiru hilabete baizik ez ziren iragan Alemaniatik itzuli zenetik eta
zenbait aste haietan gauazko lanean abiatua zen. Aste batzuez, lanetik itzultzean, errusiar preso talde bat gurutzatzen zuen, haiek
gauazko lana baitzuten. Erran behar da orduan ere gauazko lanak bazuela arrakasta haundia, eta Etxalartar talde zintzoarekin baziren
harreman frango. Eta pantailan agertu zaizkigu hiru aldiz aspaldiko auriztar batzu, beren etxetan filmatuak, zernahi oroitzapen lerrokatuz,
herriko bestetarik haste, mendietako gauazko lanetaraino. Ibiliko ziren elkarrekin kontrabandoan, gauezko lanean, mendian gora eta
behera.

21 gauez gau Gauez gaueko ilunpe etengabean.
[8] gau argi (14); gau beila (86); gau beilan (9); gau beltz (12); gau beltza (26); gau beltzean (15); gau beranduan (13); gau bero (8); gau eder (8); gau
ederra (14); gau egin (13); gau eman (8); gau epel (8); gau erdian (23); gau ero (8); gau eskola (48); gau eskolak (29); gau eskolako (20); gau eskolan
(18); gau eskolaren (8); gau eskolek (17); gau eskoletan (18); gau eta egun (317); gau eta egunez (10); gau giro (18); gau guzia (14); gau guzian (20);
gau guziz (15); gau guztia (23); gau guztian (56); gau hotz (14); gau hotza (8); gau ikuskari (9); gau ilun (14); gau iluna (33); gau ilunean (27); gau luze
(23); gau luzea (18); gau mahaian (12); gau mahaiaren (14); gau mahaiaren gainean (10); gau mahaiko (19); gau mahaitik (11); gau minean (21); gau
on (115); gau ona (14); gau oso (20); gau oso bat (8); gau osoa (168); gau osoa eman (20); gau osoak (8); gau osoan (229); gau osoan zehar (14); gau
partean (9); gau pasa (19); gau ta egun (8); gau txarra (15); gau xoriak (15); gauak gau (11); gauez gau (11); larunbat gau (17); neguko gau (21);
udako gau (25)
eguna eta gaua (27); eman zuen gaua (9); gabon gaua (11); gaua arte (29); gaua baino lehen (9); gaua bidean emanik (10); gaua eman (8); gaua eta
eguna (12); gaua etorri (21); gaua heldu (18); gaua igaro (11); gaua igarotzeko (19); gaua iluna (8); gaua iritsi (29); gaua iritsi zenean (8); gaua izan
(20); gaua izango (10); gaua pasa (9); gaua pasatu (9); gaua pasatzeko (35); gaua pasatzera (12); gaurko gaua (20); igaro zuen gaua (13); larunbat
gaua (13); ostiral gaua (8); sagarno gaua (10); sorgin gaua (10)
egunak eta gauak (21); gauak aurrera egin (8); gauak eta egunak (11); gauak gau (11)
egunaren eta gauaren (9); gauaren erdian (102); gauaren iluna (10); gauaren ilunean (10); gauaren iluntasunean (8)
egunaz eta gauaz (8)
astearte gauean (43); asteazken gauean (45); astelehen gauean (55); atzo gauean (178); aurreko gauean (94); bart gauean (122); bezpera gauean (13);
bihar gauean (26); eztei gauean (8); gabon gauean (21); gauean atxilotu (9); gauean barrena (8); gauean berandu (14); gauean egin (25); gauean egin
zuen (8); gauean egindako (8); gauean eman (9); gauean gertatu (15); gauean hasi (10); gauean hil (16); gauean ikusi (13); gauean iritsi (9); gauean
izan (20); gauean izan zen (13); gauean jokatu (10); gauean jokatuko (12); gauean lo (9); gauean zehar (14); gaur gauean (360); gaur gauean bertan
(16); herenegun gauean (304); hurrengo gauean (44); igande gauean (69); larunbat gauean (79); larunbatetik iganderako gauean (9); lehen gauean
(22); lehenengo gauean (14); lehengo gauean (13); ondoko gauean (12); ostegun gauean (63); ostiral gauean (86); urtezahar gauean (9)
atzo gaueko (16); aurreko gaueko (22); bart gaueko (40); gaueko bederatziak (16); gaueko bederatzietan (8); gaueko haize (11); gaueko hamabiak
(13); gaueko hamaikak (27); gaueko hamaiketan (20); gaueko hamarrak (35); gaueko hamarretan (22); gaueko ordu (66); gaueko ordu txikietan (24);
gaueko txanda (9); gaur gaueko (16); herenegun gaueko (13); larunbat gaueko (13); ostiral gaueko (19)
goizetik gauera (58); goizetik gauera arte (8);
gauero egiten (12); gauero gauero (50)
larunbat gauetako (8)
gauetik goizera (22)
egunez eta gauez (19); gauez atera (8); gauez ateratzen (8); gauez egin (13); gauez egiten (10); gauez gau (11); gauez lan (9); gaur gauez (9)

gaualdi iz gaua, gau denbora.

Gaualdia dela uste dut. Lehen gaualdia. Egia esatera, denek igarotzen zuten gaualdia
proposamen atsegin hori egiteko ausardia nork izango. Gaualdia eta hemen-honetako isiltasuna lagungarri on zaizkio izpirituari, laguntza
handia bihotz-berritze hauentzat. Jaialdia irekitze gaualdiarekin hasiko da bihar, Gare du Midi aretoan. Gaualdia Tui Mamaki Zeelanda
Berritik ekarri bozarekin abiatuko da. Manex Goihenetxe historialaria omentzeko baliatuko dute gaualdia. Joan den asteburuan hamasei
urteko neska bat bortxatua izan zen, Baiona Ttipian, oporrak aitzin ikasleek izaten duten gaualdian.
[3] antzerki gaualdi bat (3); eztabaida gaualdi (3); gaualdi bat antolatzen (3); gaualdi berezi (15); gaualdi berezi bat (10); gaualdi goxo (7); gaualdi
goxo bat (3)]

gauaro iz gau giroa. Gure asmoen berri jakin izan balu bezala, gauaroa okertu eta, iratzarri garelarik, agudo ohartu gara ez ginela
goiti abiatuko. Zerua ez zen oskarbi eta izarrak ezkutatuta zeuden hodeien atzean, baina epel zegoen gauaroa.

gaubeila (orobat gau(-)beila; Hiztegi Batuan gaubeila agertzen da) 1 iz beila. Ez dezagun aurtengo Bazko gaubeila huts-egin. Ortzegun aratsean, Martxoaren 17an, izanen da Penitentzietako gau beila Kanbon aratseko 8 orenetan. Ortzegun
Sainduz, aratseko 7.30 etan meza eta Adorazioneko gau beila. Gaubeila, gazteak nahi ez badu ere, mugimendu peronistaren konspiraziogune bihurtuko da. Irudi zuen gau-beilaren segida zela edo meza beltzaren pare, nik dakita zer... Usoen etengabe lehiatze horrek gaubeila luzeen osteko amesgaiztoa gogorarazten dio. Aspaldiko urteetan gailendua dagoen ohiturari jarraikiz, gaubelan gelditzen ziren
bakanak ordu bata inguru horretan euren etxeetara ostendu zirenean. Orain arte Gau Beila horiek, antzerki, kantu, bertso eta ixtorio
kondalariekin iragaiten baldin baziren, aurten kantaldi on baten eskaintzea hautatu dute antolatzaileek. Larunbatean, Donazaharren,
ibilaldia Santiagorateko beilak gogoan, eta gau-beila euskal kantuekin. Joan den azaroaren 10an iragan den gau beila, xoragarria izan da,
hain kalitate haundiko ikusgarria eskaini baitute bai bertsulari, kantari eta ixtorio kondatzaileek. Afal ondoan, egun guziz, gau-beila gisako
zerbait izanen da (dantza, kantu, mus lehiaketa eta beste). Euskal Preso Politikoen eta haien familien izaite mingarria aipatua izanen da
"presoekin elkartasunez" deitu gogoeta, otoitz eta kantuz osatuko den gau beilan, apirilaren 2 an aratsaldeko 7.30 etan Larresoroko
elizan.

2 gaubeila egin

Eta hala, lehia apal horretan, negar-malko ugariz eta arimaren kontsolazio handiz, goizaldera arte egon ziren
gaubeila egiten. Txopako gazteluan gaubeila egiten nuen artean. Harekin batera gaubeila egiteko sekulako jendetza bildu zen, festa
giroan.

gaubeilari iz gaubeila egiten duen pertsona. Ez dituzu zertan izutu kamioitzarretik irteten diren gaubeilari horiek.
gaubeilatu, gaubeila(tu), gaubeilatzen du ad gaubeila egin.

Kristoren gorpua gaubeilatzen zuten soldadu erromatarren
mintzoaren eta Gran Vian goiti eta beheiti ibiltzen diren banketxeetako langileen erdararen artean.

gaucho iz Argentina eta Urugaiko panpetako biztanlea, eskuarki abelzaintzan aritzen dena eta alderrai
bizi dena. Halako gauchorik Hegoaldean baizik ez dela gelditzen. Ordokiko gauchoak mendi erpin edo muinoetakoak baino zaldun
hobeak direla uste zuen. Gaucho zahar geldiak. Irabazle dira barbaroak, gautxoak dira irabazle. Joan den mendetik gautxoek gupidarik
gabe ehizatu dute [tigrilloa], aziendaren babesaren aitzakiaz.

gauekotasun iz zerbait gauez gertatu izana. Harengan ez zegoen ezer angustiarekin zerikusia zeukanik, are gutxiago oraindik
klandestinitate edo gauekotasunarekin. Gauekotasunarekin eta azpikeriarekin hartutako erabakia da. Datu hau ez baitzen
egunkarietan azaldu, ziur asko ordu hori aipatzea, urte berri egunaz ari garelarik, gaukotasuna aitortzea zatekeelako.

gauerdi (orobat gau(-)erdi) 1 iz gaueko hamabiak.

Ia gauerdia zen. Etorri eta txirrina jo eta jo aritu zaidak gau erdi
inguruan. Berriketan jardun ohi zigun gau-erdi minean. Eta gauerdi inguruan etxerantz abiatu nintzen berriro. Gauerdia arte izango da
zabalik museoa bihar. Joan den ostiraleko gauerdian jarri zituzten kontrolak. Apirilaren 28an, gauerditan, gure bagoi herronka Dachauko kontzentrazio zelaiaren aitzinean gelditzen da.

2 gauaren erdia. Eta inoiz ez nintzen jaikiko gau erdian gelako irteera guztiak ongi itxita ote nituen begiratzera.
3 gauerdiko izlag Joseba, gauerdiko cowboy inozoa, lasaitu egin zen. Gaur hasiko dira gauerdiko saioak

ere Canciller Ayala

hotelean.
[3] gauerdi aldera (38); gauerdi arte (11); gauerdi baino lehentxeago (3); gauerdi inguruan (8); gauerdi irian (6)
gauerdia arte (9); gauerdia baino lehen (12); gauerdia baino lehenago (7); gauerdia igaro (3); gauerdia jo (4); gauerdia pasa (5); gauerdia pasata (7);
gauerdia pasatu (3); gauerdia pasatuta (9)
atzo gauerdian (7); bart gauerdian (10); egunaren gauerdian (4); gauerdian amaitu (4); gauerdian bukatu (3); gauerdian egingo (5); gauerdian egingo
da (5); gauerdian hasi (5); gauerdian hasiko (3); gauerdian jaiki (4); gauerdian jaikitzen (3); gauerdian jarri (3); gaur gauerdian (7); larunbat
gauerdian (6); ostegun gauerdian (3)
gauerdiaz geroztik (6)
ahuntzaren gauerdiko eztula (28); eguberri gauerdiko (3); gauerdiko haizeen (3); gauerdiko meza (14); gauerdiko mezan (6)
gauerdira arte (29)
gauerditan dantzaldia (6); gauerditan suzko zezena (9)]

gauero 1 adlag gau guztietan.

Hara joaten nintzen lotara gauero. Orain, hamabi urte badira gauero-gauero elkar ikusten

dugula.

2 gaueroko izlag

Gaueroko kontua bihurtu zen bere etxe pareko bikotearen zelata. Ez orduantxe bertakoa, egun argiz eta bere
konpainian buruan nerabilena, baizik eta nire aitari buruzkoa, gauerokoa osaba Juanek gordelekua erakutsiz geroztik.
[3] gauero egiten (12); gauero egoten (3); gauero entzuten (7); gauero entzuten dut (3); gauero etortzen (7); gauero gauero (50); gauero ikusten (4);
gauero joaten (3); larunbat gauero (3);

gauerokotasun iz gauerokoa denaren nolakotasuna. Haragizko zaldi errebelatuen ordez, Mari atzeman baldin banuen, ene
gauerokotasun zarpaileko zilarrezko unea zatekeela diotsut benetan.

gaugiro ik gau 15.
gaukide iz gaueko laguna. Geroxeago [...] aholku hau entzun behar izan zuen nire gaukide mesprezagarriak.
gaullista izond De Gaulle jeneralari edo haren ideiei dagokiena. RPR alderdi gaullistako idazkari nagusi ere 1983tik
1995era. [Philippe Douste-Blazy] nahiz eta jatorriz ez den gaullista bat, zentrista bat baizik. Gaulista berriek, denak irauli behar omen
dituztenek, nehork ez daki, ez berek ere naski, nora zuzen garamatzaten. Gaullista frantsesak nahasiak dira.

gaumahai ik gau 17.
gaumin ik gau 18.
gaupasa (orobat gau-pasa) 1 iz etxetik kanpoan olgetan gua igarotzea; gau guztia irauten duen gaialdia.
Bada jendea gaupasak on egiten diona. Distira alaiak, gaupasa alaiaren ostean; distira malenkoniatsuak, gaupasa malenkoniatsua
suertatu bada. Akrokorintoko gau-pasaren ondoren, hondarretan etzanda egin dugu lo. Zoriontsuaren bizia programatutako gau-pasa
baten tankerako bizi-pasa bat da. Gaupasa aurpegiarekin.

2 gaupasa egin

Gau-pasa egiten ari duk errege, topaka, parrandan jo eta su, dantza-zalaparta bizian. Batzuetan igande goizean
etxeratzen nintzen gaupasa egin ondoren eta arratsaldera arte lo egiten nuen. Ama zaharra ohean artean, gaupasa eginak kafea berotu
eta, katilukada bat erdia baino gehiago pattarra zuela zurrutatu zuen. Gau hartan ere gaupasa egindako jende ugari zebilen kaleetan.
Berarekin egin nuen neure lehen gaupasa.

3 gaupasa taberna

Ameriketako Estatu Batuetako Armadako soldaduak ibili ohi ziren Berlingo gaupasa taberna batean 1986an
gertatu zen leherketagatik.
[3] gaupasa egin (7); gaupasa eginda (4)]

gaurkotasun iz gaurkoa denaren nolakotasuna.

Musikak beti izango du gaurkotasuna. Gaurkotasun handiko auzi bat
asmatu, adibidez “zure ustez txakurren kakak jabeak garbitu behar ditu?”. Iritzi zuzen eta zentzuzkoak agertu zituen bertan, eta badute
guretako ere bete-beteko gaurkotasuna. Sedukzioaren gaia Moisesen denbora baino lehenagokoa zela esan nion, baina gaurkotasunik
galdu ez duena, gai eternoa. Subkultura berezi horren lilura ezkutuaz, melodramaren gaurkotasunaz konbentzitu nahi zintudan. Gizona
denboran bizi da, jarraipenean, eta animalia magiko hura, berriz, gaurkotasunean, instantearen betikotasunean. Gaurkotasuneko
gertakizunen protagonistak. Gaurkotasunezko gaiei segida ematen diegu eta ondo lantzen saiatzen gara.
[3] gaurkotasun handia (3); gaurkotasun handiko (13); gaurkotasun handiko gaia (4); gaurkotasun osoa (3)
gaurkotasuna galdu (5)
gaurkotasunik galdu (6)]

gaurkotu, gaurko(tu), gaurkotzen 1 du ad gaurko bihurtu. Azpiegiturak gaurkotu eta kapital pribatua erakarri beharko
dute. Euskara modernizatu genuen, gaurkotu, oraingotu, eguneratu. Gure ondarea biltzeko, gaurkotzeko eta zabaltzeko ekinaldi
txalogarria, inondik ere. Testu zaharrak gaurkotzen ahalegintzea. Fraideak gaurkotuta ikusten ohitu gara aspaldi honetan. zuen kultura
literarioa osatu, eta gaurkotuko duzuelakoan. Automatikoki gaurkotzen den birusen aurkako programa bat instalatu. Jatorrizkoan
ordukoa da beti hizkera; itzulpenean, gaurkotu egiten da ordukoa.

2 (era burutua izenondo gisa) Henry

Bengoa Inventarium-en argitalpen gaurkotuan. Bilbon aurkeztuko duguna Pucciniren La
Bohème obraren bertsio gaurkotua da. Ikastaroeetan teknologia gaurkotuekin lan egin dute. Joanes artzainaren irudi gaurkotu eta
biziberritua bailitzan. Indarberritzea euskaldunen nortasun moderno eta gaurkotua. Euskal poesia lengoaia gaurkotuagoa erabiltzen hasi
da.
[3] bertsio gaurkotua (9); obraren bertsio gaurkotua (3)]

gaurkotze iz gaurko bihurtzea. Euskaltzaindia bezalako erakundeak gaurkotze bideak aurkitu behar izan dituzte, bai helburuak
ongi zehazteko, bai helburu horietara iristeko erabili behar diren prozedurak eta estrategiak zehazteko. Garatzeak eta gaurkotzeak, baina,

moldatzea eta aldatzea esan nahi du. Herri erakundeekin adosturiko gaurkotze ikastaroak. Gaur egunekoak estaltzea dela atzoko historien
gaurkotze horren helburua. Ezinezko gaurkotze baten bila.

gautar (orobat gautiar g.er.; Hiztegi Batuan gautar agertzen da) izond 1 gauari dagokiona; gauekoa.
Hontza gautarrak eta mozolo isilak. Igelak, apoak, zingiretako kantari gautar horiek guztiak. Hasieran beldur zen bisitari gautarrak ez
ote zion kalte egingo. Bilkuratik etxerako ibilaldi gautarrean. Joan-etorri gautiar zaratatsuei. Hautsezko mugurdi-argia hiri zuri
gautiarrean. Katuen begirada elektriko gautar hori galtzen ari da. Ene esku ukaldi gautarra ez zitzaiokeen aski: egiazko arta sail baten
premia zeukan. Ilargi gautarra? Oreina, esate baterako, Europako leku gehienetan gautar bilakatu da.

2 (izenlagun gisa) Atlantic City-ko hiribide nagusian zehar zihoan, argiz eta gautiar bizitzaz pil-pil.
3 (izan aditzarekin) Gautarra zen ohituraz, eta dantzarako zaletasuna eta haurrak lapurtzeko jaidura zuen. Oso disko gautiarra da,
gauaren erritmoa, xuxurla gordetzen ditu. Loa eta gaua, bistan da, batera datozela, eta ageri denez, Txomin ere gautar izaki.

4 (izen gisa) Orain, bertze gautiar bat ari zen, gizaseme bat, leku berean ate joka.
gautiar ik gautar.
gautoki iz gauezko tokia. Badakit nola pasatzen dituzten asteburuak gautoki hits horietan tabureteen gaineko talaietatik atezuan
edo edalontzi bati beila egiten.

gautsu izond adkor iluna.

Zenbatetan etorri izan zaidan, ordutik honat, iduri hura, jaun André, neure bizitzako gaurik

gautsuenetan partikularzki...!

gautu, gau(tu), gautzen 1 du ad gaua etorri.

Bat-batean gautu zuen. Kanpoan gautzen ari zuen. Gautua zuen itzartu
zenerako. Arratsaldea gautu zuen, egun bero baten ondotik. Andre dena Mariaren egun honen hondarretan, gautua zuen aspaldian eta
oraino bidean ziren. Eta gautu balu bezala ilundu zen zerua. Hooch andrea susto batez esnatu zenerako erabat gaututa zegoen.
Urbanizatu gabeko paraje bakartia zen hura, desolatua, baita beldurgarria ere erabat gaututakoan.
baten ondotik.

· 2 (era burutua izenondo oso gisa)

· Arratsaldea gautu zuen, egun bero

Arratsalde gautuko zazpiak eta lau minutu ziren Dionisosek Mikelen logelako atea ireki

zuenean.

gautximeleta ik gau 21.
gautxori 1 iz gauez ibiltzen den txoria.

Gautxoriak entzun genituen. Noizbehinka kabala errebelatu bat gurutzatzen nuen,
gautxori baten auhena hautematen eta bat-batean herri argiztatuaren muinera heltzen nintzen. Gautxori harrapari baten grinaz.

2 (pertsonei buruz)

Kalakari isilezina, bidaiari ipurtarina, gautxori nekaezina, edale zoroa eta emakumezale gogorra. Bitartean,

·

musikaren arrimuan, betetzen hasia da taberna gautxoriez eta artista mozkortiez. Gautxorien biltegi diren nolabaiteko edaritegietan.
Gautxori zerbitzua izan da hazkunderik handiena izan duena, asteburuetan gauez zerbitzua ematen duena, alegia. Ongi etorri Gautxoribusera, sorgin eta azti galduen larrialditako karraiora.
[3] gautxori busa (5); gautxori busak (4)]

gauza 1 iz edozein eratako izatea duen eta izaki banako edo berezitzat hartua izan daitekeen zernahi. Balkoi
horietan guztietan milaka gauza igerian: arropa idortzen, sareak, zapi gorri, hori, urdinak. Horrek bi gauza dakartza berekin. Badira
gauza batzuk damek inortxori barkatzen ez dizkiotenak. Osaba Juanekin gauza askotaz hitz egin dezaket, baina ez horretaz. Armadan,
gauza guti aski baita preso joateko. Diren gauza guztiak Jainkoa baitan dira eta Jainkoaren bitartez ulertu behar dira. Gauza guztiek izan
behar dute izateko edo ez izateko kausa edo arrazoia. Edozein gauza gerta daiteke ustekabez Poztasunaren, Tristuraren edo Desiraren
kausa. Edozein gauza emanez geroz, beste ahaltsuago bat aurkitzen da, hura suntsi dezakeena. Edozer gauza! Esan behar ez zidan
gauzaren bat jakingo balu bezala. Kanpoan ikusitako gauzaren irudia. Jendea bi gauzaren bila etortzen da tabernara: ala bakea eduki
nahi du, ala gerraren bila dabil. Iruzkin interesgarriak eta dibertigarriak egiten zituen ikusten zuen edozer gauzari buruz. Hainbat
gauzatan asmatu dugu, esaterako, zerbitzuaren planteamentuan. Ni prest egoten naiz edozer gauzatarako.

2 (izenondoekin) Ez dago gauza lausoagorik pertsona baten nolakotasunari buruzko inpresioak baino. Poztasunak gauza pozgarrien
existentzia finkatzen du. Hori da bilatzen duen gauza bakarra. Gauza bakar bat esango dizut: [...]. Hauxe dugu lehenagoko garaietatik
geratzen zaigun gauza bakarra. Niretzat ere gauza ona izango litzateke. Gauza onik ez, seguru. Gauza ederra da uztak erretzea, etsaia
haien errautspean lurperatzeko bada. Gauza ederra, pentsatu nuen, hegazkina New Yorkera iristea eta ni bertan hilda. Ikurrina gauza
hutsal eta arrunta bailitzan. Gauza handiez eta jasoez handitasunez eta jasotasunez behar da hitz egin. Gauza handia zen hura bezalako
lagun bat edukitzea. Gauza ona da animaliak maite izatea. Oso gauza itsusia duk norberaren egitekoez hitz egitea. Ez duk oso gauza
atsegina. Ez, ez da batere gauza berria. Gauza ziurra da kanpoko gauzak ditudala maite nik. Eta ez dago gerra baino gauza
inmoralagorik. Entzun daitezkeen gauza ederrenak esan zizkidan. Gauza bigun busti bat ukitu zuen hatzekin.-Ez gauza handirik! Hau
gauza bitxia! Zer gauza bitxia tentazioa! Zein gauza ikaragarriak esaten dituzun! Zeinen gauza ederra, etxe ondoko erreka soinua!
Gauza ederragorik! Eta, gauza jakina denez, barnetegietan jasotzen da heziketa ona. Zitekeena zen, ondo zitekeena halere -ia gauza
segurua. Gauzarik txikienak, gizadiak eskatzen dituen haiek, diruaren truke egiten edo ematen dira. Han ikasi zuen gauzarik
garrantzitsuena. Munduko gauzarik ederrena. Afaria munduko gauzarik surrealistena izan da.

3 (izenlagunekin) Bestelako gauza espero nuen! Nik bestelako gauzak erosten ditut. Promozioa zuen amets, eta pazientziaz ikasten
zituen interesatzen ez zitzaizkion gauzak. Hitzeman nizun ene ixtorioa idatziz kondatuko nizula, baina bihotzeko gauzak paperak ez ditu
ontsa hartzen ahal, gauden beraz buruz buru eta denak erranen dizkizut. Betiko gauzak betiko lekuetan ikusiaren ikusiaz. Misteriozko
gauza da harentzat. Ezkontza ez da txantxetako gauza. Hamar minututan egiten den gauza da, baina bizitza osorako dirauena. Ikusteko
gauza benetan desatsegina bada ere. Gizon bat konortea galduta ikustea barre egiteko gauza balitz bezala. Ospatzeko gauza handirik ez
dago, baina... Honelako gauzarik ez zait egundo inoiz gertatu!

4 (bat-ekin)

Nik ere gauza bat eskatu nahi dizut. -Beste gauza bat esan nahi dut. Baina mesedez, mesedez, uztazu gauza bat
kontatzen, arren. Gauza bat ezin sinetsia! Gauza bat dago argi: [...]. Baina gauza bat da Mateo Txistu pertsonaia eta berari gertatu
zitzaiona, eta bestea gertaera horren kontakizuna. Kontsulak beti istiluak sortzen dituela gauza bat dela edo bestea dela. Ez, beste gauza
bat ere bazegok hemen harrigarria. Hori dauka ona beste gauza bat motoak: zurea entzuten du atzekoak, baina zuk ez berarenik, haizeak
hitzak atzera eramaten ditu eta.

5 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)

Perpaus deklaratiboek, oro har, gauza-egoera bat deskribatzen dute, zerbait esaten
dute munduari buruz. Ulertzen ez zuen gauza-pilo batean murgildua. Gauza-pila bat ikusi dut...

6 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa)

Burua okerturik eta ezpainak zimurtuta, bere garbiketa-gauzak atondu zituen
apain-mahaian. Bitrinetako eta lurreko suaren arrapaleko apainketa-gauzak. Idazkariak posta-gauzak eskainiko dizkio: egunkari batzuk,
postaz iritsitako antzerki obra bat. Joxe, larru-gauza eta oinetako konpontzailea. [Artxiboa] da enuntziatu-gauzaren gaurkotasuna
baimentzen duena. Baina lot gakizkion izen zaharrari, eta galdegin dezagun: "zer da Jainkoa?" edo "nor da Jainkoa?", bietara galdegiten

baitzen teologo zaharrek beren herriarentzat asmatutako dotrinetan, irudi bailuke ez zekitela beraiek ere nor-gauza bat zen edo zer-gauza
bat. Poza bera ere, aurreneko begiratuan, bai-gauza bat dela esango genuke. Eta partitzeko tenorean, begiak malko-iturri, neskak bere
mutil-gauzari: "xaindu xaite, mattia!". Mari Karmen koskorretaraino (sic) egina dago bere gizon-gauzarekin beti xextran eta kalapitan
ibiltzeaz. Eta besteek utzi izan baliote, otoitzean egongo zen gau eta egun jainko-gauzak hausnartzen. Bi sailetan bana daitezkeela samurgauzaren adierazkizunak, halako moldez non samurra izan baitaiteke "biguna, amultsua", eta izan baitaiteke, ipar-ekialdera, "haserrea".
Etsi-gauzaren kontra jardun bai erruz. Orduan hau pentsamen-gauza da (ens rationis), hautaz pentsatzen dena eta arrazoimenaren
indarrez halabeharrez aurresuposatua ez dena.

7 (gauzak, osagarririk gabe) Emakumeak sukaldean zeuden, gauzak txukuntzen. Horrela joan ziren gauzak, hitz berezirik gabe.
Ez dira gauzak nahastu behar. Baina gauzak ez dira beti hola izan: kolore gabeko eta hizkuntza bakarreko garai hartan [...] kolore gabeko
eta hizkuntza bakarreko telebista baikenuen aldi berean, garaiaren pareko. Aldatu dira gauzak azken urteetan, ez dakizu zuk nola. Denoi
ez zaizkiguk gauzak amestu bezala gertatzen. Horrelaxe esan behar dira gauzak. -Horrelaxe zeuden ba gauzak -esan zuen-. Haatik
gauzak ez ziren berak nahi bezala itzulikatu. Atzo egun osoa, arratsaldeari buruz bereziki, meditazio nahasi batean iragana dut, ideiak jin
arau hartuz eta sendimenduekin harremanetan sarraraziz: baina, gero argitzen dira gauzak. Ontsa kontent gauzak hain aise zihoazelako.
-Gero ta hobeki doatzi gauzak; bururat heltzen ari gira, eta ontsa heltzen. Nik, gauzak konpondu nahi ditinat, ahalaz denak lagunduz.
Erran niolarik hotel bat hartu behar genuela, orduan gauzak konplikatzen hasi ziren. Gauzak arras mindu ziren, Iruñeko apezpikua
haserretu baitzen. Gauzak ongi ari zitzaizkion ateratzen.

8 gauza bera

Eta hura etxeratu zenean, gauza bera kontatu zion: [...]. Eta hil bazarete, gauza bera! Ez da gauza bera. Hirurek
gauza bera adierazten dute. Bizitza eta zelofana gauza bera ziren. Gauza bera esan ohi da idazteari buruz ere. Guztiak gauza beraren

·

izenak dira. Gauza berbera esan daiteke txanoko loreez ere. Hemen beti gauza bertsua da.
gauza bat eta bera dira.

· Jainkoaren existentzia eta Honen esentzia

9 gauza izan (norbait) ik gai 9. Gizonaren izpiritua edozertarako gauza da. Hitz egiteko gauza ez zen ia. Bion artean, gauza
ginen errepideko auto gehienak zein ziren asmatzeko. Nire Algy maitea, ez zakiat gauza izango haizen nire benetako arrazoiak ulertzeko.
Hitz egiteko gauza zen tximino bat zela Héraclius Gloss. Esaldi hura osatzeko gauza izateak harritu egin ninduen. Ez bainintzen gauza
eskaileran gora igozeko ere. Argi zegoen ez zela axaleko eta euforikoa, baizik eta erreakzio sakonak eta oso goibelak izateko gauza zela.
Gauza al zara?_Nahi al duzu?

10 gauzak horrela/hola (hegoaldeko idazle batzuek bakarrik) horiek horrela.

Gauzak horrela, bi aukera daude.
Gauzak horrela, niri ez zait iruditzen nobela hau, esan izan den bezala, phoney-ak gorrotatzen dituen heroi bati buruz denik. Gauzak
horrela, nik ezin diot eskatu min larria jasan duenari ahantz dezan. Gauzak horrela, ezin da zientziarik egin diru iturririk ez bada. Beraz,
gauzak horrela, konprenituko duzu nola ez naizen batere harritu goiz batean, eguneko zapaten artean, kukurutxo hauxe topatu
dudanean. Gauzak horrela direla, nola igarotzen ote dute negualdia hain txikiak diren, eta, proportzioan, beste animalia gehienek baino
azalera handiagoa duten saguzarrek? Gauzak hola, eta baieztatutakoa frogatzearren, T-ra pasatzen naiz. Gauzak hola, sortu egiten ziren
arazoak, eta ez konpondu.
[9] ainitz gauza (66); anitz gauza (52); antzeko gauza (15); argi dagoen gauza (14); aurreneko gauza (20); azken gauza (25); azkeneko gauza (14); ber
gauza (20); berbaitango gauza (40); berriro gauza bera (12); bestelako gauza (19); beti gauza bera (52); edozein gauza (205); edozer gauza (336);
edozer gauza egiteko (25); egiteko gauza izan (15); eguneroko gauza (25); etorkizuneko gauza (13); ez gara gauza (19); ez naiz gauza (33); ez nintzen
gauza (28); ez zen gauza (112); ez ziren gauza (19);
gauza ainitz (18); gauza anitz (43); gauza arraroa (21); gauza arraroak (26); gauza arrunta (25); gauza arruntak (9); gauza asko (862); gauza asko
aldatu (23); gauza asko egin (43); gauza atsegina (21); gauza bakar bat (50); gauza bakarra (548); gauza bakarra esan (9); gauza bakarrak (13); gauza
bat egin (18); gauza bat esan (59); gauza beldurgarriak (9); gauza bera (2458); gauza bera baita (9); gauza bera da (47); gauza bera dena (12); gauza
bera dio (13);; gauza bera egin (310); gauza bera esan (116); gauza bera gertatu (95); gauza bera izan (12); gauza berbera (50); gauza berbera
gertatzen (11); gauza berberak (24); gauza berdina (9); gauza berdinak (17); gauza berezia (9); gauza bero bat (11); gauza berri bat (9); gauza berria
(70); gauza berriak (80); gauza bertsua (29); gauza bitxi bat (17); gauza bitxia (93); gauza bitxia gertatu (12); gauza bitxiak (29); gauza desberdinak
(21); gauza ederra (133); gauza ederra da (42); gauza ederrak (40); gauza erraza (70); gauza errazagorik (12);; gauza ez nintzela (14); gauza ezaguna
(15); gauza ezberdinak (20); gauza frango (39); gauza franko (10); gauza gara (12); gauza garrantzitsua (9); gauza garrantzitsuagoak (10); gauza
garrantzitsuak (19); gauza guztien egilea (11); gauza guztien gainetik (74); gauza haiek guztiak (18); gauza handia (84); gauza handiak (63); gauza
handiak egin (14); gauza harrigarria (47); gauza harrigarriak (40); gauza hauek guztiak (31); gauza horiek guztiak (38); gauza ikaragarriak (12); gauza
interesgarriak (19); gauza itsusia (11); gauza izan (297); gauza izugarriak (11); gauza jakina (251); gauza jakina da (156); gauza jakina denez (12);
gauza larria (14); gauza mordoa (17); gauza nabarmena (9); gauza naiz (16); gauza naizela (11); gauza naturala (12); gauza nintzen (11); gauza
normala (21); gauza on (72); gauza ona (135); gauza ona da (30); gauza onak (81); gauza onerako (23); gauza onik ez (18); gauza pare bat (16); gauza
pila bat (16); gauza polita (20); gauza politak (19); gauza positiboak (10); gauza sakratuak (14); gauza segura (9); gauza segurua (38); gauza segurua
da (15); gauza serioa (16); gauza singular baten (12); gauza singularren (19); gauza sinplea (15); gauza tristea (10); gauza txarra (36); gauza txarrak
(19); gauza txikia (13); gauza txikiak (26); gauza zaila (27); gauza zehatz (9); gauza ziurra (15); gauza ziurra da (9); gauza zoragarria (18)
gertatzen den gauza (16); harritzeko gauza (9);; iraganeko gauza (17); kanpoko gauza (12); lehen gauza (85); lehenbiziko gauza (30); lehendabiziko
gauza (21); lehenengo gauza (72); litekeen gauza (14); makina bat gauza (14); oso gauza bitxia (18); txantxetako gauza (10)
antzeko gauzak (25); beharreko gauzak (15); berbaitango gauzak (38); bestelako gauzak (14); betiko gauzak (12); edozein gauzak (13); edozer gauzak
(15); egindako gauzak (10); gainerako gauzak (13);
gauzak adierazteko (14); gauzak alda (9); gauzak aldatu (100); gauzak aldatu dira (15); gauzak aldatuko (24); gauzak aldatzea (9); gauzak aldatzeko
(21); gauzak aldatzen (72); gauzak argitu (18); gauzak argitzeko (15); gauzak argitzen (9); gauzak asko aldatu (37); gauzak bildu (10); gauzak egin
(46); gauzak egitea (10); gauzak egiteko (53); gauzak egiten (55); gauzak erraztu (9); gauzak esan (21); gauzak esateko (23); gauzak esaten (34);
gauzak gertatu (23); gauzak gertatzen (24); gauzak hartu (10); gauzak ikusi (13); gauzak ikusteko (21); gauzak ikusten (17); gauzak konpondu (14);
gauzak kontatzeko (9); gauzak kontatzen (13); gauzak lasai (9); gauzak nahasten (16); gauzak nahastu (13); gauzak okertu (18); gauzak okertzen
(28); gauzak ondo egin (29); gauzak ongi egin (12); gauzak ulertzeko (12);
gertatzen diren gauzak (12); halako gauzak (46); holako gauzak (26); honelako gauzak (21); horrelako gauzak (119); kanpoko gauzak (14);
kontaezinezko gauzak (14); lurreko gauzak (11); munduko gauzak (10); nolako gauzak (9)
bizitzako gauzarik (12)
gauzarik arruntena (10); gauzarik bitxiena (10); gauzarik ederrena (29); gauzarik errazena (10); gauzarik garrantzitsuena (30); gauzarik naturalena
(14); gauzarik normalena (14); gauzarik okerrena (13); gauzarik onena (60); gauzarik onenak (13); gauzarik txarrena (14); gauzarik zailena (13);
munduko gauzarik naturalena (10); munduko gauzarik normalena (9)
berbaitango gauzatzat hartzen (4); gauzatzat hartu (3)]

gauzadi iz diren gauza guztien multzoa.

Gogoratu behar duzu gauzadia amaigabea dela eta konturatu ortzia izadi osoaren
zatitxo bat, guztiaren milakagarrena besterik ez dela, gizaki bakarra lur osoarentzat baino gutxiago. Ez dezazula inondik ere sinets,
Memmio, zer guztiek gauzadiaren erdigunea deritzonerantz jotzen dutenik. Honela gauzadia beti berritzen ari da eta hilkorrek elkar
biziarazten dute. Ez baitago inolako kanpo lekurik, ezein materia motak gauzaditik hara ihes egitekorik, ez handik sorturik gauzadian
oldar eta gauzen izaera guztia alda eta mugimenduak uzkail ditzakeen indar berririk.

gauzaez (orobat gauza-ez) 1 izond ezgauza. Klarak, Andre pobreen mirabe ezerez eta gauzaezak, osasuna opa dio. Klarak,
Kristoren mirabe apal eta gauzaezak. Bistan zen andre hura gauzaeza zela bizitzeko; batere indarrik eta helbururik gabe, ohitura txarren
harrapakin erraza. Ez, ez dut asmorik chowder-tarrei gure leinu hautsi eta gauzaezaren gaineko egia azaltzeko. Mundu guztiak dino
Hufflepuffen denak gauzaez hutsak direla. Hizketa modu gatzatu, sustantibo [...] hori ustelagoa, pedanteagoa, gauzaezagoa eta
engainagarriagoa da beste mintzamolde higikor aditzekikoa baino.
izenaren gauza-eza" deklaratu zuten.

·

Gure herria "degradatua, bortitza, zabarra, moldakaitza, kristau

2 iz ezgauza. Bere gauza-eza eta indar eskasa gogoratuz.
gauzaezin izond ezin gauzatuzkoa.

Egungo joko arauekin helburu politiko batzuk gauzaezinak direla, esate batera,
independentzia. Baina amets hura gauzaezina zen.

gauzagarri izond gauza daitekeena.

Euskal gizartean bakarrik gauzagarria den irtenbide bat. Ametsez bizi zen, gu guztiok
bezala, baina haren ametsak zuhur ziren, kamuts ziren, gauzagarri, errealitateari hurbil, ez erromantiko, kosmiko. Bada, Irujo ministroak
Galindez gau-ehiztaria bidali du Madrilera, faxistatzarra bila dezan eta horrela trukea gauzagarri bihur dadin. Egitasmo guztiak
gauzagarriak izan daitezen zer egin behar den. Bide baketsu eta demokratikoen bidez proiektu politiko guztiak gauzagarri egiteko
moduko joko arauak hitzartzea.

gauzain iz gauez kaleak edo eraikinak zaintzen zituen pertsona. Gauerdian isiltasuna zabaldu da eta ez da entzuten
gauzainen ahotsa besterik orena ematen. Juliok gauzainari deitu zion, hark atea zabaldu zien, eta denak igo ziren solairu nagusira.
Gauzainak erronda pasatu arte. Gauzaina berehala ohartu zen balizko lapurra hilik zegoela. Gauzain aspertu batek kisketari eman
ziezaion arte. Ostatura iristen ari zela, itxuraz bere zelatan zeuden bi gauzain inguratu zitzaizkion, eta isiltzeko agindu zioten, modu
txarrean. Kartzelazainaren eskuetan utzi zuten Martin gauzainek.

gauzaintzaile iz gauez umeak-eta zaintzen dituen pertsona.

Bestelako lanetan hasi zen izena ematen: etxez etxeko

saltzaile, inkestagile, gauzaintzaile…

gauzaki [65 agerraldi, 27 liburu eta 4 artikulutan] iz objektua. Eskuan dirua izateko beste modurik izan ez zuenean, etxetik
gauzakiak eramaten hasi zen, "oroigarri gisa", esaten zuenez. Larruzko uhalez bildutako gauzaki metaliko bat zen. Portzelanazko
gauzaki mordoa. Gauzaki soliduak. Gehienek, gauzaki baliotsuren bat etxetik hartuta, ihes egiten zuten. Horregatik min ematen zidan
inork emakumeak gauzakiak edo abereak balira bezala erabiltzeak. Mari Karmen ia sinetsia dago bera gauzaki txolin, zentzugabe eta
gauzaeza dela. Kantek ez ditu espazioa eta denboraren adigaiak soilik irauli, baizik gauzen oinarrizko adigaiak berak ere bai, objektu edo
gauzaki baten adigaia oro har. Animaliak, landareak, eta gauzakiak berbetan agertzen dira. Animaliak eta gauzaki bizigabeak. Lehen
legea hau da, kultur irrada integral bat, argi-irrada integral bat bezala, bere osagaien espektroan difraktatzen dela, gauzaki errefraktario
batera sartzean.

gauzakide iz Dirua, azken batean, gauza bat baino ez da, eta gu, funtsean, elkarkide gara, ez gauzakide.
gauzale izond gaua atsegin duena, gauaren zale dena. Katakumeak, katu jende guztiak bezala gauzalea baitzen, ez zuen
arratsalde apalean lo egitera joan nahi.

gauzaño iz gauzatxoa. Ez dakit gauzaño bat behar dizudan erran ala ez... Uste dut, Loretxu, nornahiren bizian izaten direla artetan
gauzaño batzuk, bakoitzak berak ere ez baititu konprenitzen ahal... Gauzaño bat frango bitxia kausitzen nuen haatik.

gauzapen iz gauzatzea.

Proiektu politiko guztien gauzapena ahalbideratuko duen aukera. Sistemaren gauzapenean. Aniztasun
politikoaren eskubidearen gauzapena. Baina gero eskubide honen gauzapen praktikorik ez dute egiten. Ibarretxe Plana, baina, Euskal
Herriaren autodeterminazio eskubidearen gauzapenerako urrats gisa du EAk.

gauzarazi, gauzaraz, gauzarazten du ad gauzatzera behartu.

Aments hori, Bidarraiko gazteriak gauzarazten dauku

heldu den ilabetean, uztailaren 14ean, arratsaldeko 4etarik goiti.

gauzatasun iz gauza izateko nolakotasuna. Eta horregatik errealitate (gauzatasun) deitzen zaio.
gauzatu, gauza(tu), gauzatzen 1 du ad gauzatasuna eman; asmo edo ideia bat besterik ez denari izatasuna
eman. ik zertu; bururatu; gorpuztu. Galileo maisu handiak asmatu eta gauzatuko zuen termometroa. Kasik gauzaturik
dugun ametsa. Eskubide horiek gauzatzea du amets. Martha Gellhorn han zegoen, mendekua noiz gauzatu ahal izango, zain. Asmo hura
nola gauzatu nenbilela. Erabakia hartu eta gauzatu. Hitzarmen hori gauzatzeko protokoloa. Hitzordua gauzatu genuen. Bere obsesio
eta fantasia sexual guztiak 625 lerroko pantailaren bidez gauzatzen zituen. Udalbiltzaren berrantolaketa gauzatzeko. Gauzatu gabeko
mundu baten formak. Ditudanak ez baldin badira gauzatzen, ez naiz kexu. Ni beti egon naiz erne maitasuna non sortuko, norekin
gauzatuko, beti harremanak edukitzeko prest. Baina hala eta guztiz ere, egoera horretan eta baliabide horiekin, gauzatu egin zen
Iraultza. Erdizka gauzatutako pentsamendua zen. Zeruan irakurtzen dira lurrean gauzatu diren aldaketak. Hurrengo gauean ezkontza
gauzatuko zuelakoan. Hau da Jaungoikoaren etxea, ez lurrekoa, ez eraikin zerutiarrez gauzatua, espirituzkoa baizik. Eraiketa
gramatikalak gauzatzeko osagaiak eta arauak.

2 ezin gauzatuzko Ezin gauzatuzko ametsen toki mugagabea. Proposizio zail, konplexu eta, zenbait ataletan, kontraesankorra da,
eta proposizio hauetako ugari tautologiko edo ezin gauzatuzko gertatzen dira. Hitz hutsalak eta fantasia ezin gauzatuzkoak baizik ez
dira. Nazio industrializatuak jorratzen ari diren garapenerako bideetako asko benetan okerreko eta ezin gauzatuzkoak dira.
[3] akordioa gauzatu (4); ametsa gauzatu (13); asmoa gauzatu (7); aspaldiko ametsa gauzatu (3); autodeterminazio eskubidea gauzatu (3); drop
jaurtiketa gauzatu (6); egitasmoa gauzatu (3); entsegu transformaketa gauzatu (27); erreformak gauzatu (4); eskubidea gauzatu (9); eskubidea nola
gauzatu (4); ezkontza gauzatu (3); gauzatu eta gorpuztu (3); ideia gauzatu (3); jaurtiketa gauzatu (132); jaurtiketa gauzatu zituen (5); kolpe
jaurtiketa gauzatu (120); kolpea gauzatu (4); miraria gauzatu (4); plana gauzatu (5); proiektua gauzatu (12); prozesua gauzatu (5); transformaketa
gauzatu (27); xedea gauzatu (4); zigor kolpea gauzatu (4)
proiektua gauzatuko (3)
kolpe jaurtiketa gauzatuta (3); kolpea gauzatuta (6); zigor kolpea gauzatuta (6)
ametsa gauzatzea (3); asmoa gauzatzea (5); autodeterminazio eskubidea gauzatzea (3); eskubidea gauzatzea (9); gauzatzea ahalbidetzen (3);
gauzatzea lortu (5); politikoa gauzatzea (3); proiektua gauzatzea (5)
eskubidea gauzatzearen (5)
akordioa gauzatzeko (6); aldaketa gauzatzeko (13); aldaketa politikoa gauzatzeko (11); ametsa gauzatzeko (3); asmoa gauzatzeko (3); asmoak
gauzatzeko (5); autodeterminazio eskubidea gauzatzeko (5); batasuna gauzatzeko (3); egitasmoa gauzatzeko (10); egitasmoak gauzatzeko (3);
ekimena gauzatzeko (4); erabaki eskubidea gauzatzeko (5); erabakia gauzatzeko (4); erabakitzeko eskubidea gauzatzeko (5); eskubidea gauzatzeko
(22); eskubideak gauzatzeko (3); gauzatzeko asmoz (3); gauzatzeko aukera (19); gauzatzeko aukerak (5); gauzatzeko aukerarik (4); gauzatzeko
baldintza (4); gauzatzeko baldintzak (3); gauzatzeko baliatu (3); gauzatzeko bidea (7); gauzatzeko bidean (6); gauzatzeko bitartekoak (3); gauzatzeko
fasea (3); gauzatzeko gai (6); gauzatzeko garaia (3); gauzatzeko konpromisoa (6); gauzatzeko lan (5); gauzatzeko modua (7); gauzatzeko moduan (5);
gauzatzeko moldea (3); gauzatzeko ordua (4); gauzatzeko orduan (5); gauzatzeko tresna (4); gauzatzeko urrats (3); gauzatzeko urratsa (3);
gauzatzeko xedez (3); gauzatzeko zailtasunak (4); helburua gauzatzeko (6); helburuak gauzatzeko (3); herritarren borondatea gauzatzeko (3); legea
gauzatzeko (3); mapa gauzatzeko (3); miraria gauzatzeko (3); plana gauzatzeko (7); politika gauzatzeko (3); proiektua gauzatzeko (17); proiektuak
gauzatzeko (3); proposamena gauzatzeko (3); prozesua gauzatzeko (5)
akordioa gauzatzen (4); aldaketa gauzatzen (4); asmoa gauzatzen (3); egitasmoa gauzatzen (4); ezertan gauzatzen ez (3); gauzatzen saiatu (5);
gauzatzen saiatuko (5); gauzatzen saiatzeko (3); miraria gauzatzen (4); pixkanaka gauzatzen (3); proiektua gauzatzen (5); proiektuak gauzatzen (4)

gauzatxo iz gauza txikia. Nekazariek behar izaten dituzten gauzatxoak saltzen. Zopa gauzatxo berde batzuekin. Hemen dagoena
gauzatxoak dira; Itzean ondare itzela dago. Gauzatxo bat egin behar dut. Halere, gauzatxo bat esango dizut. Gauzatxo bat esan nahi
diat, hala ere, Arkimedesen axiomari buruz. Bizpahiru gauzatxo argitu nahi nituzke zurekin. A, gauzatxo bat falta zaio oraindik: tik bat. Gauzatxo bat, Smart: oinetako berak erabiltzen dituzu beti? Artean egin beharreko hamaika gauzatxotan jarrita baitzeukan burua, ez
zuen espaloi erdiko zuloa ikusi.

gauzatzaile izond gauzatzen duena.

Kontzeptu filosofikoen gauzatzailea. Hankapalo, horrenbestez, guk nahi eta ezin genuen
horrexen gauzatzailea zen, gizonezko uztartuen mendekatzaile eta gure koadrilaren ohorearen goratzaile. Hierarkia horretatik, gradu jakin

batzuen ordezkari dira homeogeneak eta haien xede-geneak: Antonio García-Bellidok, hurrenez hurren, gene "hautesle" eta gene
"gauzatzaile" esaten dienak.

gauzatze iz gauzatasuna ematea; asmo edo ideia bat besterik ez denari izatasuna ematea.

Seguru izateko
gauzatze hori ez dela uztartzen psikologiko hutsak diren sintesi-eragileekin. Iniziazio horrek hartzen zuen gauzatze-moduan. Horren
lehen gauzatze artistikoa da, era ikararazlean iraizekoa eta galkorra den mundu honetako guztiaz ohartarazten duena. Arkitektura horrek
Vitruvio hil ondoren izan baitzituen kronologikoki bere garapen eta gauzatzerik original eta ikusgarrienak. Politika publiko hauen
elaborazio, gauzatze eta kontrolerako. Gazte sasoiko ilusioek pisu handiagoa hartzen dute gure oroitzapenetan, ametsen gauzatzeak
baino.

gauzeria iz gauza multzoa.

Kantariaren argazki eta gauzeriak ikusten ahal dira irailaren 4a arte, bai-eta haren filmak. Saltoki
huntan aurkitzen ahalko ditutzue ere komertsio zuzeneko ekoizpen zenbait, jaki, jantzi eta artisau gauzeria, Barneko gunea, 7.000 m2koa, non ikus daitezken itsas-portu, merkatu eta untzioletako gauzeriak, itsasuntzi maketak, hots itsasgintzari loturiko guzia...

gauzeztandu, gauzeztan(du), gauzeztantzen da ad gauzaez bihurtu.

Muinak goseak edukiz gauzeztandu daitezke,
baina aseak eta gehiegiak ere galaraz eta ezdeustakotu ditzake, atergabeko euri-jasak lurra asetzen eta narrasten duen gisan.

gauzeztankeria iz ezerezkeria.

Gu baino askozaz tolerante eta sineskorragoak baitira, hau da, edozein gauzeztankeria berek
asmatu balute bezala sinestera errazago emanak. Huskeriarik handienagatik, gauzeztankeria txepelenagatik hasten dira gehienetan.

gaxte 1 iz adkor gaztea.

Gradudun titulurik gabeko gaxte bat nintzen orduan.Gazteak eta gaxteak gogotik arizan dira laguntzen
langileria ere bihotzekin. Errezilgo Irureaundiko indartsuak, artean oso gaxtea edo kasik umezarra zela, hamabi arroako harria bizkarrean
berdindu zuelarik [...]. Nire lantokiko gaxte odolgabeak apezkumeak baino goizago erretiratzen dituk gauaz. Itsaso zabal baztergabeko
horretan urturik daude nere arbaso gaxteen eta neure neronen begi biak. Goizoilanda, deitu izan zaio, mutiletan gaxterik hasten den
neskatoari , edo martxoko oilar gorri nahiz oilar gangar gorri berriz, gaxterik neskazale nabarmentzen den mutilar. Gaxte-gaxteak ginen,
eta irratia txiki-txikia, baldarra, sei urteko haur bati dagokion gisan.

2 mari-gaxte Mutilak abuztuan puta mari-gaxte horrekin plana duela erran dio igotzean.
gay 1 pred homosexuala. Gay izateak homosexual izatea baino zerbait gehiago esan nahi du. Gay ala straight zara? Pena bakarra
gay izatea, bestela... Arazoa ez da apaiz bat gay izatea, gai horri buruz hitz egitea baizik. Inor ez da gay, lesbiana, transexual, bisexual
edo heterosexual jaiotzen. Jainkoak gay egin ninduen dio hurrena banatu diguten pegatak. Hau da, gay sentitzen dela; alai, alegia.

2 (izen baten ezkerretara) Ni beti egon naiz gay mugimenduaren alde. Gay mugimenduak lortu dituen garaipenak. Istorioa herri
txiki batean gertatzen zen, ez Donostiako 'Wali-Jai'ko gay giroa duen pubean. Gay komunitateetan. Konigek gay mundua duelako hizpide
nagusi. Men horiek gay jendearentzat dira eta, emakume heterosexualek, jai. EHGAM Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua
antolatzeko.

3 (izenondo gisa)

Agertokian, ile-apaintzaile gay arraitsu batek bi bezerori egiten die kasu, bata beltza, bestea zuria. espazioa
liberalizatzeko kanpaina jarri behar diagu indarrean orain, lokal publikoetan, tabernetan batez ere, jarduera gay eta lesbikoak baimen
ditzaten. Ezkontza gay batean jo zuen lehen aldiz jendaurrean. Kide gay eta lesbianen artean jolasak txandakatu egiten dituztela eta ez
direla orgasmora aldi berean iristearekin itsutzen. Gizon gayak.

4 (izen gisa)

Ekainak 28, gay eta lesbianen askapen eguna. Gay eta Lesbianen Elkarteak. Gay eta lesbianen ezkontzak. Gay eta
lesbianen eskubideen aldeko erakundeen arabera. Argi dago gay eta lesbianek denbora, baliabide, laztan gehiago erabiltzen dutela eta
bikotekideak gehiago komunikatzen direla euren artean. -Gay-en eskubideen aldeko ekintzailea ematen duzu. Azken bi edo hiru urteetan
gorantz egin bide du berriro gaitzak gay eta gazteen artean. Pornoa gizonentzat, prostitutak gizonentzat eta, oi aurrerabidea, gay
prostituituak gizonentzat. Bartzelonako gayen dantzalekuetan bikote heterosexualak direla gaur egun nagusi.
[3] gay askapen (6); gay eta lesbiana (9); gay eta lesbianak (12); gay eta lesbianek (14); gay eta lesbianen (71); gay eta lesbianok (3); gay hitza (3);
gay izatea (4); gay mugimenduak (6); gay mugimenduaren (4); gay mugimenduko (5)]

gaza (orobat gasa; Hiztegi Batuan gaza agertzen da) 1 iz ehun mota mehe eta sarea.

Muselinak, satenak eta
gazak garai hartan moda-modan zeuden kolore margul horietakoak ziren. Haragien toles zabalek neska dantzari baten gona bilduak
zekarzkioten gogora, eta azaleko gazak, azaleko farfailak andre polit baten aldaka ikusten uzten zuela esan ohi zuen. Nire
eskumuturretatik norbait ari zela gaza elastiko luze bat ateratzen, dantzan zen belo bat... Haren azpian, zir-djameh zeraman, zetazko
gazaz egina, eta gerruntze gainean pirahn izeneko mantarra, oihal berekoa. Urrezko eskumuturrekoa eta gasazko musuzapi bat
eskumuturrekoan lotua. Emakume handi musugorri bat, gasazko jantzi zuri-beltza soinean, arnasestuka sartu zen gelan. Buruan bueltan
gasa bat zeukan eta begiratu arraro bat. Aireak gasa fin baten antzera gauzei eutsi eta bere sarean goxoki gordetzen zituelarik. Belo arin
bat zekarten aurpegi aldera, eta haien begi bizien aurretik gasazko hodei bat pasatzen zela esan zitekeen.

2 (zaurietan-eta erabiltzen dena)

Ezinezkoa zen odol hura guztia garbitzea burkoaren ondoan zeuden gazak eta eskuzapiak
erabiliz. Zeren oineko behatza infektatu egin baitzait eta pomada jarri behar dut, eta gazak eta esparatrapua. Gaza esterilizatuekin eta
iodo-tinturarekin.

gazela 1 iz Afrikan eta Asian bizi den ugaztun apoduna, hausnartzailea, zangomehea, adar-eraztunduna
eta ile-horixka (Gazella). Gazelak lauhazka ibiltzen diren desertuak. Zutitu zen gero baina gazela izutu bat ematen zuen. Gazela
bat basoan bezain isilkiro mugitzen zen emakume hura mahai artean. Gazelak saretik bezala egin du ihes. Gazelak Afrikako sabanan
lehoien ihesi bezalatsu. Lehoiak bezain beldurgarriak eta mendiko gazelak bezain bizkorrak.

2 (hitz elkartuetan)

Berarekin eraman balitu bezala basamortuan bizi diren gazela-saldoak. Sofik bizia emanen luke zure gazelabegiengatik... Ez dizut esango gazela begiak dituzula, / Ez zure ilea arratsaldeko haizea baino / leunagoa denik. Zurekin egon nahiko nuke
zure gazela begiei begira...

3 basa-gazela Adeliari begira, bere basa-gazela bilatu zuen harengan. Neskak basa-gazela begi haiekin irribarre egin eta, uste dut
zuk duzula niri emateko zerbait!, esan zuen.

4 gazela-eme Eskatu zituen biontzako jan-edanak, aldegin zuen gazela-emeak ohi bezain isilik. -Pena duk, bai -esan zuen Jontxuk,
gazela-emeari keinuz kontua eskatzearekin batera.
[3] basa gazela (5); gazela emea (3); gazela nahiz oreina (3); orein eta gazelen (3)]

gazelakume iz Gazelaren umea. Zure bi bularrak bi gazelakume biritxi, lili artean bazkatzen.
[3] bi gazelakume biritxi (3)]

gazi 1 izond gatza duena.

Oinarrizko lau zapore badirela frogatzen dute test zientifikoek: gazia, garratza, gozoa eta mingotsa
Itsasoko ur gazitan murgildutako ur geza dira euskal ikasleak Baionako fakultatean. Ur gazitan zein gezatan murgiltzea gogoko du giza
animaliak. bizi guztian odola loditzeraino pilatu zaien oinazea eta desengainua ur gazitan gozatu nahirik, arindu nahirik eginahalean.
Behinola itsaso handia ireki eta legioei ur handian zehar bidea eman eta olatu gazien gainean oinez joaten irakatsi ziena. Bits gazitik gora
irteten diren arraun zati guztiak. Aurpegia eta matrailak malko gaziz beratuko dituztela.

2 gatzetan ondua. Haragi gazi apur bat.
3 garratza, bizia. Neskatila bat, ozpinetako pepino gazi eske. Umorea ere halakoxea zeukan, sagar gaziaren ezpalekoa.
4 irud Ezin zuen begirik igurtzi, eta begi gaziokin begiratu zuen gorantz eta ia bertan zituen argi indarraren kableak.

Amorragarria

begitantzen zitzaion andre gazte hari, gaziegia, mingotsegia, edertasun zabalegia zeukan, eta usain sendoegia.

5 (erkaketetan)

Itsasoko ura bezain gazia; galernaren olatuak bezain gogorra; elurra bezain...Tortilla madarikatu hau lupua baino

gaziago dago.

6 (gauza ez-fisikoekin) Itsas haizearen zapore gazi mingots ezaguna. Odolak sudurretik beheiti egiten zidan, ordea, eta haren dasta
gaziak mingaina trabatzen. Neskaren urrin gazi-gazteaz birikak bete eta begiak ireki nituen. Besarkada indargeak oinazearen usain gazia
sudurreratu zidan. Bati ukondokada, besteari burla, hari kokotean danba eta honi txiste gazia. Kritikarik gazienak eta gozoenak jasoko
dituzte datorren larunbatetik aurrera artistek.

7 (izan aditzarekin)

Haizea gazia zen, eta kalatxoriak sarritan pausatzen ziren Goienkale eta Barrenkaleko teilatuen ertzean.
Paduretako ura ez zela itsasokoa bezain gazia, ez eta ibaietakoa bezain geza ere. Leku zelaietako iturriak gaziagoak, astunagoak,
epelagoak eta ez hain onak izaten dira. Gazia zen, ordea, gazi eta mikatza, neure irabazpiderik ez izatea, gurasoen etxean eta haien
karitateari esker bizi beharra.

8 (adizlagun gisa)

Marmoxak gazi hartu ninduen, eta etsipen apur bat sentitu nuen, harik eta Iratiren erraiak urtzen hasi eta urak
azukrea ekarri zuen arte, biziz betetakoa.

9 (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela)

Mendebalak jotzen zuenean, kresalaren gazia usain nezakeen. Ez zait inoiz
konbinaketa ona iruditu marmeladaren gozoa eta mariskoaren gazia. Gogoz ari dira laurak jotzen, bidaiaren nekea musikaz uxatu nahian,
bidaiaren gaziak musikaz gozatu nahian. Eta alkimista jakintsu batena ote zen esku hura, malkoen gazitik bozkarioaren gozorat eraman
ninduena. Ia ordu arte gerraren gazia dastatua bazuen ere, orduz gero bakearen gozoa nahi. Zaporearen gazi-garratza.

10 (izen oso gisa)

Halako gazi bat kausitu nion. Ezpainak irekitzen zituzten, gazia eta azukrea biltzen zuten petits fours eztien
arraposki zintzurreratzeko, arra bete ricard basoari fermuki zetxezkiola. Bizitzak gozoa eta gazia, biak ditu eta bietara ohitu behar da.
Baina gozotik bezala gazitik ere badu Genevak Zabaletarentzat.

11 ez gazi eta ez gozo Hasiera-hasieran ez gazi eta ez gozo, nirvana egoera moduko batean nengoen.
12 gazi-gazi Ezpain zoragarri horiek..._gazi-gazi dauzkazu gaur, Garazi; arrunt heze.
13 gazi-geza1 izond Belar ebaki berriaren usain gazigeza. Ez zion erreparatzen jendez gainezka zeuden etxebizitzen usain mindu eta
gazi-gezari. Alderdi Sozialdemokrataren baitan zapore gazi-geza utzi dute aurreratutako hauteskundeon emaitzek. Esperientzia honek nire
baitan utzi duen aztarna gazi-geza. Horrek sentimentu gazi geza frango eragiten zion, frustrazio ez guti. Gainerako gehienek bezala,
gazi-gezetan aurkitu aurrera egiten asmatzeko adorea.

14 gazi-geza2 iz

Singerren eleberri eta ipuinek Poloniako juduen gazi-gezen berri ematen digute. Itzulpenaren gazi-gezaren beldurrez
original eta guzti doa. Eta "adieu, adieu" esanez ari zela, mundu honetako gazi-gezak utzi eta partitzera prestatzen ari den norbaiten
etsipenezko hitz atzerritar beldurgarriekin.

15 gazi-gozo1 izond Usain sarkorra zerion, sunda gazi-gozo halako bat. Londreseko erbeste gazi-gozoan. Eguneroko gorabeherak,
gertaera gazi-gozoak. Komedia gazi-gozoa da Eramos pocos. Hozkirria eta jakingura nahasten zituen sentimendu gazi-gozo bat sumatu
zuen eztarrian gora. Mutilak, bertigoarekin batera, uzten zidan hutsa betetzeko esperantza gazi-gozo bat ere. Deus espantagarririk ez:
musu batzuk eta bertze horrenbertze fereka presati, biharamunak irrealtasun gazi-gozoaren mihiseaz estaltzen zituenak.

16 gazi-gozo2 iz Maitasunaren gazi-gozoak eta gizakiaren argilunak. Aurrera segitzen du bizitzak, bere gazi-gozo guztiekin, eta abar.
Gazi-gozo antzeko batekin esan zidan, egun haietako bere lan akigarri haren amaierak sentimendu kontrajarriak sortuko balizkio bezala.
Literaturaren gaineko gazi-gozoak eta azken liburuei buruzko berriak. Baina ohar hark eragindako gazi-gozoak gazi-gozo, estimutan
nituen herr Öchlerren eskolak.

17 gazi-kutxa

Neguaren aurrean, ezkaratzeko kutxa hura, gazikutxa hura, txerrikiak gordetzekoa. Txerrriaren uzta partikularra,
lehengo gazikutxaren ordez, "hotzkutxan" sartzeko. Osaba Gradelleren altxorra aurkitu zuen gazi kutxa baten hondoan. Lanak eman ohi
dituela ganbara eta gazikutxa hustu direnean jardunari eusteak.
[3] gazi geza (8); gazi gezak (5); gazi gozo (27); gazi gozo bat (8); gazi gozoa (69); gazi gozoa izan (14); gazi gozoak dira (4); gazi gozoak izan (5);
gazi gozoan (3); gazi gozoarekin (3); gazi gozoez (5); sentimendu gazi gozo (4); sentipen gazi gozo (3); sentsazio gazi gozoa (3); une gazi gozoak (3);
zapore gazi gozoa (22)
ur gazia (10); usain gazia (3); zapore gazia (11)
une gaziak (3)
ur gaziaren (3)
ur gazitan (6)]

gazigarri 1 izond gazitzen duena. Euren uste arinen gazigarri zaielako.
2 gazi-gozagarri izond Baina ezkerreko eta abertzale ez gutirentzat, Imanol gure

kontradikzioen parte da, gure bizitzaren gazi-

gozagarri.

gaziki adlag garrazki.

Aitonaren abilezia eskulangintzan guztiz garrantzitsua izango da ikasketetan hain gaziki moldatzen den

mutikoaren garapenean.

gazimin (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela) Bertsook gure "belarrien gazimin eta gure algaren gozamen" izan omen
dira askotan.

gazitasun iz gazia denaren nolakotasuna. Ozeanoetako tenperatura eta gazitasuna aldatzen direnean. Eskaini diete ingelesek
okela gazitua, eta garagardoa ere bai, lehena bigarrenarekin bustiz gazitasuna plazer bihur dakien. Zorabiatzen hasi orduko, zati bat
ahoan sartu, eta mamur ezazu, guztiz xehatu arte, gazitasuna oso ona baita goragaleari eusteko. Argia amatatu eta ezin dut lorik egin,
ukitu ere egin daitekeelako umeltasuna eta gazitasuna izaretan.

gazitegi 1 iz janari gazituak gordetzen diren kutxa edo ontzia.

Gazitegian bukatzen zuen beti bere ikuskaritza; han
sardinzar ketuen kaxek, Nantesko sardinek, hostoen gainean jarrita, bakailao bilduek [...].

2 janariak gazitzeko fabrika.

21 harakinen artean muntatu koperatibak du xingar gazitegi bat ideki Angelun. Hemeretzigarren
mende ondarrean, Tolosako negozio-gizon batek erosi zuen [kapera], antxua eta xardina gazitegi batentzat toki asurtia zela! Batzuek
ziotenez gazitegiko medikua zuen aita.

gazitu, gazi(tu), gazitzen 1 du ad gazi bihurtu. Bai, gauza ona da gatza; baina gatza gezatzen bada, nola gazitu berriro? Eta
begiak gazitu egingo zaizkizu, haizeagatik eta hotzagatik. Ezpainak miazkatzen dituzte, gazitzeko. Musu eman zioten elkarri kresalak
gazitutako ezpainetan. Zauriak gazitzea bezalakoa zen, ordea. Disimulatzen ahalegintzen den arren, irria gazitu egiten zaio beti Vera
xaloari. Kepa Butronen heriotzak gazitu egin zuen Leioako eta Sopelako ikastoletako kideen umorea.

2 Jakiak gatzetan ondu. Gazitzeko upelak garbitzen. Arrain-puska bat erre eta jan egin zuen; gainerakoa gazitu.
3 (era burutua izenondo gisa) Jaki gazituak arras gogoko zituen. Arkume izter gazitu bat, gozokia bezain guria. Txerri okela
gazituzko zerrendak. Uretan egositako txerriki gazituaren puskak. Ogia eta gazta ez ezik zerri gazitua ere janen genian. Hango
freskurak, itsas oskoldunen laztasunetik arrain gazituen usain mingotsera pasatzen zenak. Itsasoko ur beti hotzetan harturiko bakailao
gazitua. Sardina eta antxoa gazitua ugari. Balea-haragi gazitu eta lehorra.
[3] arrain gazitu (4); gazitu berriro (3); gazitu puska (5); gazitu puska bat (4); txerriki gazitu puska (3)]

gazitze iz gazi bihurtzea. Afarian, neguko gazitze lanak beste solasgairik ez zuten izan. Bizkaiko kontserba eta gazitze industriako
langileek. Lau greba egun iragarri dituzte arrain gazitze eta kontserba enpresetan.

gazta 1 iz esne gatzatuaz, gazura kendu ondoren, prestatzen den janaria.

Roquefort gazta zirudiela. Ez zitzaion
camember gazta gustatzen. Erronkariko Gaztaren etorkizuna kolokan dago. Taula batean gazta bat lizun berdexkaz estalia. Plantxan
egindako entrekota gazta-urdin saltsarekin. Idiazabalgo gazta egiten ari dira latxa arrazako ardiekin. Gatzagi transgenikoarekin egindako
gazta. Gazta egiteko modua betikoa izan behar duelako. 1995ean 737.000 kilo gazta ekoitzi zituzten orduan jatorri izena osatzen zuten
31 gaztagileek. Mami biguneko gaztak. Aranak eta gazta oso afari eskasa zela. Sua piztu, gaztak jan, eta leize barruan eserita geratu
ginen, zain. Ondoko azpil batean, ahuntz gaztak ageri ziren. Mehatxuarekin batera, gizon ttikiak gazta eginberri bat desegin zuen
eskuarekin. Gazta eta ogia zatitzen ari den bitartean. Ardo eta ogiaz gain arrautzak eta gazta eramango dizkiezue. Jateko, gelatik atera
eta gaztazko galletak hartu genituen makinan.

2 (hitz elkartuetan) Gazta zapore hau ahoan... Deus ere ez zuen inoiz kalera botatzen, zeren dena etor baitzitekeen primeran beharorduan: ezta gazta-azalak ere, edo txokolatetxoen eztainu-xaflak. Alberjiniak, irin-arrautzetan bildu eta binaka frijituak, tartean ardi-gazta
xerra ipinita. Joxe gazta puska ahoan sartu eta aurrera begira geratu da. Afaria: gazta-sandwich eta banana-erdi bana. Gazta-otarteko
bat olibekin eta edontzi bat esne. Bikiek gazta-pastela hasi dute. Gazta-saltzaileak italiarrak ziren. Gazta-birringailu erraldoi bat ematen
du.

3 gazta puska irud

Egia da Dan gazta puska bat dela [...] baina horregatik baino gehiago gustatzen zait erakusten duen
patxadagatik. Inondik ere ez da [...] lehen begi kolpetik liluratzen zaituen mutil horietakoa -gazta puska, Adelaren hitzetan-.

4 gazta berri Guk txabola berria daukagu, baina gazta berria, jana eta besteak eramateko aberean ibili behar da beti.
[3] ahuntz gazta (3); ardi gazta (4); gazta egiteko (4); gazta eramango (3); gazta eta ogia (9); gazta jaten (6); gazta pixka (10); gazta pixka bat (8);
gazta puska (16); gazta puska bat (5); gazta pusketa (3); gazta pusketa bat (3); gazta pusketak (3); gazta zaporeko (4); gazta zati (3); idiazabal gazta
(3); ogi eta gazta (4); ogia eta gazta (7)
erronkari gaztaren (3); erronkariko gaztaren (3)]

gaztagile iz gaztak egiten dituen pertsona.

Gaztagileen esanetan, askoz esne gutxiago dute azken urteotan. Gaztagile
nagusiek ekoizpena handitu nahi dute. 1995ean 737.000 kilo gazta ekoitzi zituzten orduan jatorri izena osatzen zuten 31 gaztagileek.
[3] gaztagile nagusiek (3)]

gaztagintza iz gaztak egitea; gaztak egiteko lanbidea.

Gaztagintza eta artalde gero eta emankorragoa. Emakume asko

dago udaberrian igotzen dena gaztagintzan aritzera.

gaztaina 1 iz gaztainondoaren fruitua.

Urteko lehen gaztaina distiratsuak biltzen nituen alde hartako basoan. Gaîté kalearen
izkinan gaztainak erosi nituen. Kukurutxo bat gaztaina erdi bana. Hasiera batean, patatak eta gaztainak erre zituen. Indioilar zuri bat
ardotan gozatutako gaztainaz betea.

2 (hitz elkartuetan)

San Pedrotan eguraldi egokia bada, gaztaina urtea. Gaztain ura bezain ahul eta kazkarra egin didazu kafea.
"Nor da neska beltxista hori?"...; edota, Juanitori berari: "Zer duk gaztain-zopa hori, hire lagunttoa?". Ostalariak, bere aldetik, afaria
ekarri zuen, usakumeak, sagar eta gaztaina saltsaz, eta botila bi ardo Moselako. Gauza jakina baita gaztaina-saldak zer nolako erabilpen
lubrifikatzailea izaten zuen akelarreetarako prestakuntzan.

· Madalena busti busti, intxaur-gaztaina gutxi.

3 gaztainondoa.

Gaztaina loratzeko zorian delako. Haritz ezkurra, pago ezkurra, gaztain alea... Gaztaina loreak ere ardura pizten
zion laborari maratzari: San Pedrotan gerba zuria behar. Gaztainaren loreak katilura sartzen zaizkizu, edaten ari zarenean. Zerra nola egin
ere, gaztaina-hosto batekin ikasi zuen. Gaztea zen, inor ez zuen ardurapean, gaztaina makila izan ezik. Urkamendia egiteko ez omen
dago gaztaina-egurra bezalakorik. Gaztainen azpian gintuan, sarrerako eskaileraren aurrean.

4 (zura) Altzariak betikoak dira: gaztainazko ohea, armairua eta mesanotxea, eta leiho ondoko zokoan portzelanazko konketa. Eskuak
gurutzatu zituen gaztaina mahaiaren gainean. Estudioko mahaira oker-oker eginda, estudioko gaztaina mahai gorri-kolorera makurturik
argiaren legeak aztertu nituen.

5 (kolorea) Beltza, gaztaina eta gorria ere pipatua naiz, baina zuria ez. Ile gaztain iluna. Ile gaztain gorrixka eta bizar luze dotoreaz.
Ilea ez du erabat beltza, areago da errauts-kolore, grisa, edo gaztain-grisa. Han azpian, Pasig ibaiak ubel-gaztain kolorezko sugea
zirudien.

6 gaztaina-kolore (orobat gaztainakolore g.er.) izond ik gaztainkara.

Begi gaztain-koloreak ditiztek, Tibeteko
zakurrenen antzekoak. Begiak zaizkio, ordea, gustagarrien, begi txiki gaztaina-koloreak, begi txiki jostalariak. Ile gaztaina-koloreak bi
edo hiru urte lehenago modan zegoen permanente eran orraztuak. Borreroak, Sanson jaunak, Charlotteren ile gaztaina-kolorea bildu zuen
lehenago, zapi zuri batean. Borreroak, Sanson jaunak, Charlotteren ile gaztaina-kolorea bildu zuen lehenago, zapi zuri batean. Mojaburukoaren pean ezkututaturiko ile gaztainkolorearen kontraste faltaz. Ilea gaztaina-kolorea eta sarria zuen.

7 gaztaina koloreko izlag

Gaztaina koloreko ile kizkurra zuen. Neskak masailak gorri zeuzkan anpoloien irudira, ilea gaztaina
kolorekoa eta tente. Urdinak izatera, Mary Annenak bezala, eta ez gaztain kolorekoak, aurpegi guztia jan izango zioten. Bere ile izurra,
gaztaina-kolorekoa, txukun-txukuna. Zimurrak agertu zitzaizkion begi xokoetan, eta bilo zuriak hasi zitzaizkion gaztaina kolorekoen
gainditzen. Gaztaina koloreko armairutzarrera hurbildu nintzen.
begiak, garbi-garbiak, handi-handiak.

· Gaztaina-kolore argiko bibote leuna. Gaztaina ilunaren kolorekoak ditu

8 gaztaina morkots (orobat gaztain m.) barruan gaztaina daukan oskol arantzatsua. Gaztaina morkotsak bezala
lazturiko zuhaitz erroak, itsasontzi zatiak, ontzien armazoiak. Baita gaztain-morkotsak gordetzeko ere, hurritz-zarben artetik han
pilatutakoak arnasa hartzen baitzuen, umiduraz lizundu gabe irauteko. Gaztain morkotsa bezain berdebeltz ager daiteke errekondo
baztertu eta zailduenean. Gaztaina morkotsak bezala lazturiko zuhaitz erroak, itsasontzi zatiak, ontzien armazoiak.

9 gaztaina oskol gaztaina morkotsa. Haren ile kolorea gaztaina oskolarena zen.
10 gaztaina sagar sagar mota bat. Gaztain sagar aurpegi-gorriak, errege sagar horiak, oreztez beteak.
11 indi gaztaina (orobat indigaztaina g.er.) zuhaitz handi eta abartsua, hostozabala eta lore-zuria
(Aesculus hippocastanum). Indi gaztainen gerizpean eseri eta jatetxetik ateratako garagardo eta limonadak edatera. Tabernan
edaria hartu eta kanpora atera ginen Indi gaztainen azpian esertzera. harrizko banku batean eseri eta Indi gaztaina baten azpian argiak

utzi arte irakurtzen gelditu ahal izatea. Kaleak Indi gaztainak zituen alde banatan. Indigaztaina erori berriei ostikadak emateko sekulako
gogoa sortu zitzaidan. Lehengo xendra orain bidea zen, baina oraindik Indi gaztainek arkupea egiten zioten beheko belarrari.
[3] gaztaina kolore (8); gaztaina kolorea (5); gaztaina koloreko (30); gaztaina koloreko ile (8); gaztaina koloreko begi (4); gaztaina kolorekoa (6)
indi gaztainen (5)]

gaztainadi iz gaztainondoak dauden tokia.

Urtza inguruko haltz zuzenek gaztainadiaren aurreko lerroa osatzen zuten.
Angelen Mercedes grisa ikusi nuen gaztainaditik atera eta bailaran barruratzen. Zaldiak behereko gaztaindian estekatu zituzten. Bere
ezker aldera zegoen gaztainadia seinalatu zuen. Hetsia zegoen dena, eta gaztainadia hutsik.

gaztainakolore ik gaztaina 6.
gaztaingorri izond gaztainaren kolore gorrikoa.

Haren aurpegiko zurbiltasun ia argizarizkoa; ile gaztaingorria eta izpilikuuraren lurrina; ibilera arina... Argiaren dirdai urrekarak, estoreen arteko zirrituetatik sarturik, su-txinpart txikiak sortarazten zizkion haren
ile-adatsen isla gaztaingorriari.

gaztainkara izond gaztaina-kolorea.

Nahiago zukeen Augustine ez ezagutu, haren ile gogor gaztainkara ez ikusi izan.
Gizaseme sendo eta lerden bat sartu zen gelan; kizkur gaztainkara distiratsuak eta begi ilunak zituen. Adats kiribil gaztainkara. Burua
altxatu eta irribarre zabal bat etorri zaio ezpainetara eta argi-txinta bat begi gaztainkaretara. Zalditegira joan ziren, non bi behor ikusi
baitzituzten, bata zuri-grisa eta bestea gaztainkara argia. Behinola erabilitako jaka gaztainkara lasai samar bat eraman ohi zuela
soinean. Oihal gaztainkaraz forraturiko beroki hartz-larruzkoa soinean eta neguko txano belarriduna buruan.
[3] gaztainkara argia (4); zaldi gaztainkara (3)]

gaztainondo iz hosto horztunak dituen zuhaitz handi eta adaburu-biribila (Castanea sativa).

Lorategiaren
isiltasun handiaren erdian, gaztainondoen itzal beltzaren pean uztaiarekin jolasean zebiltzan neskatxen ondoan. Bide ondoko
gaztainondo baten gerizpean klikatu genuen harrapakina, apurrik ere utzi gabe. Akitua, ogi pixka bat hortzikatu nuen gaztainondo baten
itzalpean. Gaztainondo ihartu baten azpian. Hor zegoen, gaztainondoaren enborrean. Gaztainondoaren sustraia lurrean barneratzen
zen. Haize leun eta epel batek inarrosi ditu gaztainondoak. Gero ezponda ertzeraino jaitsi da, gaztainondo lerro bateraino. Ipar haize
fina zebilen, bide bazterreko gaztainondoen hosto artean txistuka. Gaztainondo bikiak atarian.

gaztainopil iz gaztainez eginiko opila. Garbitu, gaztainopil zati bat erosi, eta etxera jo genuen.
gaztanbera iz mamia, esne gatzatua.

Gaztanbera pixka bat aterako dizut. Gaztanbera Cossonnerie kaleko andre fruitu
saltzaile baten oparia zen. Gasnaz gain, ardi esnearekin gaztanbera eta horrelako esnekiak ekoizten dituztenak ere badira.
Gaztanberarekin gosaldu behar dugu igandean. Denetariko gaiz beteriko pastelak: tipulaz, lo-belarraz, gaztanberaz, esne
gaingabetuaz... Pozez gainezka joan zen emakumea etxera eta, bere eskuez gaztanbera eginik, gizon santuari eskaini zion. Halleren
aurpegia gurinez eta gaztanberaz igurtzia. Oxerra erreak gaztanberaz bete, mermelada apur bat bota gainean, eta jan... Irribarre
maliziatsua egin dit, eta besoak gurutzatuta gaztanberazko bularrak gozatu ditu poliki, goitik beherako mugimendu delikatuekin. Behigaztanbera eta ardi-esnea.

gaztandegi iz gaztategia.

Joseba Elosua Enaquesa gaztandegiko gerenteak. Geroztik, aldiz, bi gaztandegi berri egin dira, eta
gazta ekoizpena handitu egin da. Aldanondo Gaztak izeneko enpresa banatzaileak hainbat gaztandegi kontrolatzen ditu.

gaztaro 1 iz gazte denbora.

Gaztaroa nahasia da berez, han nortasuna hamaika duda eta durduza artean finkatzen baita. Nire
umea gaztarora iristen denean. Gaztaroko «baldartasunetik» helduaroko galderetara. Garai batean, aspaldi, nire gaztaroan, haurdenbora ezinbestez bizkor joanean, pozgarri zitzaidan edozein leku ezezagunetara lehenbiziko aldiz iristea. Oh, nire gaztaroa!, oh, nire
gazte-denborako sasoia! Zolak haurtzaro eta gaztaro gogorrak izan zituen. Bihotza erdibitzeko moduan bizi izan zuen gaztaroa abertzale
gazteak. Euskaldun menditarrei buruzko mespretxu hori, guk gaztaroan nozitutakoa. Gaztaro menturazalea, unibertsitateko txantxak eta
disziplina. New Yorkeko zein lekutan ehortziko dut nik neure gaztaroa? Rafa gaztaroan zen mutiko zintzo, zuzen eta gurbilaz oroitu zen
Sebas. Gaztaroko urte samurretan bizitzaren bideari ekitean. Auzoko neskekin gaztaroko dantzaldietara joaten zenean. Aurpegia ere
aldatu zaio, eta gaztaro lore paregabe hura, pittin bat ximeldu. Atepean Vitor Baia europako txapelduna (bigarren gaztaroa du honek).

2 irud

Aurpegi haiek guztiak ikusiak nituen, ordu batzuk lehenago, ia garaile, igande goiz baten gaztaroan.
[3] haurtzaroa eta gaztaroa (5); gaztaroan ezagutu (3); haurtzaroan eta gaztaroan (6); haurtzaro eta gaztaroari (4)
gaztaroko garai (3); gaztaroko urte (3); haurtzaro eta gaztaroko (4); haurtzaroko eta gaztaroko (6);

gaztategi iz gaztak egiteko edo gordetzeko lekua. Gaztategietako kobrezko galdarak aizkora-kolpeka apurtuz.
gaztatoki iz gaztategia. Badira sei urte gazta-tokia egin genuela, eta arau gogorrak izan ditugu sanitatearekin.
gazte izond 1 pertsonez mintzatuz, gaztaroan dagoena.

Hiri bereko mutil gazte batek hamar urte zeramatzan gaitz larri
batek jota. Neskamea, etsi samarrik, emakume gaztearengana jiratu da. Euskal gaietan ontsa sartua zela heletar filosofo gaztea. Hitz
horrek laburbiltzen zuen neska gazte kementsu haren izaera. Gizon gazte sendo bat neukan begien aurrean. Sekula handituko ez zen izaki
gazte xalo batekin bizi nahi zuen. Hiru bikote gazte espainol elkarrekin mintzo daude. Mikel Strogoffek buruan zer asmo zerabilen azaldu
zion bere bidelagun gazteari. Neska gazteek, haiek urrutira ikustean, ihes egiten zuten, haien zorakeria itsatsiko zitzaien beldurrez. Zein
erraza zen ni bezalako gazte ezerez bati lapurreta bat, bortxa bidezko lapurreta ere bai, egoztea. Aski zuten esatea Krapotkin gaztea
arrebaren lagunetarik zela. Biografoek Frantzisko gaztearen bihotz ona eta eskuzabaltasuna azpimarratzen dute.

2 (animaliez eta landareez)

Bi doberman gazte, Lucyk soka batekin lotuta daramatzanak. Otso gaztearenak bezain zorrotzak
ziren hortz haien artean. Oilanda gazte bat atzeman, lumatu, tripatu, erre eta bazkaldu zuten han berean. Zapo gazteak botatzen ari ziren
haztegietara, zakuak emeki-emeki hustuz.
itzalpean. Astigar baten adar gaztea.

·

Mendixkak haritz gazte, pinu eta itsasez beztituak dira. Australiar eukalipto gazteen

3 (bestelakoez) Horrela aldatzen ziren, bada, sentimenduak orduan nire bihotz gaztean, bat-batean eta lasterka. Odol gazteak berez
diraki. Melanie Isaacs-en haragi gazte gozoaren ostean, hara zertara iritsi naizen. Argazkian Ernesten bizarra gaztea da. Adinean sartua,

·

esan zidanez; baina ahotsa gaztea eta alaia zuen. Txitxikov abizenari iraunarazi behar zion belaunaldi gaztea. XI-X mendeetan inperio
handiek ez dute halako indar berezirik, eta Palestinako bi herri 'gazteak' -filistearrak eta israeldarrak- borroka bizian dabiltza elkarren
artean. Inga da errepublika gazte honen ispilu.

· 68ko maiatz gazte eta berde hartan.

4 (graduarekin) Bikote ez gazteegi ez zaharregi batek zalantzaz begiratzen zigun. Faedis zaharraren anaia gazteenak, Francescok.
Seme gazteenak, hamar, hamaika urte? Livo, hirugarren anaia, anaietan gazteena, ate ondoko kantoian zegoen zutik. Txakur
gazteenak bozkarioz jartzen dira bera ikustean. Gazteenak erantzuten du: "Telefonoz deitu beharra daukagu". Guido, anaia gazteagoa,
berak partisano sartzen lagundua. Neskak estali zuen aurpegia beso batez, barre batean, eta beste neska gazteago batek defenditu egin
zuen. Emakume gazteagoekin ditudan harremanetan. Egunero sodomizatzen ditut zu baino gazteagoak. Belaunaldi gazteagokoak
mobilizatu ziren hurrena.

5 (izan aditzarekin) Eta bidezkoa zela gaztetxoek gazte ziren bitartean ondo pasatzea. Orain ez gara hain gazte. Zu gaztea zinen,
ordea, horretaz konturatzeko. Amona gaztea eta ederra zen, oso ederra. Mutilak, gaztea eta leloa izaki, bere historia guztia kontatu zidan.
Hogei urteko gazte batzuk ginen. Ez du nehoiz, gazte-gaztea zenetik, urratsik egin edo elerik erran asmo bat izan gabe. Ez da gaztegaztea, baina edonoren begiak betetzeko erakargarritasunik ez du falta. Zu baino dexente gazteagoa naiz, barka atrebentzia...! Eta Milio
etxeko gazteena zen, eta soldadutza zaharrenek egin zuten. Emaztearen ahizpa txikia, bera baino hamaika urte gazteagoa. Gazteegia
haiz, gorriegi hago, eta oraindino mundua daukak ikusteko eta ikasteko.

· 6 (predikatu gisa)

Hogeita hamarretan bezain gazte eta fresko zegoen. Gorputzez gazte dago. Aita gazte hil zitzaidan. ik
gazterik. Eta zergatik hil zen hain gazte, Gretta? Gazte iraun zuenez gaztez inguratzen zen. Barrabas hura gazte zintzo bihurtzeko
asmoa haren bihotzaz jabetzen ari zen pixkanaka. Agian gazteegi hil zelako Kruszewski.

7 (izen gisa)

"Gazteak baleki, zaharrak baleza" dator aspalditik esana. Leonardek Weathers izeneko gazte bat aurkeztu zien.
Donatienek edozein sexutako gazteekin jarduten duela gehiegikerietan. 1920. urtean, Eibarren, Altzu baserrian, bakarrik zegoen hamaika
urteko umea hil zuen lapurretara joandako gazte batek. Gugan, gazteongan erreparatu dutenean, guztiz asaldatu direla konturatu naiz.
Gazte asko noraezean zebilen. Lehen klase-ordua baino lehen tabernara etorri eta peta bat erretzen duten gazteenganako haien
gorrotoa. Haur, gaztetxo, gazte eta zahar guztiei. Literaturan, gazteentzako literaturan batez ere. Mancino izeneko beste gazte bat
gaitz hilgarriz gaixotu zen. Hitzik egin gabe joan ziren bi gazteak kalean aurrera.

8 (izenondoekin)

Lucca hiriko gazte noble bat etorri zen Asisa. Gazte gaizkile zentzagaitzentzako San Brutus segurtasun-zentrora.
Gazte siberiarra, ausarta, argia, saiatua, jokabide zuzenekoa, laster nabarmendu zen.

9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gazte-jendearen ohiturak leuntzeko. Gazte jendeak, baita nik neuk ere, Santakrutz
miresten baikenuen. Gure gazte-garaian elkarrekin egindako ibilerengatik. Nire gazte denboran. Oh, nire gaztaroa!, oh, nire gaztedenborako sasoia! lehenagotik ere behin baino gehiagotan xaxatua ninduen gazte-plantako txuloa, neskaren neba, alegia. Motoari arretaz
begiratzen dioten gazte koadrilen artean. Harri eta zur geratu ziren, zahar zimeldua gazte-mardultasunaz berritzen zela ikusiz. Haur eta
gazte literatura. Haur hizkera, jolas hizkerak, gazte hizkera, argotak, hizkera teknikoak. Bere adineko neska gazte mordoa. Iazko
udaberrian Kanbon egin ziren gazte topaketak iragartzen zituen afixean. Mutilentzako "gazte-etxe" batera eraman ninduten. ik gaztetxe.
Auzoko Sportingeko gazte mailako taldean. Haika gazte erakundeak. Herriko gazte elkarteak autobusak antolatzen zituenean. Eta horrela
entretenitzen da gaztea gazte-informazioarekin bere burua janzten, gazte-planetan bere izena eta diru-txamarrak uzten, gazte-modan
mozorrotu eta gazte-guneetan gazte-musika entzuten, gazte-gaiak sakonki lantzen eta garatzen, gazte-solairuetan gazte-merkatuaren
aukera paregabeez libreki baliatzen.

· 10 (deiki gisa)

"Aupa gazte" esan zuen Amianok. -Hortaz, gazte -esan zion Fredek Harryri, Percyren imitazio harrigarria eginez-,
porta zaitez ongi. -Ez dizut ezertxo ere esango, gazte. Eta, badakizu, gazte?: jendea euskaraz jaten eta edaten hasi zen. Horretan gaude,
bada, gazte: gure araudi guztiak emendakinez betetzen, zuzenketa xume batzuk [...] aski eta sobera diren tokian. Baina zuk, gazte
horrek, egiten duzu ordea euskaraz!
etorriko zarela.

· Ikusten duzunez, irakurle gazte, gauzak ez dira batere aldatu. Diot nik, adiskide gazte, honekin bat

· 11 iz gaztetasuna. -Nire gaztean ere ez nintzen batere tontoa, adiskideak, eta aurki nire nagusiek ongi iritzi zidaten.
12 gaztedanik [10 agerraldi, 5 liburu eta 3 artikulutan] gaztetatik. Gaztedanik Aldudera joan zen, han baitzituen alabaina
izeba-osebak. Herriko xantrea izan zen gaztedanik.

13 gazterik ik gazterik.
14 gaztetako izlag Gaztetako

adiskide baten lehen nobela. Gaztetako ilusioak hantxe ziren. Gaztetako umore bizia ozpindu
zitzaion pixkaka. Bere iritziak ez du-eta jadanik gaztetako bizkortasuna. Haren gaztetako kontuak milagarren aldiz kontatzen uzten zion.
Horra zertaratu den nire gaztetako Potzolo: polizia puta bat. Artistaren gaztetako portreta. Honelako bilera batean beti etortzen zaizkigu
gogora oroitzapen tristeagoak ere: iraganekoak, gaztetakoak, aldaketenak, gaur hemen falta ditugun aurpegienak.

15 gaztetan adlag Gaztetan alargun gelditurik, Erroman bizi izan zen. Amarekin joan izan nauk hara gaztetan, eta bi uda oso bertan
eman ere bai. Gaztetan, hamasei urtetan -orain ez nioke gazte-gaztea esango adin horri- jockey batek enamoratu zuen, eta haren atzetik
joan zen. Morroiari gaztetan nahi duena egiten uzten diona ondo damutuko da gero. Migel aitatxi zena gaztetan bezala, nire ostatu-

·

emaile Jehane Lapeyr-re ere zapatagina zen. Gazte-gaztetan, hamasei urtetan [...] jockey batek enamoratu zuen, eta haren atzetik joan
zen. Gazteagotan errazagoa zen oinazerik ez erakustea. Gazteagotan, doilortzearen pare izanen zatekeen "Lisboako" bezeria gizentzea.
Gazteagotan, gizartearen aurrerapenerako oztopo zela-eta, euskararen kontrako amorratua agertzen zen Fructuoso.

16 gaztetandik [68 agerraldi, 16 liburu eta 10 artikulutan] gaztetatik. Luzaro eta ongi nai badegu bizi gaztetandik beagu
zentzuz ontzi jantzi. Gaztetandik aski ezagunak zaizkidan baina estreinako aldiz orain hegaldatzen ari naizen Alpeon gainetik. Egia da

·

okerrera jarria dagoela gizakia gaztetandik. Gazte-gaztetandik neure kontura bizitzen ohituta, onuragarria gertatu zitzaidan bizimodu
berria. Gazte-gaztetandik ezagutzen dut, eta, dena aitortzen hasita, aitortu behar dut gazte-gaztetandik dudala maite-maitea.
Gaztetandiko harra da nirea, urtetakoa.

17 gaztetatik [99 agerraldi, 36 liburu eta 52 artikulutan] gaztarotik. ik gorago 11 eta 15. Nahiz eta gaztetatik izatez
ahula eta hauskorra izan. Philipek gaztetatik izan zituen istiluak, poliziez inguraturik bizi arren. · Gazte-gaztetatik poliziarekin arazo
ugari ekarri zioten harreman homosexualak. Horrela, norbanako bakoitzak bere bizitzaren zama darama gazte-gaztetatik.

18 gazte kolore (corpusean gaztekolore soilik) Sasoia joandakoa, musuzimurtua, zakartua, gaztekolore ederra galdutakoa,
alegia.
[9] adiskide gazte (9); ama gazte (14); anaia gazte (10); andere gazte (12); andre gazte (11); antzezle gazte (22); antzezle gazte gizonezkoa (12);
apaiz gazte (9); apez gazte (9); artista gazte (22); bertsolari gazte (12); bertsulari gazte (27); bi gazte atxilotu (14); bi gazte hil (20); bikote gazte (46);
bikote gazte bat (13); dama gazte (23); dantzari gazte (9); ehunka gazte (17); emakume gazte (126); emakume gazte bat (37); emazte gazte (36);
emazte gazte bat (10); espos gazte (11); euskal gazte (20); euskaldun gazte (17); familia gazte (9); gazte abertzaleak (36); gazte abertzaleek (19);
gazte adinekoen (16); gazte adinekoen elkarte (16); gazte ainitz (14); gazte andana (26); gazte asanblada (15); gazte asanbladak (16); gazte
asanbladako (20); gazte asanbladen (15); gazte asko (72); gazte atxilotu (57); gazte atxilotu zituen (23); gazte bat atxilotu (57); gazte bat hil (75);
gazte bat ikusi (17); gazte bat sartu (14); gazte bildu ziren (9); gazte bilgunea (14); gazte bilguneak (17); gazte denbora (17); gazte denborako (32);
gazte denboran (79); gazte eder (19); gazte ederrak (11); gazte eguna (9); gazte enplegu (12); gazte erakunde (27); gazte erakundea (9); gazte
erakundeak (73); gazte erakundearen (13); gazte erakundeen (12); gazte erakundeetako (9); gazte eta adineko (13); gazte eta heldu (10); gazte eta
zahar (12); gazte garaian (13); gazte garaiko (10); gazte gazte (14); gazte gaztea (37); gazte gazteak (21); gazte gazterik (28); gazte gaztetandik (11);
gazte gaztetatik (22); gazte gizonezkoa (12); gazte hil ziren (14); gazte hutsak (12); gazte ilehori (10); gazte izan (18); gazte jende (9); gazte jendea
(23); gazte jendeak (22); gazte koadrila (10); gazte kontseilua (22); gazte koordinadorak (9); gazte leiho (10); gazte lerden (12); gazte literatura (42);
gazte literaturako (36); gazte literaturan (15); gazte literaturaren (20); gazte mailako (67); gazte mailakoa (9); gazte mailan (21); gazte mailetan (13);
gazte maitea (10); gazte mugimendu (20); gazte mugimendua (25); gazte mugimenduak (27); gazte mugimenduaren (14); gazte mugimenduko (19);
gazte multxo (27); gazte orkestra (9); gazte orkestrak (12); gazte palestinar (17); gazte palestinar bat (10); gazte talde (66); gazte talde bat (19);
gazte taldeak (23); gazte topagunea (46); gazte topaguneak (12); gazte topagunean (19); gazte topagunearen (20); gazte topaguneko (14); gazte
topaketak (9); gazte ugari (14); gazte xarmant (10); gizon gazte (204); gizon gazte bat (77); gizon gazte batek (16); gizon gazte baten (10); gizonezko
gazte (10); haur eta gazte (171); herritar gazte (19); hiru gazte atxilotu (19); idazle gazte (17); ikasle gazte (19); jende gazte (10); jokalari gazte (26);
kantari gazte (16); kuple gazte (14); laborari gazte (9); milaka gazte (14); musikari gazte (24); mutiko gazte (45); mutiko gazte bat (12); mutil gazte
(171); mutil gazte bat (48); mutil gazte baten (11); neska gazte (352); neska gazte bat (92); neskato gazte (15); neskatxa gazte (17); oso gazte (58);
palestinar gazte (11); pertsona gazte (9); pilotari gazte (37); talde gazte (12); ume eta gazte (12); zahar eta gazte (32)
alaba gaztea (12); anaia gaztea (31); andre gaztea (9); arras gaztea (11); baigorriar gaztea (9); dama gaztea (11); emakume gaztea (28); emazte
gaztea (10); gazte gaztea (37); gaztea atxilotu (23); gaztea hil (15); gaztea ikusi (9); gaztea izan (50); gaztea izan arren (17); gaztea izanagatik (12);
gaztea izatea (10); gaztea oso (9); gizon gaztea (82); jende gaztea (32); jokalari gaztea (17); kantari gaztea (10); mutiko gaztea (19); mutil gaztea
(45); neska gaztea (88); oso gaztea (81); oso gaztea zen (13); pilotari gaztea (11); printze gaztea (9); seme gaztea (10); talde gaztea (40); talde gaztea
da (13); urruñar gaztea (9)

ama gazteak (10); anaia gazteak (15); andre gazteak (14); artista gazteak (12); aurrelari gazteak (9); baina gazteak (10); bertsolari gazteak (13);
bertsulari gazteak (22); biba gazteak (20); bikote gazteak (11); dantzari gazteak (17); emakume gazteak (36); emazte gazteak (17); gazte gazteak
(21); gazteak bildu (9); gazteak dira (103); gazteak izan (19); gazteak izango (10); gizon gazteak (63); gure gazteak (39); hain gazteak (22); haur eta
gazteak (15); haurrak eta gazteak (11); herriko gazteak (11); herritar gazteak (9); idazle gazteak (32); ikasle gazteak (11); jende gazteak (10); jokalari
gazteak (64); junior gazteak (18); kantari gazteak (14); laborari gazteak (9); mutiko gazteak (16); mutil gazteak (73); neska gazteak (112); neskatxa
gazteak (9); pilotari gazteak (20); soldadu gazteak (9); txirrindulari gazteak (9); zaharrak eta gazteak (15)
gizon gaztearen (9); hildako gaztearen (11); hondarribiko gaztearen (12); mutil gaztearen (14); neska gaztearen (24)
bikote gazteari (18); gizon gazteari (9); mutil gazteari (9); neska gazteari (28)
gazteei begira (10); gazteei zuzendutako (10); neska gazteei (9)
bertsolari gazteek (15); besta komiteko gazteek (9); egungo gazteek (12); emakume gazteek (14); euskal herriko gazteek (9); gaurko gazteek (9); haur
eta gazteek (11); herriko gazteek (25); ikasle gazteek (11); jokalari gazteek (10); komiteko gazteek (15); musikari gazteek (9); mutil gazteek (10);
neska gazteek (14);
artista gazteen (16); bertsolari gazteen (40); bertsulari gazteen (39); emakume gazteen (14); euskal gazteen (11); euskal herriko gazteen (9); gazteen
egoera (17); gazteen finala (29); gazteen finalak (10); gazteen lan (9); gazteen lana (9); gazteen langabezia (9); gazteen mailako (10); gazteen mailan
(27); gazteen mailean (10); gazteen multzoan (9); gazteen multzoko (9); haur eta gazteen (20); herriko gazteen (15); ikasle gazteen (9); iparraldeko
bertsulari gazteen (10); jokalari gazteen (10); junior gazteen (19); musikari gazteen (9); neska gazteen (20); pilotari gazteen (19)
alaba gazteena (21); anaia gazteena (22); haur eta gazteentzat (11); seme gazteena (15)
haur eta gazteentzat (11)
aitama gazteeri (10); espos gazteeri (16)
junior gazteetan (23); kadet gazteetan (10)
herriko gaztek (9); milaka gaztek (9); neska gaztek (14);
gazterik onena (3);
artistaren gaztetako portreta (3); gaztetako kontuak (3); gaztetako lagun (6); gure gaztetako (4); haurtzaroko eta gaztetako (3);
gazte gaztetan (4); gaztetan bezala (3); gaztetan bizi (4); gaztetan egin (4); gaztetan egindako (4); gaztetan egiten (5); gaztetan ezagutu (5); gaztetan
hasi (5); gaztetan ikasi (4); gaztetan ikasi zuen (3); gaztetan izan (8); izan nuen gaztetan (3); izan zen gaztetan (4); junior gaztetan (8); oso gaztetan
(8); umetan eta gaztetan (3); zezen gaztetan (3);
gazte gaztetandik (11)
gazte gaztetatik (22); oso gaztetatik (15)]

gazteagotu, gazteago(tu), gazteagotzen da ad gazteago bihurtu. ik gaztetu.

Aurpegia gazteagotu eta maltzurtu

zitzaion, biak batera. Herritarrentzat Pedro Sierra ikustea Miguel Sierra gazteagotuta ikustea zen.

gaztealargun iz Umeak utziko zituen etxean umezurtz, bi edo lau, eta emaztea alargun, gaztealargun, biziari atzera gogor ekiteko
prest.

gazteberritu, gazteberri(tu), gazteberritzen da ad gaztetu.

Ostera ere gustatzen zait berorren ekinbidea, nagusi;

gazteberritzen ari ote zaizkion, alegia, kemenak.

gaztebide iz gazte bihurtzeko bidea.

Mukuru betetako plazan, gaztebidean den haur bat ikusten dut, gurasoen eskutik

askatuta ordurako.

gaztedi [461 agerraldi, 17 liburu eta 123 artikulutan] iz gazteria. Baina itxaropen egunak ziren haiek: gerrak urruti zirudien
jada, eta gaztediarentzat bizitza hasten zen. Friburgon gaztedi kirolzale jatorra topatu nuen. Ordu laurden bat etzanik egon eta banoa
herri puntan dagoen gaztedi batzokira. Partiduetako gaztedien jarduera zen gehien interesatzen zitzaiona. Donostiako Eusko
Gaztediaren aretora. Ingelesetik gaztelerara Euzko Gaztedi-Resistencia Vasca-k itzuli eta Gudari argitaldariak 1963an ateratakoa.

gaztegintza iz gaztetzea.

Halakoari jeneralean bi aukera eskaintzen zaizkio bere buruaren gaztegintzarako: bata, "gizartea
aldatzea", [...] eta orduan gaztea ONG batean sartzen da edo izatezko ezkertiarra edo modagoko zerbait egiten da zerbait izateko; eta
beste aukera, urrutiko parajeak ikusteko amorrua dakarrenarentzat, "mundua ezagutzea" da [...] han-hemengo bazterretako kontu mordo
bat irentsiz munduak hobeki irents dezan.

gaztekeria iz gazteari dagokion egite gaitzesgarria. Izan zen garai bat biak berdin janzten zirena, eta haien gaztekeriek
zalaparta sortzen zuten hirian.

gaztekote izond/iz gazte mardula. Hiru gaztekote hurbildu ziren, ikatza baino beltzago haiek.
gaztela-lore

Sukaldeko armairuan topatu nuen, belarrez beteriko lapiko baten barruan: toronjondo-hosto, gaztela-lore, erruda-adar

artean.

[1718 agerraldi, 104 liburu eta 705 artikulutan]
Gaztelaniaren
hegoaldeko eta Ameriketako zenbait hizkeratan. Zekiten gaztelania apurra lardaskatzen zuten gurekin. Nik neuk ere olerki labur bat
irakurri dut, euskaraz eta gaztelaniaz. Askotan aritzen ziren ama-alabak gaztelaniaz elkarrekin. Eta hurrengo galdegitea gaztelaniaz
egin zidan. Biok bakarrik geratzen ginenetan ez zen isiltzen, eta gaztetakoak kontatzen zizkidan, eta gerrako kontuak, bere Erriberako
gaztelanian. Cristinak eta Oriolek katalanez hitz egiten zuten beren artean; hasieran, ni han nengoela ohartu eta gaztelaniara pasatzen
ziren, errespetuz-edo. Pilar Giraltek 1978an gaztelaniara egindakoa ez dugu ezertarako erabili, itzulpen ingelesaren itzulpena baita. "Can
we help you?", galdetu zion Mary Annek zizelarekin ari zen gizonari gu bion arteko gaztelaniatik ingelesera pasatuz. Iturralderen
jatorrizko testua, gaztelaniazkoa, alegia. F._Cormon frantses-gaztelania-latina hiztegiaren egilea zen. Gaztelaniarekiko morrontzarena
salatzeko. Hona gaztelania erdara ederrean idatziriko pasarteak.
[3] euskara edo gaztelania (3); euskara eta gaztelania (16); gaztelania edo frantsesa (6); gaztelania erabili (5); gaztelania eta euskara (3); gaztelania

gaztelania

iz Gaztelako erdara. ik gaztelera.

eta frantsesa (7); gaztelania eta ingelesa (12); gaztelania hutsean (20); gaztelania hutsez (9); gaztelania hutsezko (5); gaztelania ikasi (4); gaztelania
jakin (3); ingeles eta gaztelania (3); ingelesa eta gaztelania (3)
gaztelaniak eta frantsesak (3)
euskarara eta gaztelaniara (3); gaztelaniara itzuli (19); gaztelaniara itzuli du (3); gaztelaniara itzulita (8); gaztelaniara itzultzeko (5); gaztelaniara
itzultzen (8)
euskara eta gaztelaniaren (4); euskararen eta gaztelaniaren (7); frantsesaren eta gaztelaniaren (4)
euskaraz edo gaztelaniaz (4); euskaraz eta gaztelaniaz (58); euskaraz nahiz gaztelaniaz (4); euskaraz zein gaztelaniaz (11); frantsesez eta gaztelaniaz
(11); gaztelaniaz abesten (3); gaztelaniaz argitaratu (9); gaztelaniaz ari (9); gaztelaniaz aritu (3); gaztelaniaz aritzen (5); gaztelaniaz aurkeztu (3);
gaztelaniaz bakarrik (5); gaztelaniaz dago (4); gaztelaniaz edo frantsesez (11); gaztelaniaz edo ingelesez (6); gaztelaniaz egin (22); gaztelaniaz
egindako (3); gaztelaniaz egingo (3); gaztelaniaz egitea (3); gaztelaniaz egiteko (4); gaztelaniaz egiten (12); gaztelaniaz egitera (4); gaztelaniaz eman
(3); gaztelaniaz ematen (4); gaztelaniaz estreinatuko (4); gaztelaniaz eta euskaraz (12); gaztelaniaz eta frantsesez (8); gaztelaniaz eta ingelesez (19);
gaztelaniaz hitz egin (6); gaztelaniaz hitz egiten (8); gaztelaniaz hizketan (3); gaztelaniaz idatzi (13); gaztelaniaz idatziak (3); gaztelaniaz idatzitako
(9); gaztelaniaz idazten (7); gaztelaniaz ikasi (6); gaztelaniaz irakasten (4); gaztelaniaz irakurri (7); gaztelaniaz izan (4); gaztelaniaz izango dira (3);
gaztelaniaz jardun (3); gaztelaniaz jarraitu (3); gaztelaniaz kantatzen (5); gaztelaniaz mintzatzen (3); gaztelaniaz mintzo (5); ingelesez eta
gaztelaniaz (3)]
euskarazko edo gaztelaniazko (4); euskarazko eta gaztelaniazko (8); gaztelaniazko atalean (4); gaztelaniazko azpitituluekin (14); gaztelaniazko
bertsio (3); gaztelaniazko bertsioa (21); gaztelaniazko bertsioak (3); gaztelaniazko bertsioan (8); gaztelaniazko bertsioaren (4); gaztelaniazko edizio
(4); gaztelaniazko eta euskarazko (3); gaztelaniazko ipuinen (4); gaztelaniazko itzulpena (21); gaztelaniazko itzulpenak (9); gaztelaniazko itzulpenen
(3); gaztelaniazko lanak (3); gaztelaniazko liburu (3); ingelesezko eta gaztelaniazko (5)]

gaztelaniadun izond gaztelania hiztuna. ik gazteleradun. Epaile euskalduna egokitu zitzaion, baina fiskala eta idazkaria
gaztelaniadun elebakarrak ziren. Katalunian bizi diren gaztelaniadunek ez dute ikasten katalana.

gaztelaniar 1 izlag gaztelarra.

Claudio Rodríguez, gaztelaniar poeta handiak. 1821eko Mexikar Iraultzaren ondoren 1910eko
Iraultza etorri zen, eta honetan hobiratua baina hibernatzen ari zen bertako gizartea bat-batean esnatu zen, burua altxatu eta gaztelaniar
eskuek hilobian utzitako kulturaren zarakarra apurtu zuen.

gaztelaniaratu, gaztelaniara(tu), gaztelaniaratzen du ad Gaztelaniara itzuli. ik gazteleratu.

Pako Aristiren
'Urregilearen orduak' nobela gaztelaniaratu du Jose Luis Padronek. Seix-Barralen eskutik kaleratu du Harkaitz Canok 'Beluna Jazz'
gaztelaniaratuta.

gaztelaniaratze iz gaztelaniara itzultzea. Zoritxarrez, eskolak gaztelaniaratzea bultzatzen du.
gaztelaniatu izond gaztelaniaren tasunak hartua.

Alfabetatzen hasia nintzen, eta horra non, hasteko, nire abizen

gaztelaniatuaren etimologia aurkitu dudan.

gaztelar izlag/iz Gaztelari dagokiona; Gaztelako herritarra. ik gaztelau.

XX. mendearen hasieran oso hiri
gaztelarra zen Gasteiz. Europaren integrazioak, azkenik, urrats erabakigarria izan zuen gaztelar-genoar ontzidiak 1292an Gibraltarko
itsasartea hartu zuenean. Fermin kanpotarra baitzen, gaztelarra. Talde berean nahasturik gaztelarrak eta napolitarrak. Ez ziren
gaztelar, erreinu hartatik ihes egin baitzuten, ez portugaldar ere, horko agintariek bidaltzen baitzituzten kanpora, atzerri gorrira.

gaztelau 1 izlag/iz gaztelarra.

.

Nafarrok gaztelauekin gerra latzak bizi genituen garaian Eta zaldun gaztelau hura, zeinari
Lorenzo Cortés baitzeritzan... Octavio Hernando zeritzan gaztelau batena. Guztia galdua zegoela eta gaztelau tropek inguraturik zegoela.
Jauregia gaztelau soldaduek setiaturik zegoenez gero. Eta musikarena gorabehera, hura zinez erromantzea zela ebatzi nuen, berba batzuk
gaztelauaren airekoak zirenez gero. Aro modernoaren egunsentian gaztelau eta frantziar erresumen manupean erortzeko prest dagoen
oro. Gau batez gaztelura etorri omen zaio buruzagi gaztelaua isilka.

2 gaztelukoa. 1000 urteko gazteluak eta gaztelauak, santuak eta gortesauak.
gaztelazale izond gaztelaren aldekoa.

Beraz, ez ortodoxo ez gaztelazale izanik, Inkisizioaren atzaparretan erortzeko aukera

guztiak zituen.

gazteleku iz erakundeek kudeatuko gaztetxea. ik gaztetxe.

Gainera, proiektu sozialak gidatzen ditu: haurtzaindegiak,
geriatriko bat, gaztelekuak gazteei arazo fisiko eta psikikoak gainditzen laguntzeko eta komunitate garapenerako programa bat, eremu
baztertuenei laguntzeko. Josh Rouse abeslari estatubatuarraren kontzertua irekiko du Oñatiko gaztelekuan.

[443 agerraldi, 53 liburu eta 84 artikulutan]
Gazteleraz hitz egitean Mexikoko airez egiten du.
Gazteleraz idatzia. Gazteleraz bizitzetik euskaraz bizitzera pasatu. Willik Filipinetan ikasi zuen orain egiten duen gaztelera mordoiloa.
Antilla inguruetan gaztelera hiztunak frantsesez dakitenak baino askoz gehiago direla. Carmen latinezkotik pasatu zen gaztelerara ere.
[3] euskaraz eta gazteleraz (10); gazteleraz argitaratu (3); gazteleraz dakien (3); gazteleraz egin (6); gazteleraz egiten (4); gazteleraz eman (3);

gaztelera

iz gaztelania.

gazteleraz eta euskaraz (3); gazteleraz hitz egiten (6); gazteleraz idatzia (4); gazteleraz idazten (3); gazteleraz irakurtzen (4); gazteleraz soilik (3)
gaztelerazko bertsioa (14); gaztelerazko itzulpena (3)]

gazteleradun izond gaztelaniaduna.

Hau da, gazteleradun elebakarren hizkuntz eskubideak urratu ditu Hezkuntza Sailak
umeak B eta D ereduetan matrikulatzera animatzeagatik.

gazteleratu, gaztelera(tu), gazteleratzen du ad gaztelaniaratu. Oraintxe gazteleratu dute. Laster gazteleratuko omen
da. · Eta, horretan ari dela, trumoitsu dagoela adierazi nahian-edo, zeru berundua esamoldea erabiltzen du euskara gazteleratuz.
gaztelu iz 1 harresi gotorrez eta dorrez babesturiko eraikuntza.

Motako Gazteluko soldaduek. Hendaiako Abadia
gazteluan lan egin zuela kontatu zigun. Petramala deituriko gaztelu bateko jaunak. Eta bere kideak baitzituen hiri-gazteluan preso,
haiekin harremanetan jartzen zen harakin edo haragi saltzaileen bidez. Bazegoen han gaztelu bat gotortua, Larignum izenekoa. Mendi
tontor pelatuaren gainean, gazteluaren harresiak. Oinaztu batek jo zuen gazteluko dorrean. Gazteluko sukaldean ohartarazi zidaten:
kondea mendekatia zen. Gizon batek gazteluko sotoetara jaitsi eta bertan ikusi zuelako. Mauleko gazteluko ziegarik ilunenean. Peoi
batzuekin dadoetan ari zen Migel gazteluko patioan. Gazteluko funtzionario bat zen Cunningham jauna, baina bulego-orduetan bakarrik.
Gau hartan, gazteluko zaintzailea dorrearen gailurrean lo zegoen, horma-bularrean bertan jarria zegoen egur-pila baten gainean etzanda;
horretan, egur-pila askatu eta zaintzailea gazteluko teilatu gainera erori zen, eta handik lurrera. Gizon-talde bat gazteluko harmailetan
behera zetorren. Gazteluko pasabide ezkutu guztiak ezagutzen dituzte... Eta gazteluko bidea hartu zuen berriz. Jaun erreboltariaren
gaztelua zutik zegoen berriz. Gaztelua gotortzeko. Garrüzeko gaztelua eman zion zaintzan zaldun berriari. Beltzuntze harekin joan zen,
bere gaztelua berreskuratzeko irrikaz. Iparraldetik iritsitako gudaroste isil eta ilun batek gaztelu bat setiatzen duen bezala. Inguraturik
dago gaztelua. Ana Belaskokoak aurre egin zien gaztelua eraistera zihoazen soldaduei. -Gaztelua lurrarekin berdintzera etorri gara.
Gaztelua hondaturik geratu zen, baina berreraiki egin dute. Espainolak bi aldiz suntsitua zuen Garrüzeko gaztelua. 131 infanteri batailoi,
11 zaldieri errejimentu, eta 174 kanoi; gehi gaztelu eta gotorlekuetakoak.

2 hed/irud

Gaztelu garaiezin eta are gotorleku bihurtutako barkutik mugitzeke. Bihotzeko gazteluaren sendotasuna ziurtatzeko. Nire
ilusioen gaztelu fantasmagoriko ez oinarri ez haberik gabea zapuztua zenuen.

3 (izenondoekin) Espainolek bitan eraitsi zutena baino handiagoa, sendoagoa eta gotorragoa zen Garrüzeko gaztelu berria. Aitatxiren
begi gazteek ikusi zuten nola konkistzatzaileek Nabarreriako gaztelu zaharra. Urbiaingo gaztelu tipi hau. Deskribitu zauzkitan erregearen
jauregiak, Iruñekoa, gaztelu harresitua eta hotza, Arga errekaren gainean; Lizarrakoa, [...]. Amendiko gaztelu zabala, kilometroetako
harresi ondo zainduak dauzkana. Kateak eta lis-lorea berriz ere besoz beso, gaztelu harroaren kontra. Urbiak itxura desberdinak
eskaintzen ditu, nondik erreparatzen zaion; urrutitik eta errepidetik etorriz gero, ilunabarrean batez ere, gaztelu feudal baten tankera
izaten du. Miaketa xehea egin zen gaztelu abandonatuan. Gaztelu isil hark itolarrizko sentipen pisu bat eragiten zidan. Gaztelu hil baten
arkitektura harrigarri oso baten isla. Zoritxar ikaragarrien artean joaten zen zalduna misteriozko gaztelu sorgindu baterantz. Denbora
gaztelu latzegia da, murrailaz josia eta ongi zaindua, batzuetan urteak iraun dezakeen asedio baten ondoren eskuratuz gero hain erraz
berriro etsaiari emateko.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gaztelu inguruak isilik eta bare zeuden. Gaztelu oinean bertan, muino baten hegalean.
Gaztelu-eiteko gotorleku handi bat da. Izan gara eta ikusi dugu Nafarroako errege-erreginen gaztelu jauregia. Muinoaren ttonttorrean,
Gaztelu-Kaserna zaharra. San Nicolas eliza, gaztelu eliza. Landa eta mahastiek zuten, iduriz, herria zaintzen eta ez gaztelu harresi
desagertuek jendea eta ontasunak gerizatzen. Gainean dagoen baserriak […] Gaztelu-muño duela izena.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Errege-etxe edo jauregi-gaztelu aberats horietako bat ikusi nuen aurrez aurre.
Ibarreko Errege-gaztelua... Eta bere kideak baitzituen hiri-gazteluan preso, haiekin harremanetan jartzen zen [...]. Han [...] guda-

· irud

gazteluak jaso behar zituztela-eta langile eske bandoa jo zutenean.
Ingurumarian, berriz, ibaiaren edo errepidearen albo bietan
eraikitako ohol-gaztelu eta enbor piloak zeuden. Biok zerrategiko ohol-gazteluen artetik egindako ibilera.

6 (itsasontzi batean)

Bestela, gaitz izango zitzaidan beharrok egitera neurez joatea, zela brankaga edo masprezaren aldera, zela
txopako gazteluko alboetara. Aldarea txopako gazteluaren itzalpean atondu zuten, Stella Maris Andre Maria Donearen irudiaren aurrean.
Ni baino bizkorrago iritsi zen txopako gazteluko talaiara. Txopako gazteluko ababorreko hegalpean. Zubiaren aurrealdera iritsi eta
brankako gazteluaren eskaileran gora zihoala. Tsigane koadrila honek brankako gazteluaren pean eman dik gaua, egun osoa zubiaren
pean eman ondoren. Galeoia goletaren aurretik iragan zen, haizearen zurrumurrua zuhaitzen hosto artetik igarotzen den bezala, txopako

·

gaztelu barroko aberatsa erakutsiz. Phips-ek ostiko jotzen zuen aurrealdeko zubi-gazteluan, draga eta gakoen artean.
[3] baionako gaztelu berrian (3); dorre eta gaztelu (5); erdi aroko gaztelu (3); gaztelu barroko (3); gaztelu barruan (5); gaztelu berrian (11); gaztelu
berriaren (4); gaztelu berriko (6); gaztelu berrira (3); gaztelu inguruan (3); gaztelu inguruko (3); gaztelu ondoko (3); gaztelu plaza (6); gaztelu plazako
(8); gaztelu plazako aparkalekuaren (3); gaztelu plazan (15); gaztelu plazaren (3); gaztelu zahar (34); gaztelu zahar plazan (6); gaztelu zaharra (11);
gaztelu zaharraren (4); gaztelu zaharrean (3); gaztelu zaharreko (4)
gorritiko gaztelua (4); iruñeko amaiurko gaztelua (3); xabierreko gaztelua (3)
gazteluan bizi (7); gazteluan jaio (3); gazteluan sartu (4); leeds gazteluan (4); leedseko gazteluan (7); txopako gazteluan (6)
brankako gazteluaren (3); gazteluaren hondakinak (3); gazteluaren inguruan (6); gazteluaren inguruko (5); gazteluaren itzalpean (3); gazteluaren
masa (4); txopako gazteluaren (5)
ohol gazteluen (4)]

gazteluburu iz gaztelu bateko burua.

Juan Martinez Nekuesakoa da gazteluburu Gorritin, eta baita mendialdeko merino ere.
Hogei urte geroago, Donibaneko gazteluburuak oraino gizon bat omen du soldatapean, apezñoa barrandatzea bertze lanik ez duena.

gazteluño iz gaztelutxoa.

Paristar soldaduak Orbaizetako fabrikaz baitziren jabetu, lehenik handik ateratu zituen zalukara, gero
Iparraldera igorri zafraldi on batekin; azkenik, gibelerakoan, gazteluñoa zuen biluzi.

gaztelutxo iz gaztelu txikia. Probintzietako gaztelutxoek berek ere, beren soropil barregarri samar horiekin eta beren dozenaka
zuhaitz otzanduekin. Dorre-gaztelutxo hau inguratzen duen pareta borobilean.

gazteluzain iz gazteluburua. Bidaurreko Corbaran jaun gazteluzaina buru dutela. Haietarik anitzek Iruñeko gortean goi mailako
karguak badituzte: alferez, eskutari haundi, xaiari, merin, leku zonbaitetako gazteluzain, erregearen jauregietan alkalde [...]. Herri
hortako gazteluzaina baitzen Xarlex Beaumont-ekoa. Oraingoan, gazteluzainak manatuta ez du gotorlekuko atetik aitzina egin.
Garrüzeko gazteluzainak sekula ez zuen galdegin bere mahaira ailegatzen ziren ale goxoen etorkiaz. Errege Henrikek ez zuen, bizi
bitartean, gazteluzain edo kapitainik izendatu Garrüzen.
[3] donibaneko gazteluzainaren (3); gazteluzainaren iloba (3)]

gazteluzaintza iz gazteluzainaren kargua.

Aitatxik maiz lanpetzen zituen Donapaleuko notarioak, gazteluzaintzaren
administrazioari loturiko izkribuekin. Baroiaren arartekotasuna erabakigarria izan zen gero Migel Mailuk Garrüzeko gazteluzaintza eskura
zezan.

gazteño iz gaztetxoa.

Emazte gazteño bat, auto batean bakarrik zena, postaren aitzineraino izana eta handik itzulia. Biziaren
iturritik aho beteka edan nahi izanen duen gazteño bat etorriko zaio bisitan hamabortzean behin. Gazteño matxinoek.

[810 agerraldi, 64 liburu eta 454 artikulutan]
"Musika endekatua eta gazteria"
eta "Esoterismoa R._Wagnerren obran" izenburuko hitzaldiak eman zituen. Gaur egungo gazteriaren arazoak. Hitzaldi laburra eman zigun
gazteriaren inkonformismoaz. Herri bateko gazteriak kabalkada bat muntatzen bazuen, faltarik gabe Fauxtin hor zen aholku edo
kontseilu emaiteko. Areto entzutetsu hura merkatu nagusiko gazteriaren ohiko biltokia zen. SSetako gizonok zarete Alemaniako
gazteriaren adierazgarririk hoberena. EAJren zuzendaritzarekin ados ez zeudenak, Irlandako ereduak liluraturiko Partiduko gazteriakoak,
apika. Gisa horretan erdiesten dute gazteriagana nolabait hurbiltzea. Automobilak aurrera jarraitu zuen alaiki, bere gazteri karga
bozkariotsuarekin. Ez al da gazteriaren aldeko zerbitzua bertute horiek garaiz itotzea? "Zorioneko gazteria", ematen zuen zioela
erretoreak. Neure buruari galdetzen nion ea gaurko gazteria (1957) gure garaikoaz guztiz bestelakoa ote den, eta gauza bakarra
egiaztatzen, hots, ez dakidala ezertxo ere gaur egungo gazteriaren izaeraz.
[3] euskal gazteria (21); euskal herriko gazteria (3); euskaldun gazteria (8); gaurko gazteria (4); gazteria berri (3); gazteria berriaren (3); gazteria

gazteria

iz gazte jendea. ik gaztedi.

eder (6); gazteria ederra (6)
euskal gazteriak (23); gazteriak eskainirik (3); herriko gazteriak (6)
euskadiko gazteriaren kontseilua (3); euskadiko gazteriaren kontseiluko (3); euskal gazteriaren (20); euskal gazteriaren eskubideen (4); euskal
herriko gazteriaren (28); euskaldun gazteriaren egutegia (5); gaur egungo gazteriaren (4); gazteriaren eskubideen (10); gazteriaren eskubideen agiria
(4); gazteriaren eskubideen karta (4); herriko gazteriaren biltzarra (3); munduko gazteriaren (4); sohutako gazteriaren eskutik (4)
euskal gazteriari (5); euskal herriko gazteriari (4)]

gazterik 1 adlag gazte zelarik. Gazterik sortu zitzaion musikaren aldeko afizionea, odolean zeukana. Bakarrik bizi naiz, umeak
gazterik ezkondu zitzaizkidalako denak. Gazterik soiltzen hasia da, eta beharbada horregatik zaintzen ditu hainbeste gorputza eta
janzkera. Gazterik hasi zen mozorroa janzten Juan Duñabeitia. Aita goxo hura, gazterik zahartu gizon hura. Ferminak gazterik galdu
zuen aita. Ez al da ikaragarria horren gazterik hiltzea? Banuen ere Parisen lagun on bat, zorigaitzez gazterik joan zitzaiguna, Michel de
Certeau, jesuita argia. Baina Miguel Lanz Lizarrako alkatea gazterik zendu zen. Espero nuen sinesle HBtar gazterik ahuldu horien gogoak

·

bizkortzeko zerbait eskainiko zigula, baina, tutik ere ez. Oso gazterik joan zen Dublindik. Oso gazterik sartua zen Ordenan. Autismoa
kontuan hartuz, zenbateraino garatu ziren, hain gazterik galdu zituenez lehendik egindako loturak? Espainian ez dago inor hain gazterik
hain lan on zabala idatzi duenik. Gazterik aski, anaia Juan Angel eta biek, Madrildik jo zuten Siziliako gerrara.

2 gazte-gazterik Kontrabandista gaitza zen gazte gazterik hasia. Nik ere begiratu nion gazte-gazterik hildako politeknikoko ikasleari.
Otsabiden sortu eta gazte-gazterik Aturriko Burdin-Olhetara lanera etorri zen.
[3] arras gazterik (9); frango gazterik (3); gazte gazterik (28); gazterik alargundua (3); gazterik etorria (3); gazterik galdu (4); gazterik hasi (14);
gazterik hasi zen (11); gazterik hasirik (3); gazterik hil (26); gazterik hil zen (13); gazterik hila (4); gazterik hiltzea (3); gazterik hiltzen (3); gazterik jin
(3); gazterik joan (21); gazterik joan zen (11); gazterik joana (5); gazterik sartu (5); gazterik zendua (3); oso gazterik (31)]

gaztetasun 1 iz gaztea denaren nolakotasuna.

Gazteak direla ikusten dut eta gaztetasuna maite dut haiengan. Haurrek
hunkitu egiten gaituzte, gaztetasunak liluratu. Berriro neskaren begiak, berriro haren hemeretzi urteko gaztetasuna. Gaztetasunaren
indarra bainuen, hutsaren gainean jauzi egiteko... memento batzuetan, goizetan bereziki, gorputzean gaztetasun bat bezala senditen da.

Haiek ere bazuten gaztetasunaren haize freskoaren gozamena. Frantsesen gaztetasun alaia. Igandeak higatua zuen bere gaztetasun
arina. Bere gaztetasunaren berezko irakinaldiaren ondorio besterik izan badira ere. Kokainarekin / ihesi doakizun gaztetasuna /
berreskuratzen duzu aldika. Gaztetasunez gainezka dagoen bikotearengana jiratu da. Zertarako borrokatu ginen, zertarako eman genuen
gure odola, gure gaztetasuna, gure arima? Harri filosofala eta betiko gaztetasunaren edabea. Betirako osasuna eta betirako
gaztetasuna ziurtatzeko.

2 (hitz elkartuetan)

Eta marrubiei ere lurrun freskoa zerien, gaztetasun lurrun bat. Agerikoa izanik ere, arraroa egiten zitzaidan
gaztetasun distira hain nabariak zituen emakume horrek hain literatura lan helduak idatzi izana. Lagunen gaztetasun txilioetatik
gorderik.
[3] betiereko gaztetasuna (3); neskatoen gaztetasuna (3)
gaztetasunak erabiltzen nau (4)
betiereko gaztetasunaren (5); gaztetasunaren indarra (3);]

gaztetsu 1 izond gaztetasunez betea. Lehenik gazteak ikusi ginituen, orai berriz gaztetsuak.
2 (adizlagun gisa) Igande 21ean gaztetsu hasi da 2.001 huntako xapelgoa, bai bertsularietan

eta bai entzulegoan. Dena biziki

gaztetsu eta baketsu.

gaztetto izond gaztetxoa. Gaztettoen ezkerparetako finalak. Baionako Modernean Pilotaren Egun ona izan da aurtengo amaturren
finalako hori, gaztettoak ere hor zirelarik ikusle eta pilotaren bestalier. Partiden kopurua murriztu eta pilota doi-doi jotzen zuten gaztetto
batzuk hartu zituzten.

gaztetu, gazte(tu), gaztetzen 1 da/du ad (zaharra) gazte bihurtu. Arranoaren antzera, etengabe gaztetzen baita berau.
halako jogurtak janez gaztetu egingo zara. Baltikoko errepublika oraintsu gaztetuetan. Nire oroitzapenak gaztetu behar ditut, nire
"gogo-jardunetarako". Hogei urtez gaztetu gaituk, ala? Gutuna azaletik ateratzean, desilusioak sei urtez gaztetu nau. Horrela, gaztetzen
zuen beroa igo zitzaion gorputzaren sakon-sakonetik. Lotsagorritu egin zen, eta gaztetzen sentitu zen, bere zain zaharretan zebilen odola
berritu izan balitzaio bezala.

2 (umea) gazte bihurtu.

Sara gaztetu zenean, Marina Ivanovnak, ordurako sortua zuen adiskide-sareari esker, Pariseko
Kontserbatorioan sartu zuen. Gaztetzen hasi ginenean, gure erreferenteak Bob Marley eta The Wailersak ziren, Neil Young, Leonard
Cohen, Errobi, Potato...

3 (era burutua izenondo gisa)

Bazkalostean, Stanley gaztetu batek erronka jotzen dit ping-pong partida bat joka dezagun

garajean.

gaztetualdi iz gaztetzea.

Hurrena koliko nefritiko batek behartuta berriro ospitaleratu eta handik itzuli zenean iruditu zitzaion
emaztea gaztetualdi berri batek igurtzi zuela!

gaztetxe iz gazteak biltzen diren etxea. ik gazteleku.

Afaria gaztetxean bertan egin zuten, asto batzuk eta ola aterata.
Egunkarian ikusi dut bihar Gasteizko gaztetxean joko duzuela. Saiatuko zirela gu gaztetxetik egozten. Gaztetxeen inguruko
mugimendua. Iruñeko Gaztetxea hustu gabe hasi da Udaltzaingoa eraikina eraisten. Gaztetxekoek suhiltzaileak joan zitezen eskatu
zuten.

gaztetxo izond/iz aski gaztea. Prostituta gaztetxo batek hooligan bat eta beste bat, ar bi daroaz alboan. Nire gorputz gaztetxoa
musukatzen zuenean. Haur, gaztetxo, gazte eta zahar guztiei. Adinez gaztetxoa, baina espirituz heldua. Gaztetxo bat baino ez da, ezin
du espetxera joan, hori da legea, ezin duzu gaztetxo bat espetxean sartu, bakean utzi behar duzu! Etxean bezala sentitzen ziren bi
gaztetxo haiek itsasontzi eskerga hartan. Gaztetxo talde baten erdian. Eta bidezkoa zela gaztetxoek gazte ziren bitartean ondo
pasatzea. Oso gaztetxo ezkondu zen hagitz lodia zen gazte batekin. Rosako gaztetxoek ezin gehiagoan jarraitzen zuten kantuan.
Gaztetxo logaletu bat zegoen zaintzaile. Gaztetxoentzako aldizkarietan. Jimmy, gaztetxo, ez zaitut ikusi lurrari muin ematen...

gaztetxokeria iz gaztetxoari dagokion egite gaitzesgarria. Lajosen iragana horrelako hitz-emate eta ekimen arduragabez
betea zegoen, eta nik gaztetxokeriatzat hartzen nituen.

gaztetze iz zaharra gazte bihurtzea.

Uztapidek ere estimu handia zion maiatzeko gaztetze berdetzaile honi. Neure onean eta
egun argiz ikusita, are nabarmenagoa zen hain hilabete gutiko gaztetze miraritsua.

gaztexko izond gaztetxoa. Ez hadila lotsa, oraino gaztexkoa duk.
gaztigagaitz izond ia gaztigaezina.

Munduaren berrantolatzeko giroaren sustatzeko alabaina, ipar haize buhako burrunbatsua
eta hegatsak gogorki kolpatzen zituen uhar gaztigagaitza aski zen.

gaztigatu, gaztiga, gaztigatzen 1 dio ad abisatu.

Gaztigatzen diogu defentsari, ez dezala jarrai nazioarteko politikako
ikastaldiak emateko aitzakiak eskaintzen bere defendatuari. Hori entzun eta emakume batek telefonoz poliziari zer gertatzen zen gaztigatu
zion. Filma bukatzera zihoala, Giuliak gaztigatu zidan etxera lagundu beharko niola. Aita, oraindik ez dizute gaztigatu? Txartelak trenean
saltzen zituztela gaztigatzen zuen oharra. Lesakara heltzen lagundu zuten azken iheslarietarik batek gaztigatu zien Robespierre tiranoa
eraila izan zela. Ordezkari ofizialak bere izendapena gaztigatzen zuen ageria iltzatu zuen elizako atean. Zilegi izan bekit zuri gaztigatzea
ezen hasiak direla munduan Valmonten ausentziaz ohartzen. Zuk beharko duzu ikusi prezio garestiegia jartzen ote diodan neure buruari;
baina aldez aurretik gaztigatzen dizut ez dudala deus ere beheitituko. Amaordeak aurretiaz gaztigatu die: "senide hurbilenak bakarrik",
esan zuen. Abuztuko asteazken gau horretan Musu-tristek eta biok ez genukeen tratu onik eginen, ate gaizki olioztatuaren kirrinkak
norbaiten sarreraz gaztigatu ez balu. "Erne azken lerroari, erne!", gaztigatu zion Luigik. Entzuna neukala ez zarela fidagarria,
saboteatzailea zarela gaztigatua nintzen.

2 du ad zigortu.

Etxeko ziegetarat gaztigatu baininduen. Gaiztoen gaztigatzeko eskubidea eta eginbidea. Frantziak, berriz, bere
eskoletako haurrei [...] "fusilak erabiltzen" (sic) ongi irakatsi zielako, Prusia gaiztoa gaztigatu ahal izan zuen. Ohoinak gogorki
gaztigatuak ziren, izariz kanpo. Hala-nola emazte ezkonduen bazter-urratsak garrazki gaztigatzen zituen hango kodeak baina
emazteenak bakarrik eta ez gizonenak. Hainbestenarekin, Federazioaren kondu hortakoa den batzordeak erabaki du 19 pilotari horien
gaztigatzea.

3 (era burutua izenondo gisa) Eta ez zen peril izaiten, halatan, gaztigatuaren iduri penatuarekin bihotza bera zekion edo hauts
zekion.
[3] gogorki gaztigatu (3)
aldez aurretik gaztigatzen (4)]

gaztigu1 1 iz abisua.

"Erabiltzaileak pribilegio aski ez" zuela egin zidan gaztigu, informatikoen ohiko hizkera txatxuan. Nahiz
adiskideek aspaldidanik arrisku horrez egina zidaten gaztigu, haien iritziez ezaxolatu nintzen. Garrantzi handiko gaztigu bat dut zuri
egiteko, adiskide mina. Igandean bertan ohartu ziren Oteiza museoak kontratatutako segurtasun enpresako langileek pieza falta zela, eta
berehala eman zuten gaztigua. Horregatik eta horretarako emango baitzidan, beinke, Borgesek Ministroa hil nahi zuelako gaztigua.
Urbiainerat etortzeko mezua eta gaztigua utzi diot. Salamancan nengoelarik, aitaren gaztigua iritsi zitzaidan, Tuterara joateko.
Udaltzainen isun-gaztigua haizetakoan daramatela.
[3] gaztigua eman (4);

gaztigu2 iz 1 zigorra. ik kastigu.

Gaztiguak garratzak izanik ere, ohoinak baziren han eta hemenka. Konplizeenganako heriogaztiguaren mehatxua hedatuz. Hiltzeko gaztigua ainitz herritan ezeztatu bazuten ere duela zenbait urte Europako herrietan, oraino
gogorki pratikatzen da beste batzuetan. Xinan ez daude hiltzeko gaztigu legearen ezeztatzekotan. Krimena hau gaztigurik gabe ez zela
geldituko. Kanporatzea merezitako gaztigua zitekeen. Prokuradoreak eskatutako gaztigu dorpeak baztertuak izan zirela. 15 urteko
presondegi gaztiguaren eskaria egin zuten, Etchecolatz eta Bergensentzako. Zenbat min ez zuten sortu eskolan euskaraz hitz egiteagatik
pairatu gaztiguek? Lehen epaiketan erabakitako espetxe gaztigua ez zegoen betetzera behartuta.

2 gaztigu ostiko (errugbian) ik zigor 16. Bertze pundu guziak gaztigu-ostikoekin eginak izan dira. Eta mêlée eta berriz mêlée
bai eta kastigu-ostikoak gertatu ziren, baina haize basa zela medio, baloia bi haga luzeen kanpotik pasa zen aldiro. Eskuekin jokatu dira
frantsesak entsegu bat emendatua markatuz, zangoekin jokatu da Wilkinson berak markatu baititu 24 pundu (hiru punpa-laster eta bost
gaztigu-ostiko). Talde bakoitzak entsegu bat, bainan Tolosarrek emendatu dute berea eta hiru gaztigu ostiko eta punpa-laster bat,
Miarriztarrek bi gaztigu ostiko bakarrik markatzen zituztela. Hiru entsegu, hiruak emendatuak eta bi gaztigu ostiko, frantsesek entsegu
emendatu bat eta bi gaztigu ostiko.
[3] gaztigu garratzak (3); gaztigu gisa (3); gaztigu ostiko (64)
gaztigua eman (4); gaztigua hartze (3); gaztigua jaso (3); hiltzeko gaztigua (7); gaztigua hartze du (3); bizioa eta gaztigua (3)]

gaztiguka adlag abisuka.

Urguilu hori zeruak dit zigortu, krudel zigortu ere: baina kolpatzen gaituen unean berean ere urrikiz
betea baita, oraino gaztiguka ari zait eror nadin baino lehen. Neure kontzientziaren deia da, labana eskuan duzula ez zarela labana hartu
aurretiko pertsona bera gaztiguka.

gazur 1 iz esnea gatzatzean eratzen den ur gazia. Gazura oretik bereizten zuen amak eta has gintezkeen gasnaren biltzen.
Gazura, berriz irakinarazten zen, gatzagiz hornitzen, bigarren gasnaren moldatzeko. Ateetan gelditu zen, botila hutsak jaso, eskailera
izoztuetan gora egin zuen, krema- eta gazur-pintak utzi zituen, A eta B kalitatekoak.

2 seruma. Gazur bukatu-berriaren botilaren ordaina zintzilikatzen dionean. Gau amaiezinetan korridorean sentitzen diren jaberik gabeko
pauso-hots etengabeen anonimotasuna; gazur-tanten neke etenik gabea. Herenegun gazura ezarri zioten. Ernaldutako obuluek bakarrik
egiten zuten aurrera gazuretan. Begiak zerura goratu eta beste gazur dosi bat txertatu zidan dermatologoak. Neurri fidagarri bakarra
gazur-txertakuntza bide zen, hiru-lau orduko epe barruan, eta ausikia ebakitzea neurri gehigarri hutsa.

ge iz g letraren izena. H ori izketan batzuek ge, besteak jota egiten dute.
gedar ik kedar.
gehi 1 batuketaren ikurraren izena. ik plus. (zenbakiekin eta kopuruekin) Hiru ertz gehi hiru ertz berdin lau ertz. Bat
gehi bat bi dela diote, baina ez da deus segururik alor horretan. Langileek 2003ko KPI gehi 2 puntuko soldata igoera eskatu zuten.
Gehiengo bakuna, hau da, bozen erdia gehi bat. 48 infanteri batailoi, 3 zaldieri errejimentu, eta 2 ingeniari batailoi; gehi 1.200 zaldi eta
85 kanoi. Bere zabalera gehi beste erdi bat gehiago emango zaio altueran. Proiekzio edo irtengunea koloma-diametroaren zortziren bat
gehi hamaseiren batekoa izango da. Sei lagunendako sarrerak gehi barneko erosketa itzuriezinak. Bi gela gehi terraza-jardina, leku
paregabea, dudarik ez. Horrela, ‘ta’ bezalako multzo bat, beti, momentu bat gehi momentu bat izango da, hedadura bateko zati bat gehi
beste zati bat. Linguistikoa oinarritzen den hatsapena ikurraren izaera da, zeina kontzeptu batez gehi hots irudi batez osatua baitago.

2 (gramatika formaletan) (115ii) perpausa (116) katetik eratortzen da nahitaezko formaldatzeak gehi Tgald ezarriaz.
3 (bestelakoetan) Susmoa gehi susmoa, berdin froga. Metafisika platoniko pixka bat, gehi Marx pixka bat, cocktail

Molotov
aproposago ezina da sabotaia-gerra ideologiko baterako. Bero zegoela ere bai, eguraldi ona, zauri-arrastorik ez, etabar, gehi xehetasun
pare bat ikusgarritasunaren gehigarri: Coca Cola kaxa, [...]. Bergarako Proposamena gehi Aralarrek bere garaian egin zizkion bi eranskinak
Gu hemen gaude, duela sei urtetik, orain esan dituzten gauza guztiak defendatzen, gehi esan ez dituzten beste batzuk.
[3] bat gehi bat (7); bi gehi bi (11)]

gehiago 1 asko eta kidekoen -ago erkaketa-era. (izen sintagmari dagokiola) Segundo batzuk gehiago luzatu zuen
isilunea eta gero ahora ireki zuen. Hilabete batzuk gehiago eta kazetari izango zen. Arnasestuka eta pauso bat gehiago eman ezinik
nengoen kanpoko aparkalekura iritsi orduko. Zazpi gehiago zakarzkiat. Zenbait jakingarri gehiago baizik ez nuen falta. Gehienak ni baino
hamar-hamabortz zentimetro gehiago luze. Zerbait gehiago egin dezakegu oraindik. Orain ehun eta gehiago urte.

2 (ez-kontagarriekin: cf handi 3) Pisu handiagoa dutenez, bero gehiago sortzen dute ariketa edo beste edozein jarduera fisiko
egitean. Apur bat gose gehiago nuen, apur bat zailago zitzaidan mugitzea. Ikatzari ura botatzen diot, eta, hala, pisu gehiago hartzen du.
Azken batean berak niri beldur gehiago zidala nik berari baino... Beharrezkoa da alderdikideok inoiz baino kemen gehiago izatea.
Dantzan egiteko gogo gehiago dakarrela ostantzerako baino. Euskararentzat askatasun gehiago ekartzea. Eta hartan berean itxaropen
eta ahalegin gehiagotarako gogo guztiak zapuztu zizkion Andreasek. Argi geratu zen Bartzelonak talentu gehiago zuela, baina
Chelsearen azpiegitura astunagoa zen.

3 (izen sintagma ezabaturik)

Egia esateko, gehiago ikusi beharrik ez dago. Gehiago pagatu behar lukeela esaten dit noiznahi.
Zertan gehiago luzatu? Gehiago esango dut: oinazea dator galdu dudan hartan maitasuna jartzetik. Peter gehiago haserretu zen.
"Ontasuna" izenak edo hitzak ez duela esan nahi Ontasun xume eta argia besterik: ez gehiago, ez gutxiago. Zer gehiago?
oraindik: zerk kentzen dio biziari morboa, eta gezatzen lurreko gatza?
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Gehiago

4 (ezezko esaldietan)

Ez nuen gehiago irakurtzeko astirik izan. Ez zezakeen gehiago hitzik atera. Egun batzuetan, ez nuela
gehiago jasanen pentsatzen nian. Sinets ezazu, urte eta erdi itxita daramazunean, egun batzuetan ezin duzu gehiago. Harritzekoa, ez
nuen beldurrik gehiago.

5 (ezezko esaldietan, izan aditzarekin) hemendik/handik aurrera. Ez da gehiago zuria; ilusioak urtzen direneko kolore
horixkak bereganatu du arraso. Ez naizela gehiago hemen bizi. Han, Ximurra ez zen gehiago "gure mutikoa", "gure Fernando" baizik.
Orain, ez da gehiago hain garbi hego eta iparren arte hori.

6 (baino-rekin)

Bi ordu baino gehiago neramatzan. Inoiz baino gehiago eskertu nion. Horietan erdiak baino gehiago 55 urtez
goitikoak. Burua oso erne ez izan, eta nire lanaren atal nagusia moldatzerakoan baino hagitzez ere denbora gehiago egin nuen horretan.
Uste baino lan gehiago eman zidaten lehen urratsek, zabuka ganberan barna. Biltzen duen baino aise sos gehiago xahutzen baitu. Zer
horiek bat baino gehiago edo hainbestetxe direla esateko. Horietako ehun eta gehiago idatzi ditudala. Paperak pazientzia gehiago du

jendeak baino. Hizketan edo idazketan [...] ari direlarik, gehiago dirudi beti zerbait aipatzen ari direla, esaten baino. Azken aldietan baino
borondate gehiagorekin abiatu gogo du. Izenari gagozkiola, asmatu baino gehiago hartu egin zuen Gell-Mann jaunak, nondik eta Joyceren Finnegans Waken datorren honako esaldi honetatik: Three quarks for Muster Mark. Guk nahi baino gehiagotan Anjel handi agertzen
zitzaigun bere tikian. Hori guztia egia da eta horrela aitortu izan da behin baino gehiagotan. Gauetan, behin baino gehiagotan sartzen
zitzaidan ama gelan, lotara joateko esatera. Ordu laurden baino gehiagoko azterketa zehatzaren ondotik.

7 (deklinabide atzizkiekin)

Jende gehiagori erran diozu? Patata gehiagoren bila bidaltzen naute. Metro bat baino gehiagotik
huts egin nion. Indar gehiagoz tiratu nion. Florent gehiagotan itzuli zen tabernara, grinatu egin zen gela txiki beiradun harekin. Ezin
gehiagoraino alditxartzea. Bakarrak izen bakarra behar zuen Leizarragarentzat, Iaincoa: bestea, bi silaba gehiagorekikoa, puzte ergel
bat baizik ez zen izango harentzat.

8 gehiagorik Gehiagorik ez nezakeen egin. Gehiagorik ez, baina gutiagorik ere ez. Gehiagorik...?
9 aise gehiago askoz gehiago. Greba egin dutenak baziren aise gehiago ondoko bi egunetan. Lanbroak gerizatu zituen ibilbide
zati nagusienean, erasoaldiaz geroztik aise gehiago ziren mugako guarden arretari ihes eginez. Zernahi jende ukaiten dugu, beste
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egunetan baino aise gehiago. Uste dut jendearen errespetua balu bakoitzak, nolazbait tolerantzia aise gehiago litakela. Emendatze
horren parte handiena heldu da hiltze baino aise sortze gehiago izaitetik.

10 are gehiago

Kondena are gehiago murritz ziezaioten. Minak, apaldu beharrean, are gehiago harrotu ninduen. Ideia finko hura,
bada, hilabete oso bateko mozkorraldiak are gehiago minberatua, bakardade guztizko hartan handituz eta handituz, daratulu baten gisan
ari zitzaion barneratzen. Hango jende saldoak are gehiago nahasi ninduen. Jadanik ezagutua zen, orain are gehiago, Colin Powell-en
ordez kanpoko ministroa izanez Estatu Batuetan. Gaiztoen sakrifizioak higuingarriak dira, are gehiago asmo txarrez eskainiak badira. Hori,
gure artean, oro har arraroxkoa izaki, are gehiago bere anaiarteko jendeetan. Zintzoak lurrean izaten badu bere ordaina, are gehiago
gaizto eta bekatariak! Hizkuntzak, munduko edozein hizkuntzak, eta are gehiago hizkuntza agoniko batek, batu egiten du barrurantz, eta
banatu eta bereizi kanporantz. Haren oihuak haran hegi batetik bestera aditzen ziren, are gehiago haize egunetan. Halako jokabideak
ondo ikusiak zeuden ezkerreko ekintzaileen artean; are gehiago, liburuak lapurtzea ekintza iraultzailetzat hartzen genuen. Bake honek
ordea, bide ematen dio gaitzegiteari, ezen barkamenaren erraztasunak pizgarri bat eskaintzen baldin badio gaizkileari, are gehiago
sustagarri emanen dio, gaztigurik ez izateko agintzak.

11 askoz gehiago [560 esaldi, 127 liburu eta 268 artikulutan] ik beherago 12. Askoz gehiago luzatu gabe abiatu ginen
gure burdina puska hondatu hartara. Mundu honetan askoz gehiago jasoko du, eta datorren munduan betiko bizia. Unibertsitatea ikastola
baino askoz serioagoa dela eta, beraz, askoz gehiago aspertu beharra dagoela. Zainzurien buruak % 50 proteina dauka, xerrak baino
askoz gehiago. -Zuk askoz gehiago dezakezu, Joantxo, joan den ikasturteko koadernoetan ikusi dudana baino -jarraitu zuen berean
Adelak.

12 askozaz gehiago [19 esaldi, 11 liburu eta 2 artikulutan] askoz gehiago Eta ez ziren askozaz gehiago horrelako grina
pizten ez zioten mintzagaiak. Baina askozaz gehiago ere bada: alegoria bat da, mendebaldeko beste edozein testuk baino zorrotzago
laburbiltzen duena fedearen, abertzaletasunaren eta askatasunaren paradoxazko leize gaindiezina. Eta ama dut ahotan hartzen eta ez aita,
zeren ume-kontu hauek amen gauzak izan ohi baitira haste-hastetik aitenak baino askozaz gehiago.

13 ez gehiago (eta) ez gutxiago

Liburuko historiak kontatzen dituen hori gizon bat da, ez gehiago eta ez gutxiago. Guaien
artean ere idiota askotxo dagoela, beste edozein giza mordoxkatan bezalaxe, ez gehiago eta ez gutxiago. Jaun prestu honen egonaldiak
ordu eta erdi irauten zuen, ez gehiago ez gutxiago. Eta nik huraxe eginez, ez gehiago ez gutxiago, [...] arau eta neurri bera gordeko
dut. "Ontasuna" izenak edo hitzak ez duela esan nahi Ontasun xume eta argia besterik: ez gehiago, ez gutxiago.

14 gehiago dena Egia da gehienetan Europaz mintzo delarik jendea, ideia txarra daukala gogoan, traba gisa ikusia dela, administrazio

hutsa, gehiago dena punttalakurloa. Eta nahiko haserre daude duela gutxi Batera-rekin agertu zelako; gehiago dena Jean-Pierre
Destrade PStik kanporatua izan zen kontseilari nagusiaren ondoan izateagatik. Ez dute deusik ordaintzen eta gehiago dena ez omen dute
legez-lege deusik ordaintzen ahal ...! Munduan zen urpeko untzietan handiena eta gehiago dena arma atomikaz hornitua. Iduritzen zait,
gehiago dena, hemen ezarri lerro bakoitxak zutarik hurbilago ezartzen nauela. Gehiago dena haatik, hori gogoan ez nuen halere ni
baitan sendi bihotzaren zolako minak eta muinen barnerainoko etsipenak ardura ematen duten latz ezin saminago hura.

15 gehiago izan (norbait)

Izan ere, aberastasunean bere hirikidea baino gutxiago bazen, gehiago zen eskuzabaltasunean. Hire
aita baino gehiago ninduan egiteko haietan, zeren beti joan izan baitzaizkit ongi matematikak eta filosofia naturala. Zer erran nahi didazu
horrekin, andere Graziana, txakur bat baino gehiago zela Luthero...? Nire biktimak ni baino gehiago ziren arimako nobleziaz ez ezik, bai
inteligentziaz ere. Zeren giza abereen artean, hirietan, familietan, gehiago denak lortzen du gorentasuna eta aginpidea.

16 gero eta gehiago -Gero eta gehiago dira... nondik ateratzen ote da hainbeste jende? Urteen buruan, gero eta gehiago garela
herritarrok, ohartuak garenok, Euskal Herria badela, gure jende kopuru seinalatu bat jokatzen delakotz nazio bat balitz bezala. Gero eta
gehiago kostatzen zait idaztea. Eta nire pentsamenduen mataza gero eta gehiago katramilatzen zen. Egoera hark gero eta gehiago
suminarazten zuen Mahmut Khan. Baina gure herrian, bestetan bezala, baziren gero eta gehiago kanpotik etorriak. Elkartera joan,
masajeak eman, etxera itzuli, eta, gero eta gehiago, kirol-partidak entzun irratiz. Langileak falta zirelarik, kolonietako ustiakuntzasistemak, afrikar esklaboen salerosketara jo behar izan zuen gero eta gehiago. Frantsesak jiten zitzaizkigun, gero eta gehiago, eta ez
denak eskuak hutsik. Alabaina, gero eta gehiago, munduko espazio ekonomikoaren diferentziak baliatzera jotzen dute enpresek beren
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konkurrentziazko egoera hobetzeko. Bai, andere, sufritu egiten dut, eta okerragoa dena, gero eta gehiago.
Hiriburuetan gero eta
gehiagok daramatza europarren antzeko galtzak. Gero eta ur gutiago hor gaindi, gero eta gehiagoren beharra badelarik! Gero eta
gehiagori erasaten diete barizeek, emakumeei bereziki. Drogaren ekonomia garapen-bideko herrialde gero eta gehiagotan da
garrantzitsua.
[11] adibide gehiago (12); ahal gehiago (11); aise gehiago (69); aldaketa gehiago (16); anitz gehiago (13); anitzez gehiago (28); apur bat gehiago (71);
arazo gehiago (109); arazo gehiago izan (38); ardo gehiago (12); ardura gehiago (17); are gehiago (1808); are eta gehiago (106); are gehiago harritu
(15); argazki gehiago (15); argi gehiago (36); argibide gehiago (40); argitasun gehiago (21); arrakasta gehiago (27); arrazoi bat gehiago (14); arrazoi
gehiago (39); arreta gehiago (41); arrisku gehiago (23); askoz ere gehiago (110); askoz gehiago (565); askoz gehiago dira (16); askoz gehiago ez (32);
askoz jende gehiago (11); askozaz gehiago (17); aukera gehiago (228); aukera gehiago izan (19); auto gehiago (15); autonomia gehiago (11); azalpen
gehiago (16); bada gehiago (28); baldintza gehiago (11); baliabide gehiago (57); balio gehiago (13); bat gehiago (950); batek baino gehiagok (259);
batez gehiago (11); bati baino gehiagori (56); bazkide gehiago (11); behar baino gehiago (60); behin baino gehiagotan (1118); berri gehiago (32); beste
bat gehiago (13); besteek baino gehiago (15); beti gehiago (20); bi aldiz gehiago (20); bi baino gehiago (21); bi gehiago (30); bidaiari gehiago (15);
biktima gehiago (12); bilera gehiago (16); bisitari gehiago (11); bitarteko gehiago (11); biziki gehiago (13); biztanle gehiago (19); bost gehiago (14);
botere gehiago (30); boto gehiago (44); boz gehiago (22); datu gehiago (23); denbora gehiago (278); denbora gehiago behar (49); denbora gehiago
eman (19); denbora gehiago ematen (16); denbora gehiagoz (19); deus gehiago (20); diru laguntza gehiago (27); diru gehiago (241); diru gehiago
eskatu (13); diru gehiago irabazten (13); dolar gehiago (16)
egun bat gehiago (29); egur gehiago (13); ehun baino gehiago (13); emakume gehiago (25); energia gehiago (20); enplegu gehiago (13); eraso gehiago
(47); erdia baino gehiago (110); erdiak baino gehiago (57); erdiak baino gehiagok (14); erdiek baino gehiagok (19); erraztasun gehiago (17); errealitate
gehiago (13); ertzain gehiago (12); eserleku gehiago (13); eskaera gehiago (11); eskarmentu gehiago (12); eskubide gehiago (28); eskumen gehiago
(43); esne gehiago (12); esperientzia gehiago (13); espero baino gehiago (14); etorkin gehiago (14); etxe gehiago (11); etxebizitza gehiago (12); euri
gehiago (14); euro gehiago (131); euro gehiago ordaindu (11) euskaldun gehiago (15); euskara gehiago (23); ez askoz gehiago (13); ezer baino gehiago
(68); ezer gutxi gehiago (18); ezerk baino gehiago (11); ezin du gehiago (19); ezin dugu gehiago (11); ezin dut gehiago (62); ezin gehiago (47); ezin
nuen gehiago (32); ezin zuen gehiago (14); froga gehiago (16); galde gehiago (11); galdera gehiago (25); garaipen gehiago (11); garrantzi gehiago
(36); garrantzi gehiago ematen (12); gauza gehiago (133); gauzak gehiago (18); gazte gehiago (18)
gehiago ageri (22); gehiago agertu (39); gehiago agertuko (13); gehiago agertzen (26); gehiago aipatu (17); gehiago aipatzen (12); gehiago arduratu
(19); gehiago arduratzen (15); gehiago ari (111); gehiago ariko (15); gehiago aritu (23); gehiago atera (51); gehiago ateratzen (23); gehiago atxilotu
(14); gehiago atzeratu (15); gehiago aurkitu (36); gehiago aurkituko (14); gehiago azaldu (17); gehiago balio (145); gehiago balio du (39); gehiago
balioko (11); gehiago begiratu (13); gehiago begiratzen (16); gehiago behar (397); gehiago beharko (103); gehiago beharko dira (12); gehiago bete
(15); gehiago betetzen (13); gehiago bidali (14); gehiago bidaliko (20); gehiago bidaltzeko (14); gehiago bilatu (11); gehiago bildu (87); gehiago
bilduko (22); gehiago biltzen (33); gehiago bizi (56); gehiago biziko (12); gehiago bota (18); gehiago botatzen (18)
gehiago edan (20); gehiago edaten (14); gehiago eduki (28); gehiago edukiko (15); gehiago egin (533); gehiago eginen (14); gehiago eginez (12);
gehiago egingo (99); gehiago egitea (59); gehiago egiteko (95); gehiago egiten (201); gehiago egitera (21); gehiago egon (83); gehiago egongo (46);
gehiago egotea (32); gehiago ekarri (40); gehiago ekarriko (24); gehiago ekartzen (15); gehiago ekoizteko (11); gehiago ekoizten (12); gehiago eman
(297); gehiago eman beharko (18); gehiago emanen (16); gehiago emanez (17); gehiago emango (85); gehiago ematea (40); gehiago emateko (48);
gehiago ematen (179); gehiago entzun (47); gehiago entzuten (29); gehiago erabili (32); gehiago erabiltzea (15); gehiago erabiltzen (50); gehiago
eragin (32); gehiago eragiten (35); gehiago eraikitzeko (12); gehiago erakarri (12); gehiago erakartzen (15); gehiago erakusten (18); gehiago erakutsi
(30); gehiago eraman (14); gehiago erantsi (14); gehiago ere (552); gehiago erran (14); gehiago erretzen (14); gehiago esan (106); gehiago esango
(61); gehiago esango dut (11); gehiago esango nuke (15);gehiago esaten (19); gehiago eska (12); gehiago eskaini (43); gehiago eskaintzen (33);
gehiago eskatu (151); gehiago eskatu du (14); gehiago eskatuko (29); gehiago eskatzeko (17); gehiago eskatzen (83); gehiago eskatzerik (20); gehiago
eskuratu (21); gehiago espero (59); gehiago estimatzen (18); gehiago estutu (25); gehiago estutzen (18); gehiago edo gutxiago (70); gehiago eta
gehiago (16); gehiago etorri (23); gehiago etorriko (25); gehiago etortzen (11); gehiago euskal (22); gehiago eutsi (27); gehiago ezagutu (27); gehiago

ezagutzen (37); gehiago ezin (86); gehiago falta (17); gehiago galdu (52); gehiago galtzen (12); gehiago gara (16); gehiago gastatu (21); gehiago
gastatzen (12); gehiago gerta (18); gehiago gertatu (23); gehiago gertatzen (21); gehiago gozatzen (23); gehiago gustatzen (53); gehiago gustatzen
zait (17); gehiago handitu (11); gehiago har (20); gehiago harritu (31); gehiago hartu (68); gehiago hartuko (23); gehiago hartzea (14); gehiago
hartzeko (25); gehiago hartzen (67); gehiago haserretu (12); gehiago hasi (12); gehiago hazi (24); gehiago haziko (13); gehiago hazten (16); gehiago
heldu (18); gehiago hil (104); gehiago hil dira (24); gehiago hil ziren (19); gehiago hiltzen (22); gehiago hitz egin (45); gehiago hitz egingo (14);
gehiago hitz egiten (42); gehiago hurbildu (63); gehiago hurbiltzen (18)
gehiago ibili (20); gehiago ibiltzen (12); gehiago idatzi (19); gehiago igaro (22); gehiago igo (22); gehiago igoko (17); gehiago ikasi (27); gehiago
ikasten (13); gehiago ikertu (12); gehiago ikusi (123); gehiago ikusiko (72); gehiago ikusteko (16); gehiago ikusten (71); gehiago interesatzen (33);
gehiago irabazi (96); gehiago irabaziko (20); gehiago irabaztea (11); gehiago irabazteko (15); gehiago irabazten (43); gehiago iragarri (18); gehiago
irakurri (11); gehiago irakurtzen (17); gehiago iraun (68); gehiago iraungo (21); gehiago irauten (22); gehiago iristen (17); gehiago iritsi (15); gehiago
isuri (13); gehiago itxaron (40); gehiago itzuli (12); gehiago itzuliko (13); gehiago izan (661); gehiago izanen (76); gehiago izango (356); gehiago izatea
(91); gehiago izateak (13); gehiago izateko (42); gehiago izaten (67); gehiago jaitsi (12); gehiago jakin (107); gehiago jakin nahi (49); gehiago jakingo
(15); gehiago jakitea (13); gehiago jakiteko (25); gehiago jan (18); gehiago jarri (70); gehiago jarriko (22); gehiago jartzea (13); gehiago jartzeko (13);
gehiago jartzen (16); gehiago jasan (69); gehiago jaso (73); gehiago jasoko (21); gehiago jasotzeko (13); gehiago jasotzen (30); gehiago jaten (12);
gehiago jo (14); gehiago joan (28); gehiago jokatu (72); gehiago jokatuko (29); gehiago jokatzea (14); gehiago jokatzeko (14); gehiago jokatzen (28);
gehiago jotzen (16); gehiago kendu (11); gehiago kezkatzen (25); gehiago kontatu (12); gehiago kontuan (24); gehiago kosta (22); gehiago kostatu
(13); gehiago kostatzen (41); gehiago kutsatzen (13); gehiago lagundu (14); gehiago landu (20); gehiago lortu (92); gehiago lortuko (17); gehiago
lortzea (21); gehiago lortzeko (23); gehiago lortzen (21); gehiago luzatu (63); gehiago luzatu gabe (13); gehiago luzatuko (20); gehiago luzatzen (13);
gehiago maite (58); gehiago merezi (62); gehiago mugitu (15); gehiago mugitzen (12); gehiago nahasten (12); gehiago nahi (191); gehiago naski (12)
gehiago ordaindu (57); gehiago ordaindu behar (14); gehiago ordainduko (12); gehiago ordaintzeko (11); gehiago ordaintzen (22); gehiago pasatu
(36); gehiago pasatzen (18); gehiago pentsatu (35); gehiago pentsatzen (13); gehiago saiatu (21); gehiago sakondu (15); gehiago saldu (36); gehiago
saltzen (17); gehiago sar (16); gehiago sartu (80); gehiago sartuko (13); gehiago sartzea (19); gehiago sartzeko (18); gehiago sartzen (40); gehiago
sentitzen (15); gehiago sinesten (13); gehiago sortu (61); gehiago sortuko (18); gehiago sortzeko (12); gehiago sortzen (45); gehiago sufritu (31);
gehiago sufritzen (18)
gehiago ukaiteko (14); gehiago ukan (33); gehiago ukanen (39); gehiago ulertzen (11); gehiago urrundu (22); gehiago urruntzen (11); gehiago utzi
(22); gehiago xahartzen (11); gehiago zabal (15); gehiago zabaldu (42); gehiago zabalduko (12); gehiago zabaltzea (11); gehiago zabaltzen (19);
gehiago zaindu (13); gehiago zauritu (13); gehiago zehaztu (16); gehiago zenbatu (16)
gero eta gehiago (880); gero eta gehiagotan (17); gero ta gehiago (69); gero eta gehiagok (16); geroz eta gehiago (51); gizon gehiago (15); gogo
gehiago (20); gol gehiago (50);gu baino gehiago (14); harreman gehiago (18); haur gehiago (38); hautagai gehiago (13); heriotza gehiago (14); herritar
gehiago (19); hilabete baino gehiago (48); hilabete gehiago (15); hildako gehiago (23); hiru aldiz gehiago (23); hiru gehiago (14); hitz gehiago (23);
huts gehiago (19); huts gehiago egin (15); hutsa baino gehiago (20)
ikasle gehiago (33); ikerketa gehiago (13); ikusle gehiago (14); indar gehiago (121); informazio gehiago (91); inoiz gehiago (28); inon baino gehiago
(12); inor baino gehiago (22); inork baino gehiago (35); irudi gehiago (12); jende gehiago (340); jende gehiago dago (13); jende gehiagok (50); jokalari
gehiago (27); kalte gehiago (28); kasu gehiago (77); kasu gehiago egiten (11); kide gehiago (20); kilo gehiago (20); konfiantza gehiago (17); kontrol
gehiago (11); kontu gehiago (24); lagun gehiago (39); laguntza gehiago (65); lan gehiago (131); lan gehiago egin (31); lan gehiago egiten (11); lan
gehiago ematen (11); langabe gehiago (43); langile gehiago (53); lanpostu gehiago (28); larderia gehiago (35); lau aldiz gehiago (14); leku gehiago
(42); liburu gehiago (19); lur gehiago (17); meritu gehiago (12); milioi gehiago (18); min gehiago (32); minutu gehiago (36); mobilizazio gehiago (14);
nahi baino gehiago (37); nahi baino gehiagotan (13); nahikoa eta gehiago (13); neke gehiago (11); neurri gehiago (27); nor gehiago (39)
odol gehiago (14); ohi baino gehiago (26); ordu gehiago (51); ordubete baino gehiago (14); oren gehiago (14); oxigeno gehiago (14); oztopo gehiago
(12); pare bat gehiago (11); pauso bat gehiago (14); partida bat gehiago (16); partida gehiago (39); pertsona gehiago (30); pisu gehiago (21); pixka bat
gehiago (72); polizia gehiago (15); preso gehiago (23); proba gehiago (11); puntu bat gehiago (14); puntu gehiago (84); puntu gehiagorekin (12);
segundo gehiago (26); sekula gehiago (60); sekulan baino gehiago (38); soldadu gehiago (51); sos gehiago (11); talde gehiago (17); toki gehiago (40);
tropa gehiago (11)
ume gehiago (11); upel gehiago (34); ur gehiago (23); urrats bat gehiago (38); urrats gehiago (16); urtebete baino gehiago (36); urte gehiago (89);
uste baino gehiago (101); urte bat gehiago (11); xehetasun gehiago (119); xehetasun gehiago eman (18); zailtasun gehiago (21); zalantza gehiago
(12); zehaztasun gehiago (19); zenbat eta gehiago (185); zenbat gehiago (18); zer gehiago (193); zer gehiago esan (21); zerbait gehiago (354); zerbait
gehiago behar (19); zerbait gehiago da (14); zerbait gehiago egin (25); zerbait gehiago ere (26); zerbait gehiago izan (15); zerbitzu gehiago (18); zerga
gehiago (12); zerikusi gehiago (13); zertxobait gehiago (34)

gehiagotasun 1 iz Gehiago denaren nolakotasuna.

Erlijioa omen zen hori: bekatua, zigorra, beldurra, izua; apaizen
gehiagotasuna, erruaren ekonomia, nork bere burua hankaperaino umiltzea. Zorionekoak zorigaitzekoari begiratzeko moduan agertzen
duen gehiagotasunak, edo behekoak goikoari dion bekaitzak ezin dute eraginik izan epaiketa batean. Tximino handien ahaide urrun
bilakaturik, gehiagotasun-sentimendu gaitz bat gorde du, hala ere, beste organismo guztiekiko.

2 gehiagotasun konplexu gehiagotasun ustea. ik gutxiagotasun 3.

'Gehiagotasun-konplexua' eratzen ari zen, India
ikusten zuelarik ez bakarrik erakunde txar eta usteldutako jendea zuen herrialde bezala, baita berez hobetzeko gai ez zen herrialde bezala
ere...

gehiagotu, gehiago(tu), gehiagotzen da/du ad ugaritu, areago gehitu.

San Paulok esaten digu (Erm 9,3) bera
Jainkoagandik aldenduko litzatekeela Jainkoaren maitasunagatik, hori egitearekin gehiagotu eta zabalduko balira Jainkoaren izena eta
aintza. Jainko-jaiera eta Jainko-gosea gehiagotu egiten direla, tentaldiak erasotzen dioten bakoitzean. Urtetik urtera abiadura handituz
doa, kanporatu beharreko beroa ere gehiagotuz, erlazio koadratikoan. 1997 tik geroz, lau aldiz gehiagotu dira lurralde hortan; gehienak
heldu dira Marokatik, Ekuadorretik, gutixago Kolonbiatik, Aljeriatik, eta beste zenbait oraino. Gehiago dena, horra Iraneko buruzagia,
Kamal Kharazi Siriako Damasen bisitan, eta aitzina ere Turkiarekin solasean hasia, bi herri horiekin hiruetan gehiagotuko dituztela beren
komertzio tratuak, eta terrorismoaren kontra elgarrekin jokatuko. Kanpoko langintzak, denik eta handiena eta eraskotakoena izan, ezer ere
ez duela gehiagotzen barruko langintzaren ontasunik, honek balioa bere baitan duenez.

gehiagotze iz ugaritzea, areago gehitzea. Nabaritzen badute behintzat han aurrerapena eta gehiagotze bat dutela karitatean.
gehiegi
1 (izen gisa) Ez zuten ahaztu haur-gehiegiari oztopo egingo zionik ezer. Ia egunero sumatzen ditu, bere zentzumen-sisteman bertan,
gorabehera izugarriak, erantzun-gehiegitik erantzun-ezera doazenak. Muinak goseak edukiz gauzeztandu daitezke, baina aseak eta
gehiegiak ere galaraz eta ezdeustakotu ditzake, atergabeko euri-jasak lurra asetzen eta narrasten duen gisan.

2 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) Nekearen gehiegiak lurrean mantentzen ninduen; eta, etzanda nengoela, loak laster
hartu ninduen. Munduaren populazioaren gehiegia. Onkogeneen gehiegia edo antionkogeneen gutxiegia da minbizien kausa. Oinazearen
gehiegiak sorgortutik bezala zegoen.

3 (izenondo oso gisa; izen osotzat ere har daitezke)

Oso kontuan zuen argi gehiegiak itsutu egiten duela. Simulazio
gehiegiak ekar dezake ondorio makurrik ordea. Babes ezak lur berria eguzki gehiegitik, euri trumiltsutik, haize zakarretik! Hodeien
trinkotasun gehiegia gorabehera, sumatzen genuen haien mugimendua. Hodeien trinkotasun gehiegiagatik ere.
argaltasuna.

·

Gehiegia zen haren

4 gehiegitan

Ez joan gehiegitan lagunaren etxera, zutaz aspertu eta gorrota ez zaitzan. Tarteka bakarren batzuk estutxo uztartzen
dira, elkarri gozo iritzirik, baina ez gehiegitan, ez baita jolasa sobera koipetzerik komeni. Baina bizia gupidagabea izaten duk
gehiegitan... Askotan, gehiegitan, etortzen zaizu burura medikuak hil egin behar zenuela esaten zizuneko ametsa. Badakizu horrela ez
nauzula konbentzituko; gehiegitan engainatu nauzu modu horretan.

5 gehiegizko adlag Gehiegizko nahigabeak lur joa utz ez dezan. Gizakiek izerdi-guruinen bidez galtzen dute, batez ere, gehiegizko
beroa. Ezin nintzen ahula izan, baina kontrolatu beharra neukan gehiegizko konfiantza ere. Diru-sarreren eta mozkinen gehiegizko
kontzentrazioak. Dolarrak gehiegizko balioa zuela. Gehiegizkoa da eskatzen duzuna. -Tira, tira, nahikoa da! -eten nion jarduna, hura
gehiegizkoa zela iritzita. Baina aberastasun hori nahasmen bilakatzen zen eta azkenik ez zen deus, gehiegizkoa zelako. Mel, batzuetan
gehiegizkoa zara. Planeko hainbat punturi buruzko ñabardurak gehiegizkoak izan ziren. Arrazoitik sortzen den Desira ezin daiteke
gehiegizkoa izan. Isiltasuna erabatekoa da, eta gehiegizkoa iruditu zaizu. Hiribidea gehiegizkoa iruditu zitzaion. Marko-eskari
gehiegizkoa orekatzeko. Baina oso estua zen izaeraz, seriotasun gehiegizko batekoa. Bazen zerbait gehiegizkoa haren harriduran.
Lobulu frontalen jarduera gehiegizkoek edo patologikoek eragiten zizkietela gaixo eskizofreniko haiei obsesio, haluzinazio eta ilusiozko
aztoramenak. Baina zer egin zitekeen bikotea gehiegizkoa zenean, eta banakoa mingarriegia?
[7] aldaketa gehiegi (7); arazo gehiegirik (11); argi gehiegi (8); aski eta gehiegi (13); aukera gehiegi (10); aukera gehiegirik (7); denbora gehiegi (72);
denbora gehiegi eman (7); garrantzi gehiegirik (10); gauza gehiegi (34)

gehiegi aldatu (15); gehiegi arduratu (12); gehiegi arduratzen (10); gehiegi aurreratu (7); gehiegi begiratu (9); gehiegi behartu (19); gehiegi behartu
gabe (13); gehiegi edan (18); gehiegi edaten (10); gehiegi egin (52); gehiegi egiten (32); gehiegi eman (32); gehiegi ematen (17); gehiegi erabili (7);
gehiegi erabiltzen (7); gehiegi esatea (23); gehiegi eskatzea (26); gehiegi eskatzen (24); gehiegi estutu (7); gehiegi estutzen (7); gehiegi ezagutzen
(8); gehiegi fidatu (9); gehiegi galdu (11); gehiegi gustatu (10); gehiegi gustatzen (23); gehiegi hartu (16); gehiegi hartzen (11); gehiegi hitz egin (14);
gehiegi hitz egiten (13); gehiegi hurbildu (7); gehiegi hurbiltzen (11); gehiegi ikusi (12); gehiegi ikusten (8); gehiegi iraun (9); gehiegi itxaron (11);
gehiegi izan (47); gehiegi izango (14); gehiegi izaten (8); gehiegi jan (8); gehiegi jarri (7); gehiegi jaten (14); gehiegi kezkatu (9); gehiegi kezkatzen
(14); gehiegi luzatu (28); gehiegi luzatzen (9); gehiegi maite (21); gehiegi nabarmendu (8); gehiegi pentsatu (29); gehiegi pentsatu gabe (13); gehiegi
pentsatzen (11); gehiegi sakondu (7); gehiegi sartu (11); gehiegi sinesten (7); gehiegi sufritu (11)
huts gehiegi (13); huts gehiegi egin (9); indar gehiegi (9); jende gehiegi (26); konfiantza gehiegi (13); kontzesio gehiegi (7); lan gehiegi (20); nahikoa
eta gehiegi (18); ur gehiegi (8); urte gehiegi (16); zarata gehiegi (9)
[4] gehiegizko abiadura (6); gehiegizko arrantza (8); gehiegizko babesa (4); gehiegizko balioa (6); gehiegizko defizit (5); gehiegizko defizita (16);
gehiegizko defizitagatik (5); gehiegizko erabilera (4); gehiegizko eskaintza (6); gehiegizko garrantzia (8); gehiegizko indarra (5); gehiegizko
informazioa (5); gehiegizko konfiantza (20); gehiegizko konfiantzarik (4); gehiegizko kontsumoa (7); gehiegizko lana (6); gehiegizko pisua (12);
gehiegizko poza (6); gehiegizko presioa (4); gehiegizko soldata (4); gehiegizko zama (5); gehiegizko zigorra (5)
gehiegizko defizit publikoa (4); gehiegizko garrantzia eman (4); gehiegizko defizita izateagatik (4);
gehiegizkoa iritzi (5); gehiegizkoa iruditu (15); gehiegizkoa iruditzen (10); gehiegizkoa izan (28); gehiegizkoa izango (5); gehiegizkoak iruditu (4);
gehiegizkoak izan (5);

gehiegietsi, gehiegiets, gehiegiesten du ad 1 Gehiegietsi dituzu: ez zenuen esan behar txostena nirea zela.
2 (era burutua izenondo gisa) Milikeria haiek guztiak, nerabe bihurtzen ari nintzen ahala, jende txikiaren kontsolamendua,
atsekabe ezkutuko eta zatar, agian gehiegietsi, agian gezurrezko, eta hurbilenekoek berriz piztu baten atsegin leuna iruditzen
zitzaizkidan, nire zaputz begietarako.

gehiegikeria iz 1 gehiegitasun gaitzesgarria; egokitasun edo neurritasunetik at gertatzen den egitea. ik
larregikeri; soberakeria. Gehiegikeria guztiek ematen dute atsegina, norbera libertinoa denean. Ez, horrenbeste ez,

gehiegikeriak esaten ari naiz. Gehiegikeriarik esan gabe. Begi argien begirada galdua heriotzaren adierazpen zehatza da,
gehiegikeriarik gabea. Gehiegikeria dela pentsa dezake hau kanpotik ikusten duenak, asmakeria hutsa. Sistemaren hainbat eta hainbat
akats eta gehiegikeria azpimarratzen ditu. Duela hamabost egun garbiketa etnikoaz hitz egitea gehiegikeria zen, baina orain ez. Halako
gehiegikeria suma zitekeen amaren dotoretasun hartan, neurriaren eta neurrigabearen arteko nahaste bitxi bat. Gehiegikeriaren lurra
baita ene imajinazinoa. Neska baten bizipoza gehiegikerian eta inmoralitatean ez balego bezala. Ez duela inoiz zentzua galtzen, ez diola
uzten bere buruari gehiegikeriara jotzen. Berak ere ez zuen inoiz gehiegikeriaz erabili bere nagusitasuna. Gauzak gehiegikeriaz
azaltzen zituela iruditu zait. baina Darling jaunak egiten zuen guztia gehiegikeriaz egiten zuen.

2 (-en atzizkiaren eskuinean)

Ekintza on batek barkatuko ditu zure espirituaren gehiegikeria guztiak. Deabruak gure Jaunaren
borreroak dira, gure gehiegikeriak zigortzeko erabiltzen dituenak. Kapitalismo basatiaren gehiegikeriak leuntzeko. Badira aldiak non
ezjakintasuna den nagusi, libururik ez baitago; badira, hala ere, beste aldi batzuk, non ikasten ere zaila den, liburuen gehiegikeria
baitago. Sekula karikaturaren gehiegikerian erori gabe.

3 (izenondoekin) Enperadoreak lege bat egin zezala gehiegikeria lotsagarri hura zuzentzeko. Euskararen inguruan gauza asko esaten
da, eta horietako anitz gehiegikeria hutsak dira, errealitatetik urrun direnak. Gehiegikeria nabarmena. Frantziako Iraultzako
gehiegikeria okerrenak. Gehiegikeriarik makurrenak. Grinaren gehiegikeria makurrenetara bultzatzen zituen. Zure gehiegikeria
higuingarri horretan.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Mitoek gehiegikeria karga bat izaten dute eta lurrun mistiko batean bilduta egoten dira.
Gauzak gehiegikeria apur batez azalduz. Han artatutako neskato batek gehiegikeria arrastoak izan zitzakeela esanez deitu omen zuten.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Gure garaian Frantzian [...] aginte-gehiegikeria asko egin badira ere, [...]. Fiskalak
sexu gehiegikeriak izan zirela esan du eta 634 urteko kartzela zigorra eskatu du akusatuarentzat. Bortxaketa dena hemen, ustezko sexugehiegikeria da han. Alkohol gehiegikeriak saihesteko kanpaina. Zabor gehiegikeria eta zabortegien arazoa gainditzeko aukera.
Alkohol tasa altua eta abiadura gehiegikeria. Halakoxea izan zen erokeria ilustratua, giza gehiegikeria, geure buruari neurririk hartu ezin
izan ziona.

6 gehiegikeriazko izlag Eta bazen zeharkako asmo bat ere, Florenten gehiegikeriazko bizimodua maiseatzeko. Murmuraziozko,
gaizki esandako, haserrezko, gezurrezko edo gehiegikeriazko esaldietan erabiltzen da. Gehiegikeriazko iritzi-epaia?!

7 gehiegikeriak egin

Denok zekiagu torturatzen dela, eta kartzeletan gehiegikeriak egiten direla. Gobernarien funtzionarioek ere
gehiegikeriak egiten zituzten herrian. Alferkerian egoteko eta gehiegikeriak egiteko bide izaten diren jai gehiegi ez badago. Ahalke
gorritzen da emakume izateaz, horrelako gehiegikeriak egiteko gauza den emakume bat ikusirik. Garaileek ez ei zuten gehiegikeriarik

·

egin, ez eta garaituek erregurik. Ez dizkizut harekin egin ditudan gehiegikeriak ezkutatuko.
Horiek fedean oinarritutako irakasgaiak
irakatsi beharrean, gehiegikeria izugarriak egin zituzten. Gehiegikeria batzuk ere egin zituen: sukaldari on bat akuratu zuen, eta
Holandako hariz eginiko alkandora finak erosi. Gehiegikeriaren bat egiten ez duen bitartean, behintzat. Maila horretako gizagaixoek egin
ohi dituzten gehiegikeria guztiak eginez.
[3] botere gehiegikeria (3); gehiegikeria iruditzen (4); gehiegikeria izan (4); gehiegikeria salatu (3); sexu gehiegikeria (29)
banakako gehiegikeriak (3); boterearen gehiegikeriak (3); egindako gehiegikeriak (7); gehiegikeriak egin (17); gehiegikeriak egitea (7); gehiegikeriak
egitea leporatuta (5); gehiegikeriak egiteagatik (21); gehiegikeriak egiteko (5); gehiegikeriak egiten (12); gehiegikeriak jasan (12); gehiegikeriak
saihesteko (5); gehiegikeriak salatu (7); gehiegikeriak salatzeko (4); senarraren gehiegikeriak (3); sexu gehiegikeriak (83); sexu gehiegikeriak egin
(11); sexu gehiegikeriak egitea (7); sexu gehiegikeriak egiteagatik (20); sexu gehiegikeriak egiten (4); sexu gehiegikeriak jasan (5); ustezko sexu
gehiegikeriak (3)
sexu gehiegikeriaren (3)
gehiegikeriarik egin gabe (3)
gehiegikeriatzat jo (5)
gehiegikeriaz erabili (5); gehiegikeriaz erabiltzea (3)
gehiegikerien aurka (3); gehiegikerien aurrean (6); gehiegikerien ondorioak (3); sexu gehiegikerien (5)
sexu gehiegikeriengatik (5);
gehiegikerietan erori (4)
gehiegikeriez lortu zen (3); sufrimendu eta gehiegikeriez (3)]

gehiegikeriatxo iz gehiegikeria txikia. Eta uste zuen horregatik beragatik bazuela eskubidea gehiegikeriatxoren bat egiteko.
gehiegikeriazale (corpusean gehiegikeria zale soilik) iz gehiegikeriaren zale den pertsona.

Baten batek
pentsa lezake hemen aztertu ditugun prozedurek ez dutela hizkuntzaren muina ukitzen, eta gehiegikeria zaleen gogoa baino ezin dutela
bete.

gehiegisko adlag gehiegitxo. Beharbada Hanna gehiegisko deskuidatu ere bai gizonezkooi buruz horrela mintzatzerakoan, zeren,
nik uste, maite ere maite gaituela.

gehiegitariko izlag

Bestek esanaren sintesi bat saiatzea ere eginbide zaila da: elemenia gauza esan eta idatzi da, eta askotariko,

gehiegitarikoak apika.

gehiegitasun iz gehiegi izateko nolakotasuna.

Luzeagoak ere eman izan dira, familia deiturei buruzko tratatuetan eta
eztabaidetan egiazkotasun frogak lagunduta batzuetan, eta neurri gabeko gehiegitasun ludiko batek hartara bultzatuta beste batzuetan.

Jaia musikari, adierazpenari eta gehiegitasunari lotuta egon da denboran zehar. Nor bere buruaren erabateko utzialdi hori, irritsaren
eldarnio hori non plazerra bere gehiegitasunaz araztua den.

gehiegitxo adkor gehiegi. Hitz gehiegitxo. Aztarna gehiegitxo aukeran. Zure lagunak amets gehiegitxo eta kezka gutxitxo, hori
uste dut nik duela! Neuralgia bortitzez jota nengoela probatu dut nik erremedio hori, eta geroztik gehiegitxo erabili izan dut beharbada.
Hark gehiegitxo begiratzen zidan eskailerak lasterka jaisten nituenean. Gehiegitxo ziren, ordea.
[3] gehiegitxo iruditzen (3); gehiegitxo izango (4)]

gehiegitze iz ugariegiak izatera heltzea.

Korsikaz zabaltzen den irudi okerrak eta plazaratzen diren gertaeren gehiegitzeak
zokoraketa eta ulertezin sentipen bat eragiten du korsikarren artean.

gehiegizka adlag Ez diat gehiegizka aritu nahi. Sabethen iritziz, gehiegizka ari omen nintzen.
gehien
1 gehienezko izlag Jaurlaritzak mugatu egin du saltoki gune handien gehienezko eremua. Filosofia probaren gehienezko iraupena
lau ordukoa da. EBren ustez, eskualde laguntzen gehienezko muga gainditzen du. Orduko 90 kilometroko gehienezko abiadura hartuko
dute trenok. Kanoi baten gehienezko helmena 45 graduko jaurtiketa-angelu bati dagokio. Baimenduriko abiadura gehienezkoa
urratzeagatik. oxigenoa erretzeko gaitasun gehienezkoa. SA8000 izeneko estandarrak, gutxieneko asteroko lanaldiari buruz, 60 orduko
gehienezko muga hartzen du. Gutxieneko epemuga aste batekoa izango da, eta 584 egunekoa gehienezkoa. Gehienezko kexu gisara,
"oraindik hala ibili beharra ere" entzun izan diot noiz edo noiz Ritari.
[11] ahalik eta gehien (151); arazo gehien (37); arrakasta gehien (11); arreta gehien (15); arrisku gehien (13); artean gehien (16); aukera gehien (95);
beldur gehien (12); boto gehien (53); boto gehien lortu (11); denbora gehien (46); diru gehien (31); domina gehien (12); eztabaida gehien (11);
garaipen gehien (12)
gehien atsegin (13); gehien batzen (16); gehien batzen duen (14); gehien behar (36); gehien bildu (24); gehien biltzen (16); gehien egin (59); gehien
egiten (47); gehien ekoizten (11); gehien eman (21); gehien ematen (33); gehien entzuten (16); gehien erabili (21); gehien erabiltzen (44); gehien
eragin (23); gehien eragiten (19); gehien estimatzen (16); gehien gehiena (18); gehien gehienak (60); gehien gehienek (22); gehien gehienetan (25);
gehien gustatu (14); gehien gustatzen (61); gehien harritu (14); gehien hartu (11); gehien hurbiltzen (13); gehien interesatzen (20); gehien irabazi
(22); gehien izan (37); gehien jasan (11); gehien jaso (43); gehien jasotzen (22); gehien jokatu (59); gehien jota (38); gehien kezkatzen (22); gehien
komeni (11); gehien kontsumitzen (12); gehien lortu (35); gehien lortzen (21); gehien maite (65); gehien nabarmendu (13); gehien sartu (29); gehien
sortu (11); gehien sortzen (26); gehien sufritzen (14)
gol gehien (52); gol gehien sartu (23); heriotza gehien (11); hildako gehien (11); indar gehien (21); irabazteko aukera gehien (17); jende gehien (41);
kalte gehien (44); lan gehien (17); min gehien (18); minutu gehien (15); minutu gehien jokatu (11); ordezkari gehien (14); partida gehien (27); partida
gehien jokatu (17); puntu gehien (74); puntu gehien batzen (14); tanto gehien (11)
ahalik eta gehiena (21); bere bizi gehiena (12); bizi gehiena (15); denbora gehiena (63); denborarik gehiena (18); diru gehiena (14); gehien gehiena
(18); jende gehiena (54); jenderik gehiena (17)
alderdi gehienak (16); arazo gehienak (12); aukera gehienak (16); biktima gehienak (21); emakume gehienak (13); enpresa gehienak (13); etorkin
gehienak (12); etxe gehienak (16); gauza gehienak (19); gazte gehienak (11); gehien gehienak (60); gehienak emakumeak (23); gehienak euskaraz
(12); gehienak ez bezala (12); gehienak gazteak (17); gizon gehienak (11); gutiz gehienak (50); herritar gehienak (25); hildako gehienak (20); horiek
gehienak (11); horietako gehienak (40); horietatik gehienak (16); ia gehienak (13); ikasle gehienak (14); irakasle gehienak (12); jende gehienak (84);
jokalari gehienak (35); kantu gehienak (23); kasu gehienak (17); kide gehienak (25); lagun gehienak (15); lan gehienak (19); langile gehienak (30);
liburu gehienak (14); partida gehienak (20); pertsona gehienak (11); pieza gehienak (12); preso gehienak (17); puntu gehienak (13); talde gehienak
(21)
jende gehienaren (11)
jende gehienari (13)
denbora gehienean (15)
aditu gehienek (14); alderdi gehienek (59); alderdi politiko gehienek (21); emakume gehienek (23); eragile gehienek (15); gazte gehienek (14); gehien
gehienek (22); gehienek nahiago (11); gehienek uste (12); gizon gehienek (15); gutiz gehienek (18); herri gehienek (13); herrialde gehienek (13);
herritar gehienek (56); horietako gehienek (17); idazle gehienek (17); ikasle gehienek (19); jokalari gehienek (23); kide gehienek (14); langile
gehienek (21); politiko gehienek (30); talde gehienek (20)
gehienen arabera (13); gehienen ustez (16); herritar gehienen (22)
gehienera ere (20)
etxe gehienetan (17); gehien gehienetan (25); gehienetan bezala (50); herri gehienetan (50); herrialde gehienetan (35); kasu gehienetan (62); kasurik
gehienetan (52); leku gehienetan (27); minutu gehienetan (14); partida gehienetan (15); toki gehienetan (11)
gehienez jota (13)
gutariko gehienok (11)
[3] gehienezko abiadura (6); gehienezko epea (7); gehienezko espetxe (3); gehienezko espetxe zigorra (3); gehienezko kopurua (5); gehienezko muga
(7); gehienezko mugarekin (5); gehienezko prezioa (5); gehienezko zigorra (6); hilabeteko gehienezko mugarekin (5); ]

gehienbat adlag batez ere, batik bat; parterik handienean.

Gainerakoan, diesel-motorra itzalitakoan, gehienbat
isiltasuna nagusi. Hortik etorri zen, gehienbat, gaztelania ikasi eta landu beharra. Gehienbat frantsesez esaten zizkidan gauzak. Herbert
isilik, gehienbat. Estatu Batuetako enpresek atzerrian, Europan gehienbat, egindako inbertsio masiboak. Gizon askok dute zaletasun hori,
adin handikoek, gehienbat. Ondorio horiek aurrekontu federalak hartu zituen gehienbat bere gain. Jendearekiko genuen iritzia ere,
gehienbat, jendeak gure anaia handiarekiko zuen jokabidearen araberakoa izaten zen. Gure artzainarentzat euskal herri hori
euskararekiko zera soila zela gehienbat eta ez besterik, edo ez zela behintzat gaur den ideia politiko metafisiko folkloriko kultural ezdeusa.
Gazteak ziren, ederrak, sentsualak, zuriak edo beltzak, baina gehienbat mulatoak, gorputzak jainko exotiko eta betegin batek zizelatu
zizkienak. Espazioan zintzilik zegoen, hots, ziztuka zebilen masa beti ere erraldoi haren ikuskizun bakan eta gehienbat lazgarriak iradokiko
zidan, seguru aski, honako irudipen objektiboki guztiz ulergarri hau: gu ere, Lurra, ilunpetan zintzilik, hots, ziztuka gabiltzala.
[3] erabiltzen da gehienbat (3); gehienbat sunitak (3); izan da gehienbat (4); izan zen gehienbat (3)]

gehiengo 1 iz gehienak.

Demokrazia formala gehiengoen gobernua dela esaten da. Gehiengoen eta gutxiengoen arteko jokoa.
Gehiengo eta gutxiengoen sistema erabili beharrean, adostasunaren bila aritu gara beti. EAJren EBB berrian Josu Jon Imazen aldekoek
erabateko gehiengoa izango dute. Ipar Euskal Herrian gehiengoa dutenek departamenduko gehiengoa errespeta dezaten eskatu du.
Ezkerrak Legebiltzarrean gehiengoa duela. Espero dut UPNk izan duen gehiengoa galtzea. Legebiltzarraren gehiengoa berreskuratzea
espero zuten kontserbadoreek. Herritarren gehiengoaren erabakiak defendatzea. Angelu hegoaldeko kontseilaria auzapezaren
gehiengoko kidea da. Beren esku dutela gehiengoaren giltza. Gehiengoaren zerrendan 23 garren tokia zuen. Konstituzioak ez zuen
lortu botoetan gehiengorik ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, ez Araban. Iparraldeko Zipreko Errepublika Turkiarreko herritarrek gehiengoz
baietza eman zuten. Ottawako gobernu federalean gehiengoz gobernatzen egon dira liberalak 1993tik.

2 (izenondoekin)

Gure herria gizartearen gehiengo handi batek nahi duen norabidean jartzeko. Idolatria hau mendebaldarturiko
biztanleen gehiengo handi baten benetako erlijioa zelako. Urkulluri burukide izaten jarraitzea ahalbidetzea erabaki zuen batzarrak,
gehiengo handiz. Parte hartze ederra, 78%; eta denen buru baia nagusi, gehiengo pollitarekin, %59 baiaren alde, %41-ek eza nahiago.
Ez haatik hain gehiengo nasaia, % 56 omen. Eta alderdi Jeltzalea, gehiengo zabalago baten menturan, nori buruz itzuliko da ? Gehiengo
xumearekin ekin zion bideari Javier Madrazoren taldeak. Ehuneko 51ko gehiengo eskasa besterik ez zen izan Itunaren alde. Gasteizko
Udalean gehiengo sendo baten babesa duten gobernuak izatea. Polizia eta kartzela dira askatasunaren berme beste askorentzat, kasik
gehiengo normalarentzat. Gure herriaren gehiengo sozialak. Gehiengo politikoa aurka duela. 2002az geroztik gehiengo munizipalak
egin ekintzetaz jendeak zer pentsatzen duen jakin nahi du auzapezak. Aleman gehiengo isilaren baitan. Beste alderdien iritziz, ordea,
orain arte bezala, gehiengo kualifikatuz aukeratu behar dira. Bigarren bozaldi bat izan da eta hortan gehiengo xoila aski zuen. Datorren
bozetan gehiengo sinplea erabiliko da. Gehiengo bikoitza: boto sistema honen arabera, Europako Batasuneko kideen erdiek onartzea aski
izango da proposamen bat aurrera atera ahal izateko.

3 (hitz elkartuetan) Adostasun umotu eta landua, gehiengo-gutxiengo jokoaren gainetik. Boto gehiengorik gabe ez gobernatzeko
konpromiso tinko eta argia. Nahiz eta Garcia eta Martin udal gehiengo bereko kide diren. Mundu guztia ordezkatua egongo den udal
gehiengoak osa ditzakegu.

4 gehiengo absolutu [84 agerraldi, 3 liburu eta 62 artikulutan] gehiengo osoa. Gehiengo absolutuaren atarian geratuko
lirateke, legebiltzarkide baten faltan. Udalen artean lauko hiruk onartu beharko lukete autonomiari buruz proposatutako testua, eta ondoren
biztanleen gehiengo absolutuak berretsi. M-11ko sarraskiaren egile ETA baldin bazen, PPk gehiengo absolutuaz irabaziko zuen.

5 gehiengo oso [297 agerraldi, liburu 1 eta 205 artikulutan] Katalunian gehiengo oso zabala jaso ondoren, Legebiltzarreko

presidente Ernest Benachek Madrilgo Kongresura eramango du asteazkenean [estatutua]. Alderdi batek gehiengo osoa izatea da gertatu
daitekeen okerrena. Azken hauteskundeetan 3.000 botok gehiengo osoa eman zioten UPN eta CDNri. Uste duzu PPk berriro gehiengo
osoa lortuko duela? Martxoko bilkuran egingo da bozketa eta, gehiengo osoa lortzen badu, euskaltzain oso izendatuko dute Atxaga. Urte
hartan UPNk gehiengo osoa galdu zuen. Aznarren politikak gehiengo osoa galaraziko dio PPri. Joseba Egibarrek proposatutako
zerrendako zortzi kideak aukeratu zituzten EBB berrirako, gehiengo osoz, aurreneko bozketan.
[4] aldeko gehiengo (4); euskal gehiengo (12); euskal gehiengo sindikalak (5); euskal gehiengo sindikalaren (4); euskal herriko gehiengo (8); eusko
legebiltzarrean gehiengo (4)
gehiengo absolutoa (4); gehiengo absolutua (61); gehiengo absolutua galdu (5); gehiengo absolutua lortu (14); gehiengo absolutua lortzeko (4);
gehiengo absolutuaren (4); gehiengo absoluturik (4); gehiengo bat (21); gehiengo batek (22); gehiengo baten (14); gehiengo berriak (4); gehiengo
bikoitzaren (21); gehiengo ederra (7); gehiengo handi (28); gehiengo handi bat (6); gehiengo handi batek (10); gehiengo handi bati (4); gehiengo
handia (8); gehiengo handiak (7); gehiengo handiz (11); gehiengo hori (8); gehiengo horrek (9); gehiengo horren (6); gehiengo judua (4); gehiengo
kualifikatua (7); gehiengo kualifikatuz (6); gehiengo musulmana (4); gehiengo nagusia (10); gehiengo nasai (10); gehiengo nasaia (19); gehiengo
nasaia ukan (4); gehiengo oso (11); gehiengo osoa (193); gehiengo osoa behar (6); gehiengo osoa dute (4); gehiengo osoa eskatuko (4); gehiengo
osoa eskuratu (4); gehiengo osoa galdu (6); gehiengo osoa lortu (22); gehiengo osoa lortuko (5); gehiengo osoa lortzea (12); gehiengo osoa lortzeko
(8); gehiengo osoa lortzen (10); gehiengo osoak (5); gehiengo osoarekin (5); gehiengo osoaren (15); gehiengo osora (4); gehiengo osorik (18);
gehiengo osoz (35); gehiengo osoz onartu (6); gehiengo pollita (4); gehiengo sindikal (7); gehiengo sindikala (14); gehiengo sindikalak (32); gehiengo
sindikalarekin (4); gehiengo sindikalaren (15); gehiengo sindikalari (7); gehiengo sinplea (11); gehiengo sozial (9); gehiengo soziala (7); gehiengo
sozialak (6); gehiengo zabal (18); gehiengo zabal bat (4); gehiengo zabal batek (10); gehiengo zabala (29); gehiengo zabalak (19); gehiengo zabalez
(4)
gizartearen gehiengo (7); herri honen gehiengo (4); herritarren gehiengo (9); herritarren gehiengo zabalak (4); legebiltzarraren gehiengo (4);
parlamentuaren gehiengo (4); ppren gehiengo (9); ppren gehiengo osoa (4)
akzioen gehiengoa (5); biztanleen gehiengoa (4); botoen gehiengoa (7); erabateko gehiengoa (8); euskal gizartearen gehiengoa (7); ez du gehiengoa
(4); gehiengoa behar (5); gehiengoa dauka (4); gehiengoa daukan (4); gehiengoa dira (6); gehiengoa direla (4); gehiengoa diren (9); gehiengoa du (5);
gehiengoa duen (15); gehiengoa dute (8); gehiengoa duten (21); gehiengoa eskuratu (5); gehiengoa galdu (8); gehiengoa izan (8); gehiengoa izan
arren (4); gehiengoa izango (11); gehiengoa lortu (21); gehiengoa lortuko (9); gehiengoa lortzea (4); gehiengoa lortzeko (7); gehiengoa lortzen (4);
gehiengoa ordezkatzen (10); gehiengoa osatzen (13); gehiengoa osatzen duten (6); gizartearen gehiengoa (19); herritarren gehiengoa (14); langileen
gehiengoa (4); ordezkaritzaren gehiengoa (6)
batzordearen gehiengoak (10); euskal gizartearen gehiengoak (22); euskal herritarren gehiengoak (4); euskaldunen gehiengoak (5); gehiengoak
eskatzen (5); gehiengoak nahi (15); gehiengoak nahi duena (4); gehiengoak onartu (10); gehiengoak onartzen (5); gizartearen gehiengoak (44);
hautetsien gehiengoak (5); herri honen gehiengoak (6); herriaren gehiengoak (5); herritarren gehiengoak (25); kontseiluko gehiengoak (4); langileen
batzordearen gehiengoak (9); langileen gehiengoak (6)
gehiengoan dauden (4); gehiengoan diren (27); sunitak gehiengoan diren (4); xiitak gehiengoan diren (8)
euskal gizartearen gehiengoaren (11); gehiengoaren babesa (5); gehiengoaren borondatea (12); gehiengoaren borondateari (4); gehiengoaren
erabakia (4); gehiengoaren iritzia (10); gehiengoaren iritziaren (4); gehiengoaren nahia (12); gehiengoaren printzipioa (4); gehiengoaren sostengua
(6); gizartearen gehiengoaren (34); gizartearen gehiengoaren borondatea (4); gizartearen gehiengoaren nahia (4); herritarren gehiengoaren (10)
gehiengorik gabe (5)]

gehientasun iz nagusitasuna.

Bizi-betegarri edo suzedaneo gorenak, beraz, hil ondoren ere badaki bizi-ustea bazkatzen, baina
hilobietako diru horrexek du ongienik erakusten bere gehientasuna eta, aldi berean, bere ezin beltza.

gehientsu izond gehiena edo. Europako populuaren gehientsua Euskaldun Prehistorikoetarik heldu dela. Baina jende gehientsua
oinezkoak ziren. Zeren haur gehientsuak gogo onez joaiten baitira beren eskoletarat. Hegazkinean zuriak ginen gehientsuok, turista
alemanak batik bat. Onda Cero irrati katearen aurkako erasoak Eusko Jaurlaritzaren eta alderdi politiko gehientsuen gaitzespena jaso
zuen. Adineko jendeeri herriko bestetako komiteak ofreitzen du urte gehientsuez aratsaldeko bat.

gehientsuen 1 adlag gehien edo. Prezioz jaitsi diren sendagaietan gehientsuen erabiltzen diren printzipio aktibo edo molekulak.
Oroitzen naiz nik gehientsuen maitatu izan dudan emakumeetako bat, esaterako, zergatik apartatu nuen nire bidetik.

· 2 izond gehientsua.

Nire lehengusu Maria Teresa Irlandara itzuli berri da uda gehientsuena baserrian eman ostean. Asko joaten
zituan harengana, baserritarrak gehientsuenak, eta, egia esateko, urteen poderioz famatua egin zuan. Jendea hasi zen sartzen, gure
ekipoaren kolorez jantzita gehientsuenak, turuta arraiak joz. Badira hilketa batzuk -asko, gehientsuenak- hilketatzat hartzen ez direnak.
Amerikar gehientsuenek alemanekiko omen duten begikotasuna. Euklidesek, Museoko kide gehientsuenek bezalaxe [...]. Europan TB
kate publiko gehientsuenek EVN (Electronic Video News) sarearen bidez elikatzen dira. Nire adineko eta inguruko euskaldun
gehientsuenen gurasoak. Fede katolikoa zabalduta zegoen herrialde gehientsuenetara. Azpeitia, Errezil eta Gipuzkoa gehientsuenean.
Greziar pentsalari gehientsuenentzat, "bi"an hasten ziren zenbakiak. Atexka gehientsuenetan odol idorraren arrasto marroixka bat
zegoen. Ulergarria zitzaion artikulu gehientsuenetako euskara. Baina, Burtonen alde esan behar dut, Hegoaldeko gehientsuenak baino
askoz ere jasanberagoa dela.

3 gehientsuenetan adlag gehienetan edo. Terni gurera etortzen zenean, gehientsuenetan gurekin gelditzen zen, lorategian,
nobelez hitz egiten. Eta hari haiek [...] aldika kolore bizitakoak ziren, moreak, berdeak eta horiak, baina bestetan, gehientsuenetan,
beltzak edo txuriak. Berehala erantzuten zidan gehientsuenetan, baina galdera batzuek isilune luze samarrak uztera behartzen zuten.
Baietz erantzun nahi izan nion, astero joaten nintzaiola, baina gehientsuenetan ez nuela ezer ere erosten.

gehienxko izond gehientsua. Ondikotz, orduan bezala, egun ere ingurukoak ez ditut iritzi bereko: urrikalgarrienak, inor izatekotan,
berak direla uste dute gehienxkoek.

gehienxkoen izond gehientsua.

Baina ametsa egia egiteko puntuan zenean ez genion zuen garrantzirik eman, eta isilik baratu
ginen gehienxkoenak, amets hura lurrera ekartzeak gibelean izerdirik isuri izan ez balu bezala.

gehigarri 1 izond gehitzen dena.

Benetan zerga gehigarriak zirela mozorrotzeko. Bestelako helburu gehigarririk gabe.
Baliabide eta merkatu gehigarriak konkistatzea armen indarrez. Pentsatu nuen ez zela kalterako izango hari bake-opari gehigarri bat
igortzea asteartean idatzia nion gutunaren jarraipen gisara. Baina auzi judizialari dagokionez, auziarekin lan gehigarri bat eman digute.
Lipido kontsumo horrek kaloria gehigarriak dakartza. Pasiloan zehar abiatu da Beatrizen bila, eta sukaldea aukeratu du lehenengo:
telefono gehigarririk izatekotan, hantxe egon behar du. Tarifa gehigarriko telefono zenbakien zerbitzua (803, 806, 807 eta 907
aurrezenbakia dutenak). Neure jardunari esker diru gehigarri bat irabazi behar bazuen. Alcide Jolivetek mezu gehigarri hau bidaltzera
doa. Ez zuelako informazio gehigarririk ematen. Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian.

2 (izan aditzarekin) Bihurgunez beteriko errepidea da, zazpi kilometroko mendate pikoa gehigarri duena.
3 (izen gisa) ik eranskin. Azkenean ordainaren gehigarria hartzea erabaki zuen Maizak. Kafearen berezko zaporea atsegin zait,
gehigarririk gabeko zapore sendoa. Euskaldunon Egunkariak "Bizkaia" izeneko gehigarria kaleratzeari ekin zion. Behin psikologo baten
teoria irakurri nuen igandeko gehigarri batean. New Yorker aldizkariaren udako gehigarrian. 'Matraka' gazteentzako gehigarria. 3/1992
Legea, uztailaren 1ekoa, Euskal Herriko Foru-Zuzenbide Zibilari buruzkoa eta horren gehigarria, 3/1999 Legea, irailaren 26koa. Lege
horren bigarren gehigarrian. Jendeak ondo gastatutzat ematen ditu bere laurogeita hamar mila lirak (gehigarriak aparte). Gehigarri
honen 1. partea frogatzen da 14. gehigarriko gure Ohargarriarentzat aitzinatu ditugun argudioekin; 2. partea, berriz, lehenbizikorik 17.
gehigarriaren hastapenetik alderantziz eman ditugunekin.

4 (izenondoekin)

Zinezkotasuna idazlearentzat ez dela gehigarri moral bat, bere lanaren funtsezko oinarri eta baldintza baizik.
Horren guztiaren gehigarri osasungarria. Giro chic hari gehigarri erakargarria eransten zion zerbait. Ikus The Economist (1997-10-04,
gehigarri berezia). Vocento taldeko egunkarien gehigarri berezietan. Egunkarietako gehigarri kulturaletan.

5 (hitz elkartuetan) Tarte luze baterako eskarmentua bermatu beharko dute gehigarri ekoizleek, populazioaren egoera higienikosanitarioa zaintzeko. · Gustuko dut ABC-ren kultura-gehigarria leitzea. Borgoinako barraskiloek prezio gehigarria dute. Henryri eta bioi
soldata-gehigarri handiak eman zizkiguten saritzat. Eta mugarik gabeko globoak bezala haren arautegi progrea musika gehigarri eta
albistegi hondar guztietara zabaldu da.

6 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)

Aho-gozagarri haietako batzuk besterik ez zizkion eskatu, tratuaren gehigarri.

Xehetasun pare bat ikusgarritasunaren gehigarri: [...].

7 gehigarrizko izlag gehigarria.

Lau entsegu edo gehiago eginda gehigarrizko puntu bat lortzen da. Miarritzek, berriz, ustez
mendean hartzeko aurkaria hartuko du, eta bederatzigarren garaipena erdiesteaz gain, gehigarrizko bederatzigarren puntua ere
patrikaratu behar luke.

8 ordu gehigarri Langileak ordu gehigarriak egin dituela frogatu behar du, nagusiak ordu horiek ordaintzeko. «Nagusiek ez dituzte
ordu gehigarriak ordaindu nahi», salatu du Lopetegik.

[3] gehigarri berezia (5); gehigarri gisa (4); lan gehigarri (3); xedapen gehigarri (6)
bigarren xedapen gehigarria (3); gazteentzako gehigarria (4); gehigarria eskatu (3); gehigarria sinatu (4); informazio gehigarria (6); itun gehigarria
(5); itun gehigarria sinatu (3); itunaren protokolo gehigarria (3); lan gehigarria (4); produkzio gehigarria (4); protokolo gehigarria (4); xedapen
gehigarria (7)
laguntza gehigarriak (4); osagarri gehigarriak (5); xedapen gehigarriak (3);
gehigarrien dekretu zirriborroa (3); gehigarrien dekretua (4); osagarri gehigarrien (9); osagarri gehigarrien dekretua (4)
tarifa gehigarriko (3)
gehigarrizko bi puntu (3); gehigarrizko hiru puntu (3); gehigarrizko puntu (15); gehigarrizko puntu bat (11); gehigarrizko puntua (26); gehigarrizko
puntua bereganatu (4); gehigarrizko puntua eskuratu (3); gehigarrizko puntua lortu (4); gehigarrizko puntuak (7); gehigarrizko punturik (4)]

gehiketa [18 agerraldi, 7 liburu eta 4 artikulutan] iz 1 gehitzea. ik gehikuntza. Kontularitzan derrigorrezko gehiketen
ordez, kenketak eramanik, enpresaren oreka ekonomikoa zalantzan jarri nuen. Une batetik bestera doan aurrerabide jarraitua pentsatzen
dut, non denbora-zati denak sortzen diren, eta hauen gehiketaren bitartez, azkenik, denboraren handitasun bat ere bai. Europako eremu
politikoak funtsean estatuetako eremu politikoen gehiketa hutsa izaten jarraitzen du. Jokoaren gehiketa eta kenketak, asmatutakoen eta
huts egindakoen bilketa.

2 (hitz elkartuetan)

Inoiz gidoia erabili izan dugu gehiketa-sinboloaren ordez, kateatzea adierazteko.
Garaikide Museoaren Jabetza elkarteak [...] 6.010.100 euroko kapital gehiketa egin du.

·

Bilboko Arte Moderno eta

gehiki iz Nitratak, jatekoetan ezarri gehiki edo "additifs" horiek.
gehikin 1 iz gehigarria. Nagusien sindikatuak berriz idek ditzan negoziaketak erretreta gehikinaren egoeraren gainetik.
2 gehigarrizko gauza. Carlyle-k (Early Kings of Norway, XI) alferrik galtzen du, zoritxarreko gehikin batez, ekonomia bikain hori.
gehikor izond zergez mintzatuz, progresiboa.

Zerga politika gehikorragoak egiteko, babes sozialean Europako
Batasunarekin bateratzen joateko eta lanaldia murriztuz enplegua sortzeko.

gehikortasun iz zergez mintzatuz, progresibotasuna.

Zerga zuzenen barruan, berriz, PFEZak gehikortasuna galdu du,
eta, gainera, 2000 urtean aitortutako errenten %80 soldatapeko lanarenak izan ziren.

[43 agerraldi, 12 liburu eta 13 artikulutan]
Papar-aldea pixka bat itxi beharko
huke, periferia zirkularreko botoi baten gehikuntzaz edo gorakuntzaz. Indiako janari-horniduraren gehikuntza [...] ez zela bideratu
nekazarien egoera pertsonala hobetzera, nekazarien kopurua gehitzera baizik. Populazioaren gehikuntzak eskaturiko tokiagatik.
Langabezia tasaren urtarrileko gehikuntza. 2003. urteko KPIaren gainetik 600 euroko soldata gehikuntza lineala. Ezagutza enpirikoaren
gehikuntza oro eta hautemapenaren aurrerapen bakoitza barneko sentsuaren determinazioaren hedatze bat besterik ez dira. Gure
eszeptikoak ez zituen bereiztu bi judizio mota hauek [...] eta zuzenean ezinezkotzat jotzen zuen adigaien berezko gehikuntza hori.
Eragiketa bitxia, gero, kantitate finitu batzuen kopuru finitu bat ez, baizik eta elementu ezin txikiagoen "kopuru infinitu" bat gehitzen duen
gehikuntza hori!

gehikuntza

2 (hitz elkartuetan)

iz 1 gehitzea. ik gehiketa.

Eta berdin pinturako joera puntillista ere, kolore-orban txikitxoak elkarren ondoan jarriz adierazi nahi baitzuen

·

kolorea, orban horiek begian gehikuntza bidezko kolore bakar batean "batuko" baitziren. Eboluzioak berekin dakarren konplexutasungehikuntza, berriz, genomei aldiro ADN puskak gehitzearen ondorio zen. Aberastasun gehikuntza hauek ez dira normaltzat hartu behar.
Produktibitate gehikuntzak soilik enpresen irabazien onerako badira. LPEEren ekoizpen gehikuntzak eta AEBetako erreserben datu onak
Brent upela merkatu [zuten].

gehitu, gehi(tu), gehitzen 1 du/da ad handitu, areagotu, emendatu.

Anaien kopurua egunero gehitzea nahi zuten,
denak elkarrekin salbatuak izateko. Beldur hori areago gehitu du herenegun gertatu zenak. Aurrezkia gehitzeak ez baitu ekartzen
nahitaez kanpoko defizita gutxitzea. Autonomia gehitzeak ez du esan nahi independente bihurtzen denik. Inoiz ez daitezen bat egitera
bultzatuak izan, ez batasun horretan irauterik, ez hazterik, ez gehitzerik izan ez dezaten.

2 (nor osagaia pluralean)

Baina arriskuak gehituz zihoazen, gero eta handiagoa zen hondamendia. Zor publikoaren hazkundea
menderatu nahian, zergak gehituz saiatu ziren gastu publikoen igoera orekatzen. Agintariek "lanerako" edo "gerrarako" giza baliabideak
gehitzea nahi baldin bazuten. Egiarantz garamatzan justifikazioa edo, gutxienez, uste bat egiazkoa izateko probabilitateak gehitzen
dituen justifikazioa.

· 3 dio ad zerbaiti beretik erantsi. Arrosa kolorea gorri "ase gabea" da, gorriari zuria gehituta lortua. Eta samin latz hari beste
bat gehitu zitzaion. Auzoan paperak bota zituzten, ekintza nola prestatua zuten adierazten zuten azalpenekin, egunkariek emandako
informazioari xehetasun asko gehituz. 8. artikuluari gehitu dioten atalak, berriz, Espainiako Estatuaren euskararekiko betebeharrak
jasotzen ditu. Gehi honi dagokion zorotasuna eta gauzen ahanztura, gehi bere uhin beltzetan murgiltzen den letargoa. Suaren txinpart
hotsari tatariarren alarauak gehitzen zitzaizkien. Handinahia zen Frantzisko, eta diruari nobleziaren ospea gehitu nahi izan zion.
Ezeztapenak eta beste aldagai sintaktiko batzuek perpausari gehitzen dizkioten konplexutasunak alde batera utzita. Arras doluturik naiz zu
dagoeneko sentitzen ari zaren nahigabeei bertze bat gehiago gehitu beharraz.

4 (zenbakiei eta konpuruei) 7a 5ari gehitu behar zitzaiola batuketa baten (=7+5) adigaian pentsatu dut, baina ez batuketa hori
12 zenbakia denik. Diametroaren bi heren gehitzen dizkiolako kapitelari. Elementu horiek guztiak erlazio hauek mantenduz egiten dira,
zerbait gehituz edo gutxituz. Egia da steam-boat horiek uretan behera baino ez dutela egin behar Volgan daudenean, eta, hortaz, lurrun
ontzien lastertasunari uraren indarra gehitu behar zaiola, hau da, bi milia gutxi gorabehera.

5 (gaiei) Horren errautsak uretan jarriko dira eta horri zilarbizia gehituko zaio. Gurinari erreximenta gehitu nion, oparo. Berez, landare
olioak eta olio hondakinak erabiltzen dira lehengai gisa, eta horri metanola (alkohol mota bat) eta beste katalizatzaile likido bat gehitzen
zaizkio.

6 (zeri osagaia ezabaturik)

Eta beste ohartxo hau gehitu zuen koadernoan ziurtasun britainiarrez:[...]. Komeni da hemen
gehitzea Frantziak eta Ingalaterrak, aldi hartan behintzat, ordezkari bana zutela Nijni Novgorodeko azokan. Gehitzen den pigmentu
bakoitzak beste uhin-luzera batzuk zurgatzen dituenez. Patata zurituak hartu eta pure egiteko tresnatik pasatzen dira; Gobernuaren irin
pixka bat gehitu eta gatza egin. Aitzakia emaniko sorta oneratu egiten zela 0,1 banadio naftenato gehituz gero.

· 7 du ad (hizketaldietan eta)

-Konturatzen zarete?_-gehitu zuen Gavardek-. Hor dago zure koinatua -gehitu zuen Saget
andereñoak, ahotsa apalduz. -Ni saiatu naiz -gehitu zuen-, baina ez dut egiten berak bezain bizkor... "Eta beldurra daukanak", gehituko
genioke guk, "irudiak ikusten ditu maiz, direnak eta ez direnak". Gero, irri garbi batzuk egin eta gehitu zuen: [...]. Zerbait gehitu behar
nuen, baina berak eten zidan: [...]. Normala dela, gehitu du berriro, segur aski inoiz ere ez zaiola guztiz ematuko, bizi den artean. Eta
lehenbailehen ados jarri behar zutela gehitu zuen, erorikoa gertatzen zenean prest egon nahi bazuten. Eta alde egin zuen bestelako hitzik
gehitu gabe.

8 (era burutua izenondo gisa)

Ezta ontzat eman beharreko osagarri gehitu huts bat ere. Ikastolako haur eta gehituak dantzan
ariko dira, eta nola ez, eguberriko kantak ere emanen dituzte.
[4] arazoak gehitu (5); atal bat gehitu (5); dirua gehitu (5); gehitu zuen larraldek (4); gehitu zuen ninak (4); hauxe gehitu zuen (9); indarra gehitu (4);
kopurua gehitu (10); nabarmen gehitu (9); puntu gehitu (7); zerbait gehitu (4)]

gehitxo 1 adlag gehiegitxo.

Elkartetik ezorduan edo gehitxo edanda etxeratzeari zegozkien kontuak. A-k asko erakusten du,
gehitxo aukeran; oso ongi ematen du, baina ezkutatu beharrekoa ere erakutsi egiten du. Berebat esan dezakegu ahotan darabilgun auziaz
ere: honako, hizkuntza bat gutxitxo da, baina bi gehitxo. Normaltasunetik dator, normaltasunak erotu zuen [...] eta badaki zerbait
normaltasunaz, gehitxo bezala aukeran.

2 (izen bati dagokiola) Arestik, ostera, esan liteke maiteago zuela harria lurra baino; lurrari tranpa gehitxo ikusten nonbait. Maiteerakutsi gehitxo egiten du damak, aukeran. Batera egiteko gauza gehitxo izango zirelakoan, bertan behera utzi zuen asmoa. Eta esaiek
bidenabar emakumeoi ez ateratzeko halako builarik, zalaparta gehitxo duk nire hildakoarengatik.

gehitze 1 iz handitzea, areagotzea, emendatzea.

Gehitzea zela-eta, jaisten ari ziren kapitalaren mozkinak. Markoaren
balioaren gehitzeak, bestalde, Bundesbank-en politikaren inflazioaren kontrako joera indartzen zuen. Ez dago hezurra luzatzerik
muturretan material berria gehitze hutsarekin.

2 (hitz elkartuetan)

·

Maxwell bera oso ongi ohartzen zen gehitze prozesu haren alderdi kaxkarrez.
Tentsio handia dagoenean
gertatzen den mineral-gehitze horrek badu kontrako alderik ere: tentsio normalak desagertzen direnean, minerala galtzen hasten da. Batbateko botere-gehitzearen kontzientzia.
[3] kapital gehitzea (5)]

gehixeago (orobat gehixago; Hiztegi Batuan gehixeago agertzen da)

Egileak denbora gehixeago dauka zutabean
edo irratian "esango" duen testua osatzeko. Eskala horretan, oso irekiera handia du begiaren kristalinoak: f/2 edo gehixeago. Udan,
kanpotiar asko etortzen-eta, orduan lan gehixago izaten da han edo hemen. Gehixeago urrundu zen, zubiaren erdian zegoen. Tomek
eskatu zion David Minor-en gainean gehixeago kontatzeko, baina gauza lauso eta funtsik gabeak besterik ez zion kontatu. Zuhurtasunik
den mendrenak gehixeago egotea gomendatzen zidan, ordea. Gehixeago..., pitin bat gehixeago..., hori da eta! Hazienda bulegotik nire
etxera kilometro bete inguru da, gehixeago agian, hogei minutu, alegia, geldiro ibiliz. Otsabideko laborari gazteetan Andde ez zen nornahi,
eta horregarik Ttotte damu zen egoera argiari kasu gehixeago ez egina. Kasik bi hilabete iraun zuen joko horrek, asteazken guziz
elkarrekin egonez oren pare bat edo berdin gehixago ere. Deabruak adina eta gehixeago bazekiela. Ordu bete baino gehixeago iraun
zuen kirurgia-lanak. Sentikortasuna aldatzeak argazki-bobina bat aldatzeak baino denbora gehixeago behar du.. Erantzunen txandan,
esan nion guretzat ahozkotasuna hori baino gehixeago -edo gutxixeago- zela.
[3] apur bat gehixeago (3); denbora gehixeago (7); gehixeago edan (3); gehixeago egin (7); gehixeago eman (4); gehixeago ematen (3); gehixeago
espero genuen (3); gehixeago estutu (4); gehixeago hurbildu zen (3); gehixeago izan (7); gehixeago izango (6); hori baino gehixeago (4); konfiantza
gehixeago (3); pixka bat gehixeago (4); zerbait gehixeago (11);

geiser iz ur beroko turrusta aldizkakoa. Gehiegi irekitzen bada, berriz, trumilka aterako da ura, eta hartzaile egarrituaren eskuahurretan oin harturik, gainezka egingo du, geiser baten moduan.

geisha (orobat geixa) iz japoniar emakume kantari eta dantzaria, gizonezkoak atsegintzeko diru truke
aritzen dena. Geisha hauskor baten moldea. Geixaren edertasun alferrik galduak melankolia sakon bat islatzen du. Pobreziatik
irteteko geisha bihurtu nahi duen gazte txinatar baten istorioa. Ondorioz, Egutxi eta geixa haren arteko harremana ozpindu egin zen
azkenean. Filmean itsu bat agertzen da, itsua ez dena, eta geisha bat gizona dena.

gel (orobat jel) 1 iz gai koloidal erdi likidoa. Partikulek balen abiadan jo zuten biltegiaren kontra, eta horretarako eraturiko
gel berezi batean harrapaturik gelditu ziren. Gel horretan hauts partikulak aurkitzea izango da gaurtik aurrera lanik zailena. Material
hauetan jelen propietateekin batera (elastikotasuna, gardentasuna...) betegarriaren propietate magnetikoak dauzkagu; hau da, ferrojela
eremu magnetiko baten eraginpean deformatu egingo da eta deformazio hori modu isilean eta leunean gertatuko da. Hiesari aurre egiteko
60 gel mota ari dira aztertzen mundu osoko 14 laborategietan. Polimero hori gel fin bat da berez, ornoarteko diskoak gogortzeko
erabiltzen denaren parekoa. Biluzik nengoen lurrean eta ipurdian gel antzeko zerbait eman zidaten. Gel espermizidaz betetako botilatxo
pare bat.

2 gel egoeran dagoen produktu kosmetikoa. Eskuak eta besoak garbitu ditu usain gozoko gel batez. Larruazal sentiberetako
laranja-azal itsusiaren kontrako gel mikrozelular bereziak. Espainiako poliziek nire gel-kremari [...] barre egin zioten.

3 (hitz elkartuetan) Apaletan paratutako krema, esne hidratagarri, jel-xaboi, ile-egokitzaile, laka, eta apainketarekin zerikusia zuten
hainbat artikuluk. Kosmetika desohorantearen, dutxako jel-zaletasunaren eta kapitalismo aseptiko eta deRmokratikoaren kontrako
kontsigna eder bat.

gela 1 iz bizitegi bat banatzen den zatietako bakoitza. Badut gela bat eta kabinet bat nik erabiltzeko, eta idazmahai arras
polit baten gainean izkiriatzen dizut. Bi gelatako apartamentu hartan. Apartamenduak eta gelak, altzaridunak edo gabeak, beti aukeran.
Ohean sartu eta isilean otoitz egin zuen Lauaxetak pentsioko gelan. Ez du bada jantzi zure txanoa eta gelako jantzia. Nor bere gelara
joan garelarik azkenik, eskua luzatu diot; eta haren gelako atarian hark indarrez tinkatu du. Emakumearen gelan gauez eta ezkutuan
sartzen den gizona. Nire gelako giltza bat eduki nahi izan du. Logelara iristeko, jarlekuak baino ez zituen gela jantzi gabe bat zeharkatu
beharra zegoen aurrena. -Goiko solairuan atondu dizut gela. Ganbarako gela hura miatzeko gogo biziz jaiki zen. Frantziskok dorre bakarti
bat aukeratu zuen: barrualdea gangaz estalia zen eta bederatzi gela zituen. Frantzisko zegoen gelako ate ondoraino joan zen. Jeneralaren
gelara joan eta atea jo zuen. Gelako zolaren zati bat kenduta zegoen, eta hormaren aurka jarria. Lagunen bat aurkituko duk gela
partekatzeko. Norbait egona zen han gela txukuntzen. Egun batean, amandrea hil zen, eta lehenengo solairuan hark zuen gela hartu zuen
Nunuk, eta haren eginkizunak ere bai. Jauregiaren hegal hura eta bere gelak beste gela handiekin, aretoarekin, musika-gelarekin eta
beste egongelekin lotzen zituen korridorean barrena.

2 (bestelako eraikuntzetan)

Atzeko aldean, gela txiki pribatu bat zegoen, trenkada beiradun batek tabernatik bereizten zuena.
Herriko etxeko gela nagusian. Peter, hanka-puntetan, itsasontziko gelan desagertu zen. Armategiko gela luzeak durundi egin zuen
txaloekin. Belorus hoteleko 13. solairuko gela honetatik hiriaren ikuspegi bikaina. Lurrun-bainuen gelako tenperatura doitzeko. Vega Baja
erietxeko Zainketa Berezien Gelan. Klinikako gelara heldu zenean, aita hariz eta monitore argitsuz setiatua ikusi zuen. Ateetako
plakatxoetan X izpien gela adieraziko duenaren bila. Erizainak gela handi, bero eta lehor bateko atea ireki zuenean. Panelez apaindutako
gela zabalean zehar. Gela txiki beiradunean sartu aurretik. Geldi geratu nintzen, inor bizi ez den gela kondenatuek, gela hilek, ohi duten
lizun usain geza horrek atxikirik. Erretzaileen gelatik irtetean. Bezeroentzako gelak ere berdinak dira, baina altzariz soilago jantziak.
Tenientea da, hamaseigarren gelan dago.

3 ikasgela. Burua ateratzen zidan, eta gelako liderra zen. Egun batean, partida bat antolatu zuen, oilo-oilarren artean: gelako neskamutilen artean, alegia. Bertze 73 ikasle daude egun seigarren mailan, hiru gelatan. Erabilera anitzeko gela bat, eskolako lanetan
laguntzeko beste gela bat. Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 2.1 gelan.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gela sail bat igaro zuen gero. Gela-zokoetako koltxoien gainean. Eta Stubendienst-ak hau da, alemanik ez dakien Bandi Citromi zelan edo halan itzuli nionez, gela-zerbitzua.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Jatetxea, sauna, "VIP" gelak. Sostengu taldeak «lan bilera irekia» eginen du etzi
Uztaritzeko Latsa gelan, 21:00etan. 6etan Lapurdi gelan mintzaldia. Irakasle-gelako ate ondoan bertan geratu zen. Sekretupean dago,
ospitale gela batean gakoturik. Gregek orduak ematen zituen eri-gelan bere kabuz ezer egin gabe. Komun gela etxeari zegokion
bezalakoa zen. Telebista piztuta egon daiteke, zarataka, telebista-gelan, baina gaixo gehienek ez diote jaramonik egiten. Agatak kaskozokoko zinema gelako pantaila zurbaila ireki zuen eta betiko filma berriz pasatu. Itsas piano bat zegoen ontzi-gelan. Jaki-gelatik bi botila
Bass besoetan hartuta gora zihoala. Piano-gelako bazter batean jarririk. Hiru kanpaikada entzun ziren makina-gelan. Turbina gelako
hodien lodiera. Galdara-gelara eraman gintuen. Barrutik, berriz, oso funtzionala zen: hiru zaldi-gela zeuzkan alde batean, eta beste
horrenbeste bestean. Zoko-usaineko traste-gela heze bat. Benetako ardo italiarra edan dugu, billar-gela huts batean. Informatika-gelako
ordenagailuetan. Lisatzeko gelari "armairuen gela" ere deitzen zitzaion. Haren bulegoak bi aurre-gela zituen, alde banatara atxikiak buru
bati belarriak bezala. Gure nagusiaren aurre-gela horietako batean ginen. Libertate mikatzaren aitzin-gela gelberetan sartua. Te-etxe
bateko atze-gelan arakatu nituen dokumentuak. Integrazio gela digitala inauguratu dute Easo Lanbide Heziketako Institutu Politeknikoan.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, lehen osagaia ekintza izenei loturik )

Perfekzio honengatik hartuko zaitu
beretzat Erregeak berak zeruko ezkon-gelan. Ez zuen inola ere ezkontza-gelara itzuli nahi. Herriko Etxeko eztei-gelaren zoko batetik.
Dolu-gelan bildutako jendearen errezo-marmarrek. Adolfek estrategia-gelara deitu ditu bere laguntzaileak. Epaiketa gela bete zuten
pertsonak ere, bereziak. Artatze-gelan joan-etorri handia egoten dela batzuetan. Anai Monaldok bilera-gelako aterantz begiratu zuen.
Kapitulu-gelako atean azaldu zen. Autopsia-gelan sartzeko. Igande goizean han nago ni, Alfa hoteleko harrera gelan. Beherean aurkitzen
dira ongi-etorri gela eta mediateka. Egun batean, nire jantzi-gelan ezin urduriago aurkitu nuen. Ehiza-gela itxurako hartan bilduriko
afaltiar urri eta erdi ezagunei. Platerez estalirik zegoen gosari-gelako mahaia. McAvoy kapitaina, Prudence atoiontzikoa, aginte-gelan
zegoen, zutik, esku bat leman pausaturik. Ziegaren gainean zegoen antzinako guardia-gela abandonatuan. Auzoko erietxeko larrialdigelan, kommozio zerebrala nuela esan zidaten. Poliziaren galdeketa-gela batean nengoen. Beste hiru portiko horietan exhedra zabalak
egingo dira, solas-gela jarlekudunak. Jolas-gelako ateak kristal zehar-argitsuak ditu. Denok ados geunden atseden gelan erretzen
jarraitzeko. Amodio sentsual bat, fisikoa, ia lizuna, uholdea nola, musika-gela osoan barreiatu zen. Kontsulta-gelaren baten bila zebiltzan,
ni bezala.

7 ebakuntza gela [102 agerraldi, 15 liburu eta 14 artikulutan] erietxe batean, ebakuntzak egiten diren gela. ik
beherago 12. Ebakuntza-gelan biluzik nengoen argi bortitz baten pean, hankak zabalduta eta oinak uhalez lotuta. Ebakuntza-gelan
emango du arratsalde osoa, ahal duen neurrian laguntzen. Ebakuntza-gelako lurra garbitzen ari da. Nekatuta eta ahuldurik atera berri zen
ebakuntza-gelatik, hil edo biziko dematik.

8 gela elebidun bi hizkuntzatan ikasten den ikasgela.

Haien haurrak edota bilobak ikastolan edo gela elebidunetan
dituztenak. Lehen mailako gela elebidunetan 18 ikasleko irakasle bat dagoela eta Seaskan irakasle bat 15 ikasleko. Nolako sartzea aurten
erakaskuntza katolikoko gela elebidunetan? Gela elebidunak ez irekitzeko prozedura diskriminatzailea ezartzea indarrean.

9 gela itsu Arazoak sortzen dituen oro sartzen dute gela itsuan. Eta ez naute, hasierako bi egun haiek kenduta, gehiago zigortu gela
itsura. Zure osasun makal horrek salbatu zaitu gela itsuan hamabost egun egitetik.

10 itxaron-gela Itxaron-gelan ezustea hartuko du Bill Shaw zain ikusten duenean. Ez dago txarto, ziega, funtsean, komun bat baino
ez da, lohizulo nagusiaren itxaron gela. Joana eta inspektorea, itxaron-gelan eserita, eztabaidan ari dira.

11 lo-gela ik logela.
12 operazio-gela [14

agerraldi, 2 liburu eta 2 artikulutan]
Ikuskizun harrigarria zen Bennett operaziogelarako prestatzen ikustea. Operazio gelara sartu aurretik, baina, ebakuntzarako prestatzen zituen gaixoak.
[5] alboko gela (19); aparteko gela (5); bainu gela (5); bilera gela (8); erakusketa gela (5); eskolako gela (5); etxeko gela (43); etxeko gela batean (8);

ebakuntza gela.

gela argi (5); gela argitu (6); gela bakarreko (5); gela bat alokatu (6); gela bat hartu (10); gela batean sartu (20); gela batera eraman (22); gela batetik
bestera (6); gela berean (52); gela berezi (11); gela berezi bat (5); gela bero (6); gela berotuan (13); gela berri (16); gela berriak (8); gela berrian (12);
gela bete (10); gela betetzen (5); gela eder (5); gela elebidun (30); gela elebidun bat (13); gela elebiduna (7); gela elebidunak (20); gela elebidunen
(15); gela elebidunetako (6); gela elebidunetan (25); gela erdi (6); gela estu (9); gela guztia (12); gela guztiak (17); gela guztian (5); gela guztietan
(13); gela handi (46); gela handi bat (12); gela handi batean (11); gela handia (10); gela handian (22); gela handiaren (6); gela hartu (7); gela haundian
(6); gela huts (18); gela huts batean (6); gela hutsik (9); gela ikusi (6); gela ikuskatu (5); gela ikustera (6); gela ilun (34); gela ilun batean (6); gela
iluna (7); gela ilunean (7); gela isil (5); gela itxi (19); gela itxi batean (7); gela nagusia (6); gela nagusian (17); gela osoa (54); gela osoan (17); gela
osoaren (5); gela seinalatu (7); gela ttiki (6); gela ttipi (6); gela txiki (66); gela txiki batean (16); gela txikia (11); gela txikian (15); gela txikiko (8);
gela urdinean (5); gela utzi (10); gela zabal (12); gela zabala (5); gela zahar (5); gela zeharkatu (15); gela zeharkatzen (6); gela zikin (7); gelaz gela
(17); goiko gela (6); harrera gela (15); herriko etxeko gela (10); herriko gela (5); hotel bateko gela (5); hoteleko gela (12); itxaron gela (6); jaunaren
gela (5); jauregiko gela (5); kaleko gela (5); kultur gela (5); lehen gela (10); lehen solairuko gela (6); leihorik gabeko gela (6); lo gela (12); ondoko gela
(24); ospitaleko gela (6); sarrera gela (5); solairuko gela (20)
etxeko gelak (5)
alboko gelako (6); aldameneko gelako (8);ebakuntza gelako (5); gelako argi (12); gelako argia (14); gelako ate (19); gelako atea (101); gelako atea
ireki (23); gelako atea jo (6); gelako atea zabaldu (11); gelako atean (18); gelako atearen (14); gelako atera (10); gelako aterantz (5); gelako atetik
(10); gelako bakardadean (6); gelako bazter (15); gelako bazter batean (6); gelako giltza (6); gelako horma (5); gelako hormak (5); gelako leiho (9);
gelako leihoa (9); gelako leihoak (5); gelako leihora (6); gelako leihotik (20); gelako neska (7); gelako ohe (8); gelako ohean (8); gelako pareta (6);
gelako zoko (17); gelako zoko batean (8); goiko gelako (8); harrera gelako (15); irakasle gelako (5); ondoko gelako (6); umeen gelako (8)
alboko gelan (20); aldameneko gelan (23); atzeko gelan (10); azken gelan (5); baionako lauga gelan (5); bentaberri gelan (26); bentaberry gelan (21);
ebakuntza gelan (20); elkartearen gelan (7); elkarteen gelan (13); elkarten gelan (9); epaiketa gelan (6); garaje gelan (6); gaztetxe gelan (5);
gaztetxeko gelan (10); gelan barrena (30); gelan bizi (8); gelan bueltaka (7); gelan egiten (5); gelan egon (13); gelan egoten (6); gelan eserita (7);
gelan ezkutatu (5); gelan geratu (8); gelan hara hona (7); gelan itxi (6); gelan itxita (5); gelan jarri (7); gelan lo (9); gelan sartu (150); gelan sartuta
(7); gelan sartzeko (8); gelan sartzen (31); gelan utzi (7); gelan zegoen (25); gelan zehar (32); goiko gelan (9); gure gelan (23); haren gelan (13);
harrera gelan (33); hasi zen gelan (12); hazparneko mendeala gelan (5); herriko etxeko gelan (14); herriko gelan (10); hoteleko gelan (12); hoteleko
harrera gelan (8); itsasuko sanoki gelan (7); itxaron gelan (6); jantegi gelan (7); koliseo gelan (18); kultur gelan (7); mendeala gelan (44); mendealako
gelan (11); ondoko gelan (49); ostatuko gelan (5); parropiako gelan (9); peterren gelan (7); trinketeko gelan (7); umeen gelan (8); uztaritzeko lapurdi
gelan (13); uztaritzeko latsa gelan (7); zinema gelan (12)
alboko gelara (11); aldameneko gelara (16); ebakuntza gelara (11); epaiketa gelara (5); garaje gelara (5); gelara abiatu (6); gelara egin (7); gelara
egin zuen (5); gelara ematen (5); gelara eraman (54); gelara eraman ninduen (5); gelara erretiratu (10); gelara etorri (8); gelara heldu (6); gelara
hurbildu (5); gelara igo (37); gelara iritsi (9); gelara itzuli (65); gelara jaitsi (11); gelara joan (122); gelara joateko (9); gelara joaten (10); gelara
pasarazi (5); gelara sartu (91); gelara sartzeko (5); gelara sartzen (13); goiko gelara (7); harrera gelara (14); hoteleko gelara (5); ondoko gelara (15);
umeen gelara (7)
gelaraino joan (5)
alboko gelatik (5); aldameneko gelatik (10); ebakuntza gelatik (6); gelatik alde egin (10); gelatik atera (56); gelatik ateratzen (12); gelatik hurbil (5);
gelatik irten (79); gelatik irtetean (8); gelatik irteteko (5); gelatik irteten (7); gelatik itzuli (5); gelatik jaitsi (5); gelatik kanpo (6); gelatik kanpora (12);
gelatik zetorren (6); goiko gelatik (5); irten zen gelatik (13); ondoko gelatik (23)
geletan barrena (11)]

gelaitzin iz gelaurrea. Gelaitzinekoa karez zuritutako korridorea da.

gelakide iz gela berean bizi den pertsona. Mikschen loa galarazi izanaren erruduna ez zen hura, baizik normalean hain isila zen
gelakidea, Stanislaus Demba. Margaret, gelakidea, sukaldean zegoen bientzat gosaria prestatzen. Gelakideak -Adela eta Estheriluntzean itzuli bezain laster, galdezka hasi zaizkit. Bere gelakideak esan dit. Nire gelakidearen ohea hutsik zegoela ikusi nuen. Orain
nire gelakide maiteari gauez ere uneoro "ixo"-ka hastea bururatu zaio. Arroyo Clintonen unibertsitateko gelakidea izan zen
Georgetownen. Sexu bereko gelakide batekin maitemindu zela. Gelakideak bi taldetan banatzen gintuzten, eta diru gehien ematen zuen
taldeak irabazten zuen lehia. Bandi Citromek eta beste gelakide batek eraman ninduten, eskuekin aulkia osatuz.

gelaño iz gelatxoa. Etxeko kanpo aldetik sarrera zuen berogailuaren gelañora. Gelaño hura ez zen komunak baino handiagoa.
gelaratu, gelara(tu), gelaratzen 1 da ad gelara joan. Arratsean, gelaratu nintzelarik, arrunt eroria nuen bihotza; eta laster
eta fite oheratu nintzen. Gutunak idatzi behar nituelako estakuruan gelaratu nintzen. Auguste, Florenti gelaratzen utzi ez, eta Quenu
andrearen laudoriotan hasi zen. Eskerrak eman nizkien denei, eta gelaratzeko erran nien, haietariko bati manaturik haatik joan zedila
berehala nire medikuaren bila. Harik eta ama, jaikitzeko tenorea genuela eta, gelaratzen zitzaigun arte. Pertsianan barrena gelaratzen

· Azkenean Maiana trinkili-trankalaka egon-gelaratu zen, biloak barreiatuak.
· 2 du ad gelara eraman. Clinic hartan, sarrera eta izena emateko lanak burutu ondoren gelaratu zutenean, beste bi neskarekin
den argiarengatik.
batera jarri zuten.

gelari iz gela-zerbitzaria. ik gelazain.

Badut gelari bat neure zerbitzuko. Galdetu diot gelariari ea bazekien nor zegoen
amaren gelan. Gelaria sekretuaren jakitun dago. Horra gelari fidela nire isiltasunaren truk adosturiko saria ekartzera etorria. Hura morroiz
mozorrotzen den bitartean, nik gelari soineko bat janzten dut! Gelariak sukaldariari egotzi zion errua, eta hark garbitzaileari. Ordezko
gelariak erran didanez.

gelarte iz etxe batean, gelen arteko gunea. Gelartean Guido eta Aldorekin topo egin genuen.
gelatina (orobat jelatina) 1 iz animalien hezurretatik ateratzen den gai gardena, biguna, malgua eta
dastagabea. Makur-makur egin eta goma antzeko itsas anemona leunak ukitu zituen, harkaitz saihetsari erantsiak gelatina puskak
bezala. Gelatinak babestu egiten duela intsulina, harik eta hesteetara iristen den arte. Bizkotxoz, jelatinaz, fruituz eta esnekiz egindako
postre gozoa. Gelatinaz dirdiratsu dauden lau saltxitxari begira dago. Jelatinatan bilduriko txerri buru bat. Biluzik bainatzen
gelatinazkoa ematen zuen itsaso barean. Erakusleihoko haragi egosiak lotan zeuden koipe horixketan, jelatina uherrezko aintziretan.
Zeruraino igotzen zen, nonahi barreiatzen zen, dena betetzen zuen gelatinazko erortze harekin. -O, Jones jauna -esan zuen ahots ozen
eta alaiaz, eta dardar egin zuen, jelatinazkoa balitz bezala. Haragiak marrubizko jelatina bezala mugitzen zitzaizkion.

2 gelatinaz eta beste zenbait osagaiz prestauriko jakia. Zerbitzari batek zilarrezko platertxo batean gelatina moduko jaki
bat ekarri zuen.

gelatinarazgarri iz gelatinarazten duen gaia. Aitaren negozioa ez zait oso-oso gustagarria iruditzen; gelatinarazgarriak eta
piperbeltza baizik ez du saltzen.

gelatinatsu (corpusean jelatinatu soilik) izond gelatinaren itxurakoa.

Ukitzeko esan zidan: jelatinatsu eta berak
ziren, errai txikituen biguntasun higuingarri hori zuten. Eihera [...] ia gogoz kontra hasi zen higitzen, susmo txarreko isiltasun batean,
paletan itsasten zen ore jelatinatsuak trabaturik. Gorputz jelatinatsu haren gainera igota, hankalatraba jarri nintzen.

gelatxo 1 iz gela txikia.

Gauez gelatxo batera erretiratu zen atseden hartzeko. Gelatxoaren hormak zurezkoak ziren, ez
harrizkoak. Denda atzeko gelatxo ilunera joango nintzen, eta bere besaulkian eserita aurkituko nuen sutondoan, soingainekoan ia erabat
ezkutaturik.Gelatxo gris hura arropaz eta artisten argazkiz mukuru beteta. Leiho txikiekiko gelatxo bat goiko solairuan. Gelatxo batzuk
egingo dira teatroko eserlekuen tartean, eta ontziak leku horietan jarriko dira.

2 (abaraskan) Erleek abaraskaren gelatxoak eraikitzen ari ziren trebezia harrigarriz ontzitxoan.
[3] gelatxo ilun (5); gelatxo zaharra (3); gelatxo zaharrak (4)
gelatxoan sartu (3)
bigarren gelatxoetan (3)
gelatxora sartu (4)]

gelatzar iz adkor gela handia.

Astebete zen Kristinak etxeko atea erakutsi zidanetik, eta bertze hainbertze denbora nire
ezkonbizitzaren naufragiotik salbaturiko puskak Zabalguneko pentsiotzar bateko gelatzarrean metaturik zeutzala.

gelaurre iz gela aurreko gunea.

Harrizko zorua zeukan gelaurre batera sartu gara. Irtetear nintzela, amaordeak ere isilpean
berba pare bat esan dit gelaurrean. Egun batean Terni eta gure ama zutik zeuden gelaurrean, eta ama negarrez. Gela-aurrearen ondoko
bainugelara sartu nintzen.

2 irud Azkeneko bi aldietan kafetegia logelaren gelaurre bilakatu zen bera eta Juliorentzat.
gelaxka (orobat gelaska g.er.) iz 1 gelatxoa.

Hiru gela zeuzkan [apartamentuak], eta gelaxka bat. Gela handia hiru
gelaxkatan banaturik dago. Atzealdera eramanarazi zuen, osabak lo egiteko erabiltzen zuen gelaxka batera. Bulegoa zirudien gelaxkatik
irten zirelarik. Garbigailuaren gelaxkara.

2 (hitz elkartuetan)

Hango komun-gelaska baten ate kisketaz itxiaren atzean. Artemisen altxorraren gordailu-gelaxka piramidal
zarratuan. Gero Septimaren esklabo-gelaxkara jo zuen, eta eskutik heldu zion.
[3] gelaxka ziztrin (3)]

gelazain iz Gela-zerbitzaria. ik gelari. Emakumea sukaldaria eta gelazaina zen, eta gizona, berriz, mekanikoa eta lorazaina.
Gelazaina pitxerrarekin alde egina zela ikusirik. Zu begi garbikoa eta gorputz garbiagokoa zarenez, izan zaitez nire gelazain! Ez naiz
zeregin hori Joséphineri fidatzera ausartzen, eta are gutxiago neure gelazainari. Enperadorea Asisa etorriko balitz eta hiritarren bat bere
zaldun eta gelazain egin nahi izango balu. Bitartean, gelazain herabekeriez bete hura hanbatenaz gehiago ahalketu zen, non [...].
Bulegoburua -gelazain ohia bera- herrixkako aferetarako batzorde sortu berrira aldatua zuten. Han zegoen idatzia, nola salatu zituen
Mardokeok Bigtan eta Terex, Asuero erregea hiltzeko asmotan ibili ziren bi gelazain laguntzaile haiek.

gelazulo iz adkor maila apaleko gela, erosotasun eta txukuntasunik gabea. Alkimisten gelazuloak. Azkenean ostatu
hartu zuen oskigile baten gelazuloan. Beheko solairuko gelazuloan hartu ninduen, zeina askotariko aparatu desberdin, zoragarri eta
ezezagunez mukuru baitzegoen. Egunean ordu asko pasatzen zituen gelazulo higuingarri batean, hantxe, odol gatzatuz belzturiko pareta
artean, zorua likiskeria ustelez blai eginaren gainean, untxi halako arratoien pasealeku sarrian; ordainagiriak eta kontu-liburua bera ere
odoleztaturik zeuden. Madrilen, gelazuloetan bizi ziren gazte pobre eta gaizki elikatuen garaiera nabarmen apalagoa zen kanpora ematen
zuten pisuetan bizi ziren familia dirudunetako mutil aberatsena baino. Gelazulo haietako maizterrek esan ziotenez [...].

gelbera 1 izond ahula. Moral gelbera, ahul, melengan.
2 irud Tabernako gela gelberetan itzal, arratoi soarekiko

gizona gurutzatzen zuen, plazerekin. Libertate mikatzaren aitzin-gela

gelberetan sartua.

geldi 1 izond higidurarik gabea.

Aire geldi astunak. Ke geldi bat baizik ez baitago, izotz zurixka bat bezalakoa. Ur geldiaren
usaina dario. Ontzia, txori arin baten antzera, ziztu bizian zihoan aurrera ispilu-antzeko ur-azal geldian. Apar izoztuzko uhin geldi sakonen
gainetik. Urumea inguruko ibar geldi leuna ertzetik berrikustera abiatu nintzen. Ez al du arkeologiak pentsamendu geldi baten balioa
izango? Dabiltzan hitzetan aditzen du mundua, ez putzuko hitz geldietan ikusten.

2 astitsua. Urrats geldi eta berdinak eginez joan zen. Zurrunbilo koloretsu geldi batek inguratu nau eta heldu dit. Poliziaren azterketa
geldi eta hotz hark. Gau hartan jakin baitzuen Sarak maitasuna loratze geldia eta betiereko udaberria dela. Haren urrats sobera geldia
gogaikarria zaizu. Hirugarren bidea, bide geldia, Konstituzioaren 143. artikuluak markatzen du. Gantz sortu berriak mila kilima egiten
zizkion larruazalean, haren izate osoaren inbasio geldia zen. Trena gero eta geldiago zihoan. Minutuak ezin geldiago igaro ziren. Pauso
geldian hurbildu zen lagunarengana. Baina isilik egon nahi zuen Adelak, besarkaturik, negar geldian. Espaloietan pauso geldi-geldian
doazen erretiratu zahartuak.

· 3 (predikatu gisa: geldirik)

Baina Hagrid bere lekuan geldi zegoen. Zaldiak putinka ari ziren, geldi egon ezinik. On Camillo
haren zain zegoen, geldi baino geldiago, bataiarri aurrean. Neska geldi geratu da, erruki eske. Eta hantxe ikusten ninduen geldi, serio eta
bakarrik, beragan josiak begiak. Inguruan eme bat agertu orduko, berotu egiten zen eta ez zegoen hura geldi edukiko zuenik. Hantxe
jarraitzen du, geldi, burua eskuetan bermaturik. Egunak daramatza lasai eta geldi. Eta ortzean kasik geldi, eguzkia. Nik neuk, gabian
geldi, halaxe zela nabaritu nuen.

4 (predikatu gisa: poliki) Hurbildu egin zen, geldi, zakarkeriarik gabe. Geldi mugitzen hasi barrutik kanpora eta biribilean. Trena
oso geldi omen zihoan.

5 (erkaketetan) Aita ikusi nuen, harria baino geldiago. Abas, harria baino geldiago, ez zerurako ez lurrerako geratu zen. Baina bera
haitza baino geldiago egon da. Hor sarritan irudituko zaizue haitza baino geldiago dagoela baina... Harria bezain geldi, besoak
bularrean gurutzatu eta haiek egon behar zuten alderantz jiratu zituen begiak. Aldareko santuak baino geldiago. Katu batenak bezain
desafiagarri eta geldiak ziren bere begiak. Hantxe zegoen, eseria, estatua bat bezain geldi, hildako bat bezain isil.

6 (izen gisa)

Arintasuna darie gorputz horiei, [...], betikotasunaren segurantzak eman dien pozak beterik baleude bezala, denborari
bere geldian eusten baitiote eta beren handitasuna erakusten baitute harrokeriaz.

7 (aginte hitz gisa) -Geldi! -agindu zuen orduan Mateok. -Geldi -entzuten da zorrotz Maribelen ahotsa. "Geldi, zaldia!", agindu zuen
osaba Juanek. Geldi! -oihu egin zuen saltzaileak. -Geldi! -xuxurlatu zion Hermioneri. -Charles, geldi, kilikatu egiten nauzu, maitea. -Ea,
geldi hor, neska txepel hori... geldi hor... -Geldi gizona! Geldi, geldi!, deabruak eramango ahal zaituzte!

8 geldian adlag geldirik. Egunak eta egunak geldian iragan zituzten. Ez da geldian ere marinelentzat sosegurik izango, motorra
desmuntatu eta konponduko da. Geldian, lurrak leku bakoitzean duen zaporea dasta daiteke, pentze samurren gozotasuna, arantzadien
mikatza. Gerra ontzia bi astez portuan geldian egotera behartzea. Pilotariak geldian.

9 geldi-geldi1 Uzkur-uzkur eginda dago oheko beste muturrean, geldi-geldi. Bizirik daude, geldi-geldi, norbaitek ukitzen dituen arte.
Geldi-geldi geratu zen Harry, hura nola beheratzen zen ikusten. Geldi-geldi egiten zuen lo habian. Ontzia orekan lotu zen, geldi-geldi.
Aitak han jarraitzen zuen, geldi-geldi, hanka-zabal, eskopeta besapean. Zenbait barku zain zeuden portuan, geldi-geldi balantzan.

10 geldi-geldi2 poliki-poliki.

Koloreak nire inguruan geldi-geldi biraka ikusten nituen, goitika egiteko gogoa nuen. Eguzkia
beheraka zihoan geldi-geldi, itsasorantz. Hiriko erdialderantz doazela geldi-geldi. Geldi-geldi jarraitu nuen, arrazoitzeko ahaleginetan.
Lainoa atariaren azpitik iragazten zen, geldi-geldi igotzen joanen zen eta dena itoko zuen. Geldi-geldi itzuli zen autora. Euria hasi zuen,
geldi-geldi, indartsu. Geldi-geldi mugitzen hasi da. Aizkorarekin hasi naiz geldi-geldi eta horrela egiten dut beroketa. -Hau duk
motxinberoa! -esan du emakumearen begi aurrean kanpaia geldi-geldi jotzen ari den besteak.

11 geldi-geldia1 adlag ipar geldi-geldi.

Zenbait minutaz egon zen zutik, besoak dilindan, geldi geldia, begitartea galdurik,
zuzulaturik, gertatzen zitzaionaz ezin jabetuz. Geldi geldia jarri da eta argazkigailuko leihotik tente potente, ardi xurien erdian, agertu zait.
Zenbat aldiz egon ote naiz Heletako elizan, Santiagoren harriduri urreztatuari geldi geldia so eta so. Eguzkia adoratzen zuen, begiak
hetsirik, geldi-geldia, besoak zabalik.

12 geldi-geldia2 adlag ipar poliki-poliki.

Herio zelaietako tutu luze haietatik beti kea ateratzen ikusi zuen, geldi-geldia... Bai
badakigu ezohiko hondamendi baten aintzinean gure nasaitasunaren erakusten, partikulazki telebixtak desmasia, hiltze eta suntsitze irudi
harrigarri eta hunkigarriak geldi geldia eskaintzen dauzkigularik. Betidanik taldeak bere hautetsien inguruan geldi geldia eramana duen
lanaren emaitza.

13 geldi-geldirik adlag Goiz batean, eguzkia geldi-geldirik eta ezin gorriago Ararat mendiaren mazelari itsatsia egoten den orduan.
Geldi-geldirik egoteko, baita Durruti bera kontrakoa esaten agertzen bazen ere. Bazekien geldi-geldirik irauten. Hark jotzen zuenean bere
iturburura iristen zen musika, hegan bezala, eta han geldi-geldirik betiko bihurtzen. Baten bat oraindik besoa edo hankak mugitzeko gauza
bazen ere, gehienak geldi-geldirik zeutzan. Eta gero hilda imajinatzen dut, geldi-geldirik. Geldi-geldirik, burua eskuen artean, zer
zerabilen buruan?

14 geldi-nahi adlag

Begia eman zien itsasontziaren tripan eserita, geldi-nahi, buru-makur eta esku lakarrak elkarturik zeuden

zamaketariei.

15 kamera geldian [3 esaldi; 3 liburutan] ik geldo 7.

Soineko zuri hegalariz niregana zatoz beso zabalik, kamera geldian.
Arnasa hartu ere kamera geldian bezala egiten zuen. Kamera geldiko irudietan.

16 ur geldi Lakuaren ur geldietan. Urak dituen edo ez dituen mineralek, uraren sakontasuna txiki ala handiak, ur geldia ala dabilena
izateak. Leku zoragarria, ur geldiak, hondartza zabalak. Bihurgune baten ur geldian errotua dagoen ihi flokari so egon naiz aski luzaz.
Uhin zirkular mugagabez mugitzen da, ur geldian harri bat botatzen denean gertatzen denaren antzera. Metro eskaseko ur gelditan itoa.
Zirrikitu bat, eraikinaren aurrealdeko teilatutik abiatzen eta horman behera sigi-saga jarraituz urmaeleko ur geldietan galtzen zena. Ur
geldizko osin batean hantxe itotzeko eroriko banintz bezala. Bazen leku hartan kirats gozo melenga bat, lokatzak eta ur geldiak baino
areagoko zerbaitek eragindakoa behar zuena. Zainetako odola ur geldi bihurtu zaiola ematen du.

· Memoriaren ur geldi baldarreko irudi

·

urrunak joan zitzaizkion pixkanaka aktibatuz.
Beheraxago ikusia dut erreka, urte osoan ura dariola, guneka harri lauzak moteldurik
urgelditxo bilakatzen delarik xirripa, xoriak mokoa sar dezan egarriz.
[3] airean geldi (8); egon geldi (15); erabat geldi (6); eskuak geldi (3); geldi dago (16); geldi eduki (3); geldi egon (69); geldi egon ezinik (5); geldi
egonean (3); geldi egongo (5); geldi egotea (4); geldi egoteak (3); geldi egoteko (17); geldi egoteko agindu (4); geldi egoten (7); geldi eta isilik (7);
geldi eta mutu (4); geldi geldi (188); geldi geldi dago (7); geldi geldi egon (9); geldi geldi geratu (42); geldi geldi geratzen (5); geldi geldia (20); geldi
geldirik (104); geldi geldirik egon (5); geldi geldirik geratu (15); geldi geratu (115); geldi geratzen (17); geldi zegoen (31); isilik eta geldi (5); geldi
geldian (3); geldi jarraitu (3); geldi jarraitzen (3); geldi samar (3); zaude geldi (5); zutik eta geldi (5)
airean geldia (5); geldi geldia (20); ur geldia (5)
harria baino geldiago (5)
izar geldiak (3); ur geldiak (5)
geldi geldian (3); hanka geldian (3); kamera geldian (3); urrats geldian (3)
ur geldietako (3)

ur geldietan (7)]

geldiagotu, geldiago(tu), geldiagotzen du ad geldiago bihurtu.

Hura zeraman mandoraino iritsi zenean, eskua
mandoaren bizkarrean jarri eta pausoa geldiagotu zuen. Hamar mila metroko eskalan denbora geldiagotu bezala egiten da, ez baitago
mugimendurik. [Autoa) geldiagotu eta leku bat aurkitzen dut. Hurbilagotu ahala, moteldu egin zitzaion urratsa; monumentuak, bere
masaren poderioz, ibilia geldiagotuko balio bezala.

geldialdi 1 iz zerbait gelditzen den aldia. (ibilaldietan eta kidekoetan)

Beharturiko geldialdi horiek ez zuten Mikel
Strogoff biziki pozten. Geldialdia: 20 minutu. Geldialdia hamaika ordukoa da eta hemen gaude Gorria eta biok, ukondoa karelean jarrita.
Bost minutuko geldialdi bat, bide bazterrean. Bost metrotik bost metrora geldialdiak eginez. Zer dela eta ez den Donostiako geldialdia
egin. Lehen geldialdia, Louren etxea. Hurrengo geldialdia, berriz, Bergaran egin zuen, bazkaltzeko. Autobusaren geldialdi bakoitzak. Bi
kazetariei, aldiz, egokia iruditu zitzaien Ixinen geldialdia egitea, eta beren ibilgailua posta etxean gordearazi zuten. Ibilaldian zehar oso
ondo hartu gaituzte, batez ere egin ditugun geldialdietan. Indarrak berritzeko geldialdi luze bat egin ondoren. Geroxeago, baina,
geldialdia luzatzen zela ikusita, trenetik jaitsi eta familia alai harekin bildu nintzen. Hura ere gehiago izutzen zuen geldialdiak
ekaitzaldiak baino. Uztailaren erditik eta aboztuaren erditsuraino, izerdia geldi-aldian izaten da.

2 (lanean, jardueran)

Hainbat langilek lan geldialdiak eskatu dituzte osasun arazoak argudiatuta. Borroka Eguna dela eta,
geldialdiak izango dira ikastetxeetan. Donostiako Usandizaga institutuan 15 minutuko geldialdia. Azaroaren 24tik aurrera egunero bi
orduko geldialdiak egiten hasi ginen [Ambulancias de Gipuzkoako langileek]. Geldialdia egin duten ikastetxeen artean, Getxo, Eibar,
Elgoibar, [...]. Tabernarien geldialdia. Legebiltzarrak, berriz, udan geldialdia egiten du. Halaber, udako geldialdiaren ostean, datozen
hilabeteak Euskal Herriaren etorkizunean «erabakigarriak» izango direla aurreratu zuen. Ulertezina litzateke geldialdi biologikoa egitea eta
beita bizia ez debekatzea. Hilaren 12a eta 14a artean, urteroko geldialdia egin zuten seigarren erreaktorean. Irailean, ETAk su-etena
iragarri zuenean, nolabaiteko geldialdia izan zuten polizia operazioek. Azken hiruhilekoan geldialdi nabarmena izan dute guztiek, eta
bereziki bi motorrek: Frantzia eta Alemania %0,1 baizik ez dira hazi uztailetik irailera. Hiru urtez atzeraldian edo geldialdian izan ondoren,
2004an bizkortzen ari da Alemaniako ekonomiaren hazkuntza.
[3] bi geldialdi (3); geldialdi bat egin (25); geldialdi biologikoa (3); geldialdi labur (3); geldialdi luze (3); geldialdi luzea (4); geldialdi politikoa (3);
geldialdi txiki (3); geldialdi txiki bat (3); hiru geldialdi (5)
azken geldialdia (4); geldialdia egin (27); geldialdia egingo (5); geldialdia egitea (5); geldialdia egiten (4); geldialdia izan (3); lehen geldialdia (5);
minutuko geldialdia (3)
geldialdiak deitu (3); geldialdiak egin (5); geldialdiak eginez (3); geldialdiak egiten (6)
geldialdirik egin gabe (5)]

geldialdiño iz geldialditxoa. Gito eta gisa hortako ibiltari frango ardura bidearen gainean dira bainan artetan behar dute nunbait
geldialdiño bat egin bixtan da. Geldialdiño bat egiten zutela Donibanen.
[3] geldialdiño bat egin (3)]

geldialditxo iz geldialdi laburra. Artean aztoraturik, geldialditxo bat egitea erabaki nuen arkupeetan zigarro bat erretzen nuen
bitartean. Zuzenean joaten baikinen baserrira, meza entzun bezain laster, Martilunen geldialditxo bat eginez betiere.
[3] geldialditxoa egin (3)]

geldiarazi (orobat geldi arazi g.er.), geldiaraz, geldiarazten 1 du ad gelditzera behartu. (higitzen ari
dena) Geldiarazi egin gaitu bera pasatzeko. Kalea lurpeko igarobidea erabiliz igaro beharrean zuzenean gurutzatu zutela eta, poliziak
geldi arazi zituen. Zerbaitek geldiarazten dit eskua. Taxi bat geldiarazi zuten beraz eta alde zaharrera joan ziren. Biek elgarrekin
geldiarazi dutela Cerbere-tik Parisera zoan treina eta geldirik atxiki oren erdi bat. Kamiunak zituzten denak geldi-arazten, gero batzu
uzten aintzina joaiterat. Josuek eguzkia geldiarazi zuenekoa. Aurpegia zikintzen zion odol jarioa geldiarazi ondoren.

2 (aritzen dena) Police Station delakoaren aparkalekuan motorra geldiarazi zuen. Emilek jauzi egin zuen iratzargailua geldiarazteko.
Baionako poliziak geldi arazten du prentsaurrekoa eta 7 militante arrastatzen ditu. Bat-batean, bozen kondaketa geldi-arazi du
gobernuak. Eta hola ziren, euriak partida geldiarazi duelarik senpertarrak eta zuraidarrak. Baina herritarrek ezin izan zituzten obrak betiko
geldiarazi. Operazioak ez du lortu kohete erasoak geldiaraztea. Jasaiten zuten mesprezioa eta bazterketa geldiarazteko. Aurrerantzean
pribatizazio politika geldiarazten saiatuko dira. Ez zirudien inbasioa berehalako batean geldiaraz zitekeenik. Protesta geldiarazi nahian.
Nork geldiaraziko gaitu, monopolioaz baliatzen bagara? Eta gobernuak kritikatu zituen, kapitalismoaren eromen suntsitzaile hori
geldiarazteko gai ez zirelako. Ez haiz, bada, mundua geldiarazi nahi lukeen horietako bat izango? Ekolaliak hotsak izozten ditu, denbora
geldiarazten du. Izan ere, egia baita bizia geldiarazi daitekeela, baina ez, ordea, heriotza. Mihia askatuz gero ez zegoen hura
geldiaraziko zuenik.

3 -tik geldiarazi -ri utziarazi.

Egun gutiren buruan lanetik geldiarazi zituzten, SSek baitzuten bertze jostetarik eta gainera,
lantegi gehienak xehatuak baitziren.
[3] autoa geldiarazi (9); autobus bat geldiarazi (3); burua geldiarazi (3); denbora geldiarazi (3); eguzkia geldiarazi (3); erabat geldiarazi (3); gerra
geldiarazi (3); kalean geldiarazi (3); lanak geldiarazi (7); martxa geldiarazi (3); obra geldiarazi (3); parean geldiarazi (5); prozesua geldiarazi (3); taxi
bat geldiarazi (5); urtebetez geldiarazi (3); urtegia geldiarazi (3)
indarkeria geldiaraztea (3); proiektua geldiaraztea (3)
egitasmoa geldiarazteko (3); ekintzak geldiarazteko (3); erasoak geldiarazteko (6); ezkontzak geldiarazteko (3); garapena geldiarazteko (3);
geldiarazteko agindua (3); geldiarazteko eskaera (3); geldiarazteko prest (4); indarkeria geldiarazteko (5); izurria geldiarazteko (4); obrak
geldiarazteko (5); prozesua geldiarazteko (5); sarraskia geldiarazteko (3)
denbora geldiarazten (4)]

geldiezin 1 izond ezin geldituzkoa.

Seiak gertu ziren paretako pendulu geldiezinean. Gezi geldi ezina, aurretik atzera doana
ahapaldi soinudun eta hots handikoetan. Asperduraren gurpil geldiezinak irentsiko ez bagaitu. Oihartzun geldiezinaren burrunba. Olatu
geldiezin baten gisan. Ke-laino itzelak goratzen ziren handik zurrunbilo geldiezinetan. Ibilaldi geldiezinean. Gizon txikia, baina bizia,
geldiezina. Pertsona geldiezina izaki. Aldaketa lasaia baina geldiezina da Ipar Euskal Herrian. Lurraren berotze geldiezinaren aurrean.
Salneurrien igoera geldiezina. Armada frantziarra gainbehera geldiezin batean amildurik dago. Orainaldi menperaezin eta geldiezin
honetan.

· 2 (predikatu gisa) Gu, geldiezin, lauhazka gindoazen ertzeraino, ihesean joandako etsaien artean, eta orbela balitz bezala eraman
genituen aurretik. Bizitzaren gauzarik behinenek beren bideari jarraitzen ziotela, geldiezin, gure ahaleginen gainetik. Birgharen distira
areagotzen hasi eta izpiak aurrera egin zuen, sua bultzatuz eta gaindituz, geldiezin.

3 geldiezineko izlag Nolabaiteko geldi ezineko abiadaz eta zurruntasunez. Sobiet Batasuneko Armadak, bere geldiezineko ibilaldian
berreskuratutako herrietan [...].
[3] lasaia baina geldiezina (3); prozesua geldiezina dela (3)]

geldiezinki adlag gelditu ezinik. Izan ere, giza arrazoimena geldiezinki doa bere premia propioak bultzatuta.
geldigabe 1 adlag gelditu gabe.

Atergabe eta geldigabe erretzen zuen, tximinia bat iduri, edo tabako-hautsa sudurreratzen
zuen, bertzerik ezean. Telebistan geldigabe agertzen zen lehendakariaren anderearen kolore bereko jantzira.

· 2 izond Neke geldigabea, neke bukaezina, neke infinitua.

3 geldigabeko izlag Auto baten alarma [...] geldigabeko uluan ari zen.
geldigaitz izond 1 ia geldiezina.

Teilatuen artetik hegalaldi geldigaitzean zebiltzan kalatxori, kurloi eta enarei. itsasoko ur
geldigaitz, erasokor, olatuen hazilaria. Denboraren ihes geldigaitz eta gupidagabearen aurrean. Trumilka datozkizu oroitzapenak,
gertakizun tamalgarrien segida geldigaitza. Alferrekoa eta hutsa da Egiptoren laguntza; horregatik, izen hau jarri diot: "Geldigaitza
mugiezin".

2 (adizlagun gisa)

Hala ibili nahi izaiten nuen nik harat eta honat, itsasotik itsasorat eta portu batetik bertzerat, geldigaitz eta
ekurugaitz. Geldigaitz ziharduen bere egiteko txikitzailean. Gizakien egitekoen aurrean soraio, unibertsoaren makina gaitzak berean
jarraitzen du, xuxen-xuxen, geldigaitz.

geldigor izond geldigaitza. Izan ere, kartzelak edozein gizaki samintzen du, eta are gehiago Sade bezalako pertsonaia geldigor,
ekintzaile, sutsu eta matxino bat. Etxe hutseko tristura parabolikoa, erorkorra [...] geldigorra.

geldigune iz gelditzeko gunea. Genoak orduan Sevilla aldera egin zuen, bi Mediterraneoen arteko geldigunea baitzen hura ere,
italiarrek merkataritza eta finantzagune bihurtua. Hori bera izan zela Baionatik Donibane Garazirako erromano bidearen geldiguneetarik
bat. Prezioaz gain ardietsi ditu ere hiru geldi gune berri Angelun eta bat Hiriburun. Ametsezko geldiguneetarantz doaz bide eginez,

geldika
1 geldikako izlag Recreativoren arriskua geldikako jokaldietan. Hamar baloi galdu zituen geldikako jokaldietan. Geldikako erasoan
zer moduz ari garen ez dakigu oraindik, ordea. Eta gola, nola ez?_geldikako jaurtiketa baten ondorioz iritsi zen.

2 geldika-geldika adlag Geldika-geldika ahultzen. Txikitan ulergaitza zitzaidan gizaki mota baten berri eman dit geldika-geldika
eskarmentuak.

geldikeria iz gelditasun gaitzesgarria.

NBEren geldikeria ere salatu zuen Kabilak. Eta geldikeria berbera orotan. Herri
batzordeen bidez jendea mobilizatu eta geldikeriatik atera zuen. Geldikeria da nagusi agintarien artean.

geldiketa

[87 agerraldi, liburu 1 eta 69 artikulutan]

1 iz gelditzea.

Geldiketa hauek ekitaldiaren dinamika apurtu zuten,

nire ustez. Bihotz-geldiketa diagnostikatu zioan.

2 (atezainak futbolean eta kidekoetan) ik gelditu 7.

Geldiketa zailak egin zituen Realeko atezainak. Riverok sekulako
geldiketak egin zituelako lehen zati horretan. Hirugarrenean geldiketa ona egin zuen Aranzubiak. Zaleak geldiketa ikusgarriak txalotzen
ditu, baina ez ordea erdiraketak gelditzea.
[3] atezainak geldiketa (4); geldiketa bikaina egin (3); geldiketa ona egin (3); geldiketa onak egin (4)
sekulako geldiketak egin (3)]

geldikor izond gelditzeko joera duena. Denborari, beraz, iragangaitza eta geldikorra izaki, izatean iragangaitza dena dagokio
agerpenean. Aldatzen den guztia, beraz, geldikorra da, bere egoera besterik ez da aldatzen. Begiespen egonkorra eta geldikorra. Dena
jariakorra dela eta munduan iraunkorra eta geldikorra den ezer ez dagoela. Erlijio nagusi bat, aldi baterako kultur giroaren markarekin
gehiegi identifikatzen uzten badio bere buruari, geldikor eta lurrari lotua geratuko da seguru. Geldikorrago, hau bai, bainu-arropa
arinetan agertzen ziren modeloen edo artisten orrialdeetan.

geldileku iz gelditzeko lekua.

Geldilekua antolatu eta gero, gatibuek [...] egarriz erretako eztarria busti ahal izan zuten
azkenean. Kargatskeko geldilekua igaro ostean. Gauerdian, Kulikovoko geldilekuan geratu zen, hirurogeita hamar versta egin ondoren.
ik geltoki.

geldirik 1 adlag higitu gabe.

Gorputz guztiak edo mugitzen dira edo geldirik daude. "Egon zaitez geldirik! Ezin geldirik egon
eszena lazgarri hura ikusita, eta jauzi egin zuen aurrera! Galdara presiorik gabe dago, makinako pistoiak geldirik daude. Zeruan iltzaturik
bezala geldirik dagoen kaio bati begira. Horman erloju bat izango da, kez eta herdoilez zikindua, orratzak geldirik dituena, ordu hil bat
erakusten. Tren militar bat genuen geldirik trenbideen orratzetako palanken ondoan. Une horretantxe, Sangarre, segizioko zaldizkoen
artetik igaroz, harengana hurbildu eta geldirik geratu zitzaion alboan. Mikrofono aurrean geldirik kantatzeko moduko gaia dela esango
nuke. Biek elgarrekin geldiarazi dutela Cerbere-tik Parisera zoan treina eta geldirik atxiki oren erdi bat. Astebete zeramak hor leku berean
geldirik. Geldirik segitzen dute, begirik kliskatu gabe, mendiari begira. Aski indarra izan zuen geldirik eta mutu irauteko. Geldirik, hila
zirudien. Hantxe geldirik hura, aireratzeko prest, itxuraz.

2 aritu gabe. Erretretan izana gatik, ez baita geldirik egoiten itzaina. Ezin gara geldirik geratu ETA desagertu arte. Ezkertiarrak hobeki
heltzen badira, Jakes handia ez da seguraz ere geldirik egonen ! Astelehenetik sektoreko jarduera erabat geldirik dago ia. Ontziola
geldirik dago lan zama gutxi duelako. Hiriburua erabat geldirik dago, uholdeen ondorioz. Eraikuntza lan guztiak geldirik daude
astearteaz geroztik. Gaur egun Sarkozyk aipatu dosierrak geldirik daudela deitoratu du Batera-k. Egitasmoak, ordea, geldirik jarraitzen
du. Gobernuaren kereilak geldirik. Denbora asko egin du geldirik, min hartuta, eta nabaritu zitzaion hori kantxan. Eskuin hankako
barneko gihar bikian haragi-etena du, eta bi astez geldirik egon beharko du.

3 (erkaketetan)

Harrizko estatua bat bezain geldirik. Andre zaharrak estatua bat bezain geldirik so egiten zien. Bestea, berriz,
marmola bezain geldirik zagok joan deneko hamar urtean. Sansonarria bezain geldirik egon arren. Zikoinak bezain geldirik egoten
zirela. Arrats osoa pasatzen dute lur gainean kokoriko, beren lastozko kapelutzarren azpian, perretxikoak bezain geldirik, argirik gabe ere
pozik, isilik.

4 (aginte hitz gisa)

'Geldirik hor!' esaten zuen orduan Urrutik, jaurtitako baloiari agindua emanez bezala. 'Geldirik hor, e!' entzuten
dut oraindik ere, denboran zehar.

5 geldi-geldirik

Goiz batean, eguzkia geldi-geldirik eta ezin gorriago Ararat mendiaren mazelari itsatsia egoten den orduan. Geldigeldirik egoteko, baita Durruti bera kontrakoa esaten agertzen bazen ere. Bazekien geldi-geldirik irauten. Hark jotzen zuenean bere
iturburura iristen zen musika, hegan bezala, eta han geldi-geldirik betiko bihurtzen. Baten bat oraindik besoa edo hankak mugitzeko gauza
bazen ere, gehienak geldi-geldirik zeutzan. Eta gero hilda imajinatzen dut, geldi-geldirik. Geldi-geldirik, burua eskuen artean, zer
zerabilen buruan?
[3] airean geldirik (5); bi hilabete geldirik (3); erabat geldirik (10); eskuak geldirik (4); ezin geldirik egon (8); geldi geldirik (104); geldi geldirik geratu
(15); geldirik dago (31); geldirik eduki (5); geldirik egoiteko (4); geldirik egoiten (5); geldirik egon (129); geldirik egona (3); geldirik egonarazten (3);
geldirik egonen (8); geldirik egongo (15); geldirik egotea (16); geldirik egoteak (4); geldirik egoteko (26); geldirik egotekoa (3); geldirik egoten (25);
geldirik egotera (5); geldirik eman (3); geldirik eta isilik (9); geldirik gelditu (4); geldirik geratu (51); geldirik geratzen (6); geldirik ikusi (3); geldirik
iraun (3); geldirik izan (3); geldirik jarraitu (5); geldirik jarraitzen (6); geldirik utzi (3); geldirik zegoen (49); hilabete geldirik (9); negoziazioak geldirik
(3); pixka batean geldirik (3); proiektua geldirik (5); prozesua geldirik (7); urtez geldirik egon (3)]

geldiro 1 adlag astiro.

Eta lehorrera jaitsi zen astiro, geldiro. Guztiz geldiro jaten zuen. Urratsak geldiro eginez. Esku meheak,
berriz, geldiro mugitzen zituen, aulki gurpildunaren gurpil-uztaiak tinko estuturik. Zopa geldiro egosten ari zen eltzean. Eter botila handi
bat hartu, eta etzanik, handik geldiro arnasa hartzen hasi nintzen. -Ez -esan du geldiro-, ez. Hori, noski, geldiro hausnartu beharko da.
Zauri horiei hazia jarioko zaie, geldiro, eztiki, odolaz nahasturiko hazia, beirakara eta epela, burbuila txikiekin. Aitak dena antolatu zuen
sakrifiziorako, lasai eta geldiro. Eta ikusi al zituen bekokiko zimur luzeak, ezerk gelditzen ez dituen suge mehe horiek, geldiro baina
etengabe hazten eta hazten? Elizako beste santu handiek ere, San Dionisiok eta San Gregoriok eta beste askok, geldiro idatzi dute gai
honi buruz.

2 geldiroago Nik geldiroago hartzen dut arnasa. Lucyren ondoko txakurra geldiroago doa, laztu egiten zaio ilea. Terraza biraka ari

zen, oso azkar hasieran, geldiroago gero. 'Egin aurrera!' aginduko du nostromoak._Geldiroago makina!. Barre gutxiago egiten genian:
nahita egina zian, jakina, bere numero hura, geldiroago torturatzeko.

3 geldiroegi Erretinako proiekzioa geldiroegi mugitzen baldin bada.
4 geldiro-geldiro Doktorea geldiro-geldiro igo zen bere langelara.

Geldiro-geldiro jaiotzea da bizitzea. Baina geldiro-geldiro,
maltzurki, azpikeriaz, sudurra piztu zitzaion. Bizpahiru urtez lanean jardun arren, Naval geldiro-geldiro hondoratuko da pribatu bihurtuz
gero.
[3] geldiro ari (3); geldiro geldiro (36); geldiro mugitzen (3); geldiro zihoan (3); oso geldiro (4)]

gelditasun 1 iz geldirik dagoenaren nolakotasuna.

Baina ez zuen gauzek inora joan aurretiko gelditasuna. Inondik itzuli
osteko gelditasuna zen, nekearen ondorio. Gonbidatuek erloju matxuratuen gelditasunari errepara ez ziezaioten. Ez din, irudi hotz baten
gisara, amodiotik hain urrun den gelditasuna. Isiltasuna egin zen bat-batean, isiltasuna egin zen gelditasunaren gainean. Eta zuhaitzen
gelditasun berbera zeukaten Faraonek, Avak eta beste zaldiek ere. Gorputzak elkarretarik bereizten dira mugimenduaren edo
gelditasunaren aldetik. Nazioen arteko areriotasun gogorreko eta ekonomiaren gelditasunezko testuinguru horretan gauzatu zen
merkantilismoaren doktrina.

2 astiro gertatzen denaren nolakotasuna. Patxadaz erantzi zituen arropak, gelditasunean atsegin hartuz. Cafik herren egiten
zuen eta Mario zuen makulu, eta edonor sumintzeko moduko gelditasunaz egiten zuten aurrera. Emakumeak, ordea... aurki igarriko
diozue zein geldiro... zer gelditasun kriminalarekin.

3 (hitz elkartuetan) Giza gorputzeko atalek elkarren artean duten mugimendu eta gelditasun erlazioa iraunarazten duen guztia ona
da. · Ekonomia-gelditasunezko aldi luze baten ondoren.
[3] gelditasun erabateko (3); gelditasun erlazioa (4); mugimendu eta gelditasun (6)
mugimenduaren eta gelditasunaren (3)]

gelditu, geldi, gelditzen [20252 agerraldi, 281 liburu eta 4664 artikulutan] 1 da-du ad zebilena edo higitzen
zena gehiago ez ibili; ibili edo higi dadin eragotzi. ik geratu; baratu. Espaloian gelditu nintzen, dar-dar batean.
Monak pauso batzuk eman eta nire parean gelditu zen. Bigarren ilaran gelditu ginen berriz, espaloi ondoan aparkatzeko leku aski eta
abasto izan arren. Diskoa gelditu egin da. Bidez zihoala, bidelagunei aurrera joaten utzi eta gelditu egiten zen, inspirazio berria gozatu
nahian. Gelditu eta simaur harekin zer egin eztabaidatzen hasi ziren. Irten aurretik, amak gelditu zuen. Ez ninduten gelditu. ik
geldiarazi. Gondola ibai ertzean geldi zezaten erregutu [nuen]. Atezainak 13 jaurtiketa gelditu zituen lehenengo zatian. Gazteak
aurreneko zartada gelditu zuen, eta segidan gorputza atzerantz makurtu zuen bigarrenari ixkin egiteko. Hemen ere badira pobreak, jende
koloreduna, iluna, zu baino ilunagoak behintzat, aireportuko pasaporte kontrolean gelditu dutena bezalakoak. Lantegi handiaren
kanpoaldean, azienda biltzen duten esparruaren gainetik begiratzera gelditu ginen. Elixabet eta Mattin gibeltxago geldituak ziren.

2 ari zena gehiago ez aritu; ari dadin eragotzi. Arantxak nahigabe keinua egin dio Imanoli eta hau gelditu egin da une batez,
gero jarraitzeko: [...]. Haizea altxatu zen eta euria gelditu. Aire girotuaren tresna gelditu egin zelako. Zuek lanean jarraitzen baduzue,
garabiak gelditu egingo dira. Geldi ezak ba erlojua. Ekintza haren bidez ia urtebetez gelditu genituen makinak. Aste osoa egon da barau
Boroako zentral termikoaren obrak geldi ditzaten eskatzeko. Santaliestra gelditu dute; Itoitz ez. Harrigarriena bihotza gelditu ez izana
izanen zuan halako tratamendua emanda. Denbora gelditu egin da etxe honetan. Baina horretan gelditu ziren gure solasak. Xoko hartan,
bazirudien denbora gelditua zela, eta ez bakarrik denbora, mundua ere. Euskararen beherakada gelditua dela gaur egun iparraldean.
Egoitzaren prestatzeko lanak geldituak izan ziren eta langile guziak beren lankideen bilatzen hasi. Gure asmoa beti izan da Itoizko urtegia
gelditzea. Gelditu gabe erretzen zuen, zurrupaka, arnasarik hartu gabe, zigarroa edanen balu bezala.

· 3 da ad dagoen tokian edo egoeran jarraitu. Erabaki dezazula behingoz zer nahi duzun, joan ala gelditu. –Hemen gelditu
beharra dut telefono deiak hartzeko. Hi, Rudolf, gelditu autoan eta eduki motorra martxan. Gelditu zaitez bazkaltzen. Bazkaltzera
gelditzen ziren bisitariei. Horrexegatik gelditu nintzen iluntasuna noiz ailegatuko. Arratsalde batez, beste kalonje baten etxean afaldu
ondoren, bertan gelditu zen gaua pasatzera. Geldi zaitez, mesedez, nire gortean. Baina ez zen luzaro gelditu Alemanian. -Luzaz
geldituko da hemen? Tankeak apurtxo batez txukuntzen gelditu naiz. Baina nik handik Atenasera igorritako telegrama ere erantzunik
gabe gelditu zen. Ez dira hortan gelditu desmasiak. Beharrik gauzak hortan gelditu ziren, gehiagoko itsuskeriarik gabe. Lekutan gelditu
da Kanten ametsa. Dena bere horretan geldituko balitz... Penatua omen, jakinik ez nintzela Normandian gelditua... Zer pentsatzen
duzu?_Ameriketan gelditzea? -Eta ez litzateke hobe biendako ni egunkarian gelditzea?

4 aipatzen den egoeran gertatu. Isilik gelditu nintzen. Gero, tenplua hutsik gelditu zen. Florenti begira gelditu zen Claude jakinminez. Madarika zaitzana, ez da zigorrik gabe geldituko. Quenu pentsakor gelditzen zen. Eta tonto-kontentu gelditu zen galdera zorrotz
ustea egin eta gero. Bere onera etorri ezinda gelditu da. Eta joan eta bigarren gelditu zan. Izan ere, umezurtz gelditu gara, aitarik gabe.
Haurdun gelditu zen andrea luzaro gabe. Horretan ere barregarri gelditu gaituk. Erne zeudenak txunditurik gelditu ziren eta lo zeudenak
ikaraz esnatu. Bat-batean sendaturik gelditu zen. Erabat ahuldurik, mugitzeko gauza ez zela gelditu zen. Lehengo baserritarrari kalea
urrutitxo gelditzen bazitzaion, gaurkoari etxea gelditu zaio urruti. Blanco euskal presoa aske gelditu da. Aurrerantzean ordu arteko oinaze
guztietatik libre gelditu zen. Batzuk hartu dituzten jipoiengatik betiko herren gelditu dira. Hiri haren izen bitxia gogoan irarrita gelditu
zitzaidan: Stalingrado. Lan hori zirriborroan gelditu zela. Hasierako programa bertan behera gelditu zen. Lehen sententziarekin argi
gelditu zen jokoa zein zen. 1993. urtean agerian gelditu zen zatiketak gaur egun arte iraun du. Mendietan dauden hainbat herri bakartuta
gelditu dira. Baina hori guztia hutsean gelditu da ondoren egin diren urratsekin. Herria erdi hutsa gelditua zen egun haietan. Erantzun
ezinik gelditzea behin-betiko. "Akats tipografikoarena" kontatu nion, gezurti gelditzeko beldurrik gabe.

5 (zati bat-edo kendu ondoren) Zazpi elizetatik bi gelditzen dira. Hor poste zaharrak gelditu dituk... Etxea eta lorategia baizik
ez zen gelditu. Ez gazte, ez heldu, ez zahar... zer gelditzen zaigu? Oraindik Afrikan tuaregik edo Australian aborijenik gelditzen den
neurrian. Burua bakarrik gelditu zitzaion agerian. Nire buruan lurpeko babestoki itogarria errotik inarrosten zuten leherketen hotsa baizik
ez da gelditu. Ibai bazterreko alde horretan oraino gelditzen diren baratze bakanetariko baten pareko bazterbide estuan. Erdia gelditzen
zitzaion kasik. Zutitu eta, gelditzen zitzaidan indar apurraz, bildu nituen mahai gaineko guztiak. Hor dauzkagu herri-tradizio edo
toponimian gelditu diren arrastok. Iduri luke lehengo ezinikusitik zerbait gelditu zaigula, anitzi bederen. Tabako-zetaka horixka ezabaezin
bat gelditu zen. Akidura larri bat besterik ez zitzaidan gelditu. Burdina elkartu eta nabarra osatu zen, eta ez zen hausturaren arrastorik
ere gelditu. Orioko fabriketan lan egiten zuen gizonik ez zen gelditu apustua ikusi gabe. Eta bi borobil beltz haien oroitzapena geldituko
zait ene barne behin betikoz ilunduan.

6 zerbait hitzartu; hitzordu bat berbatu.

Telefonoz deitu zenion zoriontzeko, baina ez zineten kafe bat hartzeko edo zinera
joateko gelditu. Ez duzu gaur gauean nirekin gelditu nahi?

7 (era burutua izen gisa) ik geldiketa.

Hooch andreak penalti bana eman zien bi taldeei, eta Woodek beste gelditu ikusgarri
bat egin zuenez, berrogei eta hamar utzi zuen markagailua Gryffindorren alde. Amoroso brasildarrak buruz errematatu eta Albertok
egundoko gelditua egin zuen.

8 (osagaiekin) Bidean beti izaten baitzen non gelditua eta zer ikusia.
9 -tik gelditu –i utzi. Bolaluma nire aginduak obeditzetik gelditu zen. Erretzetik gelditu zen [Kristina], eta halaberean niri etxean
debekua ezarri. -Hobe duzu edatetik gelditu -ohartarazi nion. Ez nekien xuxen zer gertatu zitzaidan baina beldurraren beldurrez ez
nintekeen negar egitetik geldi. Ahots lodi eta ozeneko gizona kantatzetik gelditu zen eta txalo batzuk aditu ziren. Gisa horretan bizi zen,

ergelkeriak egitetik gelditu gabe. Eta zazpigarren egunean lanetik gelditu zen. Kamioitik mitraileta asots nasaiak ozen zetozen eta partida
zuena irudiz, tiratzaile bakartia, tiratzetik gelditu zen, hila menturaz. Baina aitzina segitu nuen harekin gau eskolan, horrela etxean
laguntza ederra ekartzen ahal baigenien burrasoeri, ikastetik sobera goizik gelditu gabe. Lanetik geldituak diren herritarrek.
lanetik gelditurik eta hein bat pixkorturik herriko harat hunatetan parte hartzen zuen.

·

Geroztik

[83 agerraldi, 34 liburu eta 23 artikulutan] -Barkatu -esan zuen Pepponek, gelditurik-. Bidaia-ontzi zahar
ospetsu bat zegoen Nevan gelditurik, Aurora izenekoa. Horretan, besteak, bat-batean gelditurik, eskutik heldu zion, eta eskua indarrez
estutuz, ahopeka galdetu zion: [...]. Goitika egon nintzen puska batean, ezin gelditurik. Eta etxe hartan gelditurik, jan eta edan bezate
bertan daukatenetik. Egunen laburtzea gelditurik, hurbilduko direla goxo goxoki udaberriko edertasunak. Jaurenean, denbora gelditurik
baratu zen, oren zenbaitez. Gaztetan alargun gelditurik, Erroman bizi izan zen. Bost hilabetez gelditurik egon ondoan, aldizkaria berriz

10 gelditurik

·

ere agertzen da laguntza batzuri esker.
Dama bizkor igo zen etxe aurrean geldituriko kalesako oin-oholetan gora. Etxe hondakinen
artean berriro erabiltzeko moduan geldituriko adreiluak bildu eta garbitzea. Izotza sortu zen garaian bertan harrapaturik geldituriko aire
burbuilak ziren zientzialarien helburua.

[95 agerraldi, 37 liburu eta 46 artikulutan] Bi auto beltz zeuden Weberren etxearen parean geldituta.
Kontrolgune horretan geldituta zegoen autobus bat jo zuen 18.000 litro erregai zeramatzan kamioi batek. Gizehn geldituta zeuden
karabanak aspaldian, aurrera egin ezinik, gerra noiz bukatuko zain. Bareak, geldituta, burua batera eta bestera jiratu zuen. Denda itxi
bateko erakusleiho baten aurrean geldituta, ordea, ikusi nuen zerk beldurtzen zituen oinezko haiek. Erlojua geldituta neukala erantzun

11 geldituta

·

nion atzera. Pitzadurak paretan eta betetze lanak geldituta. Zigarro bat kendu nion nire eskura gelditutako paketeari. Baina ez zegoen
grabaziorik, soilik nire oroimenean gelditutako hitzak. Zer sentipen eta portaera dituen txikitan itsu gelditutako pertsonak. Arian-arian
gelditutako denbora zehaztugabe batean kokatzen zituen Kafkak bere ipuin laburrak. 36ko gudua piztu aurretik hil baitzen Txirrita, gerran
semerik ez galtzearren mutilzahar gelditutakoa. Guztira, zokoetako ilunbean gelditutakoak gorabehera, hogeita hemeretzi kontatzen
ditu. Ez baita alderik ebakitako haragiaren eta osorik gelditutakoaren artean. Eta autoa gelditutakoan, nire aldeko kristalaren kontra
ezartzen dituzte muturrak.

12 ezin geldituzko izlag Mundu hau aintzina doa ezin geldituzko abiadura gaitzean eta gu, erdian, galduak gira. Elur pilota txikia,
maldan behera jirabiraka jaitsi ahalean, gero eta handiago bihurtzen da, ezin geldituzko abiadura hartuta. ziztu bizian igarotzen ziren,
ezin geldituzko zurrunbilo itsugarri batean. Bakarrik uhinen ezin geldituzko barranbak. Eta badugu, gainera, sentipena irudi horiek ez
ote zaizkigun ari gure eguneroko bizitzan [...] geroz eta leku gehiago hartzen, irudi-jarioa ezin geldituzkoa ez ote den bihurtzen ari.
[8] agerian gelditu (137); aho zabalik gelditu (11); aht gelditu (49); airean gelditu (11); argi gelditu (72); aske gelditu (57); at gelditu (19); atarian
gelditu (27); atean gelditu (15); atzean gelditu (48); aukerarik gabe gelditu (11); aurrez aurre gelditu (8); autoa gelditu (19); azpian gelditu (21); bakar
bakarrik gelditu (8); bakarrik gelditu (149); barregarri gelditu (17); bat batean gelditu (37); bazterrean gelditu (14); begira begira gelditu (16); begira
gelditu (239); begira gelditu zitzaion (20); beha gelditu (27); berehala gelditu (18); berriro gelditu (10); bertan behera gelditu (152); beterik gelditu
(11); bide erdian gelditu (8); bidean gelditu (19); bigarren gelditu (11); bihotza gelditu (11); bizirik gelditu (20); denbora gelditu (16); egin gabe gelditu
(12); eginda gelditu (9); egiteko gelditu (8); egitetik gelditu (12); eman gabe gelditu (8); erabat gelditu (13); erdian gelditu (30); erdibidean gelditu
(10); eserita gelditu (17); eskubiderik gabe gelditu (10); esperoan gelditu (8); etzanda gelditu (12); ezerezean gelditu (8); garbi gelditu (36)
gelditu arte (35); gelditu aurretik (10); gelditu da (664); gelditu dira (304); gelditu du (14); gelditu dute (14); gelditu ezinik (14);
gustura gelditu (54); harrapatuta gelditu (19); harritua gelditu (10); harriturik gelditu (55); harrituta gelditu (57); haurdun gelditu (47); herrian gelditu
(9); hilik gelditu (8); hitzik gabe gelditu (19); hondatuta gelditu (8); hutsean gelditu (23); hutsik gelditu (16); isilik gelditu (132); izuturik gelditu (8);
jasota gelditu (14); jaurtiketa gelditu (9); jerusalemen gelditu (8); jota gelditu (16); kalean gelditu (11); kanpo gelditu (75); kanpoan gelditu (48);
konforme gelditu (18); kontent gelditu (11); lanik gabe gelditu (8); lasai gelditu (13); libre gelditu (30); lo gelditu (47); lotuta gelditu (9); lur jota
gelditu (9); motz gelditu (12); mutu gelditu (24); nabarmen gelditu (15); obrak gelditu (8); ondo gelditu (19); ondoan gelditu (71); oso gustura gelditu
(15); oso urrun gelditu (9); parean gelditu (28); penetan gelditu (11); pentsakor gelditu (27); pozik gelditu (18); seko gelditu (19); so gelditu (28);
suntsituta gelditu (10); trena gelditu (14); txiki gelditu (17); txunditurik gelditu (18); txundituta gelditu (18); umezurtz gelditu (13); urrun gelditu (26);
urruti gelditu (10); zabalik gelditu (14); zain gelditu (117); zehaztuta gelditu (12); zintzilik gelditu (8); zutik gelditu (32)
bizirik geldituak (23)
bizirik geldituek (8)
agerian geldituko (22); aske geldituko (17); bakarrik geldituko (20); bertan behera geldituko (32); bizirik geldituko (16); etxean geldituko (12); garbi
geldituko (28); hutsean geldituko (8); hutsik geldituko (18); kanpo geldituko (18); kanpoan geldituko (12); kutsaturik geldituko (44); zain geldituko
(10)
bizirik gelditutako (10)
bakarrik gelditzea (8); bertan behera gelditzea (17); etxean gelditzea (9); zain gelditzea (11)
aske gelditzeko (10); berehala gelditzeko (8); bertan behera gelditzeko (17); etxean gelditzeko (9); gelditzeko agindua (18); gelditzeko arriskua (27);
gelditzeko asmorik (12); gelditzeko aukera (16); gelditzeko beldurrez (8); gelditzeko keinua (9); gelditzeko prest (9); haurdun gelditzeko (8); kanpo
gelditzeko (8); lanak gelditzeko (9)
agerian gelditzen (42); argi gelditzen (13); asko gelditzen (26); at gelditzen (9); atzean gelditzen (34); azalean gelditzen (8); bakarra gelditzen (12);
bakarrik gelditzen (53); begira gelditzen (27); bertan behera gelditzen (19); bi partida gelditzen (8); bizirik gelditzen (18); etxean gelditzen (20); garbi
gelditzen (12); guti gelditzen (15); gutxi gelditzen (18); gutxiago gelditzen (9); haurdun gelditzen (8); herrian gelditzen (21); hilabete gelditzen (9);
hutsik gelditzen (10); isilik gelditzen (18); kanpo gelditzen (32); kanpoan gelditzen (16); libre gelditzen (17); lo gelditzen (18); motz gelditzen (13);
partida gelditzen (17); penetan gelditzen (12); trena gelditzen (9); urrun gelditzen (19); urruti gelditzen (11); zain gelditzen (23); zerbait gelditzen
(11); zutik gelditzen (10)

gelditze 1 iz zebilena edo ari zena gehiago ez ibiltzea edo aritzea.

Gero bat-bateko gelditze zakarra. Kamioien
balazten zarata entzun, eta gelditze bat-batekoak zolara igorri ditu zuetarik batzuk. Deiadarrek bost minutuko jarduera gelditze batera
deitu zituzten herritarrak. Guduen gelditze hori zuten beren lehenbiziko kezka. Aste haundia ez dugu ahantziko aipatzea, HERRIAk bi aste
gelditze izan baditu ere arte hortan.

2 geldialdia.

Gaur astezkena, hegazkina hartzen dugu Montevideo-Uruguai-rat buruz, lehenik Buenos Airesen gelditze bat eginik.
Mendian gelditze bat izanen baita elgarrekin bazkaiteko. Azkenik izan baitut orai gelditze bat, osagarrizko gelditze ttipi bat zonbait
egunez.

gelditzeke adlag gelditu gabe

Nik, pausoa gelditzeke, arretaz begiratzen nuen kioskorantz. Hara non sartzen den lauhazka
bizian Miguel Páramo eta, lasterketatik gelditzeke, zalditik jaisten ia Fulgorren mutur aurrean. Erakusleihoko akuarioan igerian gelditzeke
zebiltzan bi arrain gorriei. Barre eta barre jarraitzen zuen, gelditzeke, bi leihar puska ziruditen bere bi begi sutu haiekin.

geldiune 1 iz (zerbait) gelditzen den unea.

Geldiune batean, te hartzen ari ginela, arduradunak esan zidan bazekiela nor
nintzen. Ibili luze horretan izan dira geldiuneak. Nire "gorabide" miragarriko lehendabiziko geldiune miragarria. Geldiuneak hitzen
arteko hutsuneak ziren. Bat-bateko geldiuneak. Bederatzi eguneko geldiune baten ostean. Geldiuneak eginez, Negebetik Betelera itzuli
zen, beste behin ere oihal-etxola kokatua zuen lekura. Geldiunea egin zuen, bere teoria ahalik eta laburren azaltzeko kontzentratuz
bezala. Urtza izeneko presa hartan geldiune bat egin ondoren. Ontziak hurrengo geldiunea Baionako portuan egingo zuela. Trenak Ivrean
egin duen geldiune laburrean. Arantxak astiro hitz egiten du, umiltasunez, geldiune luzeak eginez. Preso egin izan ondoan, bi geldiunez
100 kilometro egin ginituen eta Dieuze-ko kontzentrazio zelaian bildu gintuzten. Bidegurutze bat besterik ez zen, mendebalderanzko bidaia
luzean kamioien geldiune aukerako bat. Irlandako bake prozesua geldiunean dagoela.

2 (hitz elkartuetan) Beheragoko ur-geldiune batean, ibaiak berak bota zituen bazterrera, hilotz.
[3] geldiune bat egin (6); geldiune baten ondoren (3); geldiune labur (3)
geldiunea egin zuen (3)
geldiuneak eginez (6)]

geldiunetxo iz geldiune txikia. Mikeli hotzikarak zeharkatu zion gorputza, zakil parean geldiunetxoa eginda. Geldiunetxo baten
ondoren inarrosiz.

geldizale izond gelditzea atzegin duena. Atzerazale, geldizale edo astiro ibilzale horietakoa zinela idatzi zenuen behin batean.

geldo 1 izond geldia; bizitasunik, indarrik gabea.

Bezperatik ari zen euri geldo hotzari aurre eginez. Ia esan liteke ura
bihurtzen dela olio, hain baita geldia eta geldoa hango uraren mantsoa. Eta, bere begi geldoak bi bareren moduan erabiltzen dituela,
munduko tristurarik handienarekin esan du: [...]. Zigarroari atxiki geldoak egiten zizkiola. Zarata gorra entzuten zen aire geldo eta
astuna astiro zeharkatuz. Gizon lokartu baten hats geldo sendoarekin. Hiritik kanpai baten hotsa heldu zitzaigun, geldoa, astuna, tristea,
gaueko itsasontzi baten adarraren antzekoa. Pauso geldoz inguratu zen, aulkian eseri arte. Narrasti baten antzera, higitze geldoan zihoan
luzatuz, itxura-koloreak ezari-ezarian aldatuz. Jendea menditik jaisten zen uholde geldo eta isil baten gisan. Balthazar abiatu zen bere
ibilera geldoan. Doinu geldoek are motelago egingo lukete giroa, eta kalejirak jarri ditu Ramonek hasteko. Iraultza geldo baina geraezina
eragin zuen. Eragin geldoko pozoiei buruz esaten duzuna. Antonio Musu-tristeren adierazgabetasun geldoa. Jende geldoa dugu
militantea baino gehiago. Graxik hor berean eta berekiko, aitaren gorputz geldoaren aitzinean, heriotzak bizitza nola kateztatzen,
mugatzen eta baldintzatzen zion arrapasatzen zuen. Guztiz sendatu artean, aski dut denbora geldoegi honi aurre egitearekin. Ur lasterreko
erreketan zein ur geldokoetan hazten diren landareak.

2 (izan aditzarekin) Danbadak geldoak ziren eta erregularrak. Pertsonen mugimenduak geldoak ziren. Hurbiltzeko saioak geldoak
eta nekezak izan ziren. Ez dute dinamika askorik, geldoak dira. Egitura biribileko ontziak geldoagoak dira bidaietan. Baina jendea geldoa
dun eta Bastillak behin bakarrik izan din erasoa. Badira, jakina, gizon geldoak, geldotasuna ordea etsimen modu huts egin bat da.

3 (predikatu edo adizlagun gisa)

Gurdia geldo zebilen maldan gora. Emakumezko serioa zen, berrogeita hamar eta zenbait
urtekoa, geldo eta amaiezin mintzatzen zena. Izar uxo zaharretako bat, oso geldo eta estropezuka hegan egiten zuena.Tenperaturari
geldo eta geldi samar eusteaz gainera, ez du erlaino eta erreka-lainorik sortzen, zeru estaliak badira. Abiatzea uste baino geldoagoa
suertatu zen. Ponparen zarata motelago eta geldoago bilakatua zen kolpetik. Gizona suge erraldoiaren parean aurkitu zen, horma bezain
geldo, paralesiatua. Sasiaren atzealdean eta lokatzean iltzatu zen, geldo. Kanpaiek jo zuten, ilun, geldo.

· 4 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)

Nork lituzke jasango munduaren ukaldiak, zapaltzailearen makurra, harroaren
destaina, maitasun gaitzetsiaren penak, legearen geldoa, kargudunen burgoikeria [...].

5 (gasez bakunez mintzatuz) ik noble 5. Badira, arnasten dugun airean, gas geldo direlakoak; gas noble esaten zaie, orobat,
eta eztabaidatzekoa litzateke ea benetan noble guztiak diren geldo eta geldo guztiak diren noble. Barbaricôri bete-betean dagokio orri
hauen abiaburu izan den gas geldoekiko konparazio hori.

6 geldo-geldo Koipeak irakiten ari ziren geldo-geldo. Ibiltzen hasi nintzen karrikan gora, geldo-geldo hurbiltzen zitzaidan autoari ez
begiratzen saiatuz. Zalgurdia geldo-geldo jauregiko lorategian sartzen zela.

[7 esaldi; 7 liburutan]
Kamera geldoan dantzatutako salsa baten
antzekoa zen goizaldeko hura. Guztia kamera geldoan ikusten nuela iruditu zitzaidan. Telebistan ikusiak ditut surflariak olatu ganga baten
azpian segundo amaiezinak pasatzen, kamera geldoan. Zeru horiek hainbat joan-etorri egindako disidente baten beste itzulera bat da,
kamera geldoan.
[3] erritmo geldo (5); keinu geldo (3); mugimendu geldo (6); oso geldo (5); urrats geldo (3)

7 kamera geldoan

kamera geldian. ik geldi 15.

erritmo geldoa (3); geldoa izan (8); oso geldoa (6); prozesu geldoa (3); ur geldoa (3)
ahots geldoak (3)
kamera geldoan (7)]

geldoarazi, geldoaraz, geldoarazten du ad geldotzera behartu. Harrapatu nuen eta arbola baten enborrari gerritik tinko
geldo arazi.

geldokeria iz geldotasun gaitzesgarria.

Baina bestelako erasoak daudenean izugarrizko geldokeriarekin jokatzen du.
Erakunde publikoek gure oinarrizko eskubideak direla-eta darabilten geldokeria gehiegizkoa da.

geldoki adlag indar edo bizitasun gutxiz. Burua geldoki mugitu du, ez gora, ez behera, ez alboetara.
geldokote izond adkor geldoa.

Inperatibo kategorikoaren halako gurdi astunaren ibilera hartu izan diot beti, hitzaren monodia
geldokoteari halako leloren bat balerio bezala.

geldotasun 1 iz geldoa denaren nolakotasuna.

Badira, jakina, gizon geldoak, geldotasuna ordea etsimen modu huts egin
bat da. Baserriaren geldotasunean ohatuak zeudela. Eta Luca agertzen zen, gizen, dena tintaz zikina, bere geldotasunaren lanbroetan,
printze bat bezain patxadatsu eta axolagabe. Seinanen hezurrak entzun ziren haltsarretan txertatzen, geldotasunaren oreka. Bihotza
martxan jarri eta geldotasuna astinduko didan freskura berria. Prozesu baten geldotasuna. Udako beroak berezkoa duen moteltasunari
arratsaldeak ohi dakarren geldotasuna erantsi zaio. Gaixoak bizkar eman behar diola denboraren geldotasunari. Azterketaren mailak
biderkatu egin dira, mugikortasun politikotik hasi eta "zibilizazio materialaren" geldotasuneraino. Lokartutakoaren geldotasunetik
bozkariozko aldarterantz. Geldotasunaren aztaparretan harrapatua zen, lotsaren lotsaz. Auto ilara noizbehinka apurtxo bat mugitzen zen,
halako geldotasunez non Lucy berriro hasi baitzen kezkatzen eta erlojuari etengabeki so egiten.

2 (hitz elkartuetan)

Geldotasun egoera hori, hasieran, "hausnarketa"tzat deskribatu zuten erizainek.
bertsolarion ezaugarrietariko bat.
[3] gorputz geldotasuna (3)]

·

Gorputz-geldotasuna da

geldotu, geldo(tu), geldotzen da/du ad geldo bihurtu. Pausoa geldotzen ari ginela konturatu zenean, gelditzeko aitzakia
bat aurkitu zuen. Hori bai beldurra, xure eta herritar guztien urratsak trabatzen, geldotzen eta mugatzen dituena. Ene begi faltsuen
ibileraren geldotzeaz ohartua. Idoiari ez nion ezer gehiagorik esan Adelaz nituen kezkei buruz, ez bainuen nahi nire neskaren bizitasuna
geldotu, lehendik ere bazeukan-eta nahikoa buruhauste etxean. Noiz nahi zuen erritmoa geldotu edo azkartzea. Hogeiren bat metro falta
direla guztiek geldotu dute abiada. Zaharrak geldotu egiten du berriaren hazkundea. Forentseek ez zekiten xuxen burdinen uherrak
geldotu edo bizkortu egiten zuten gorpuaren usteltzea. Ez da nahikoa, edozein modutan, horietan bilatzeko ez historia geldotzeko
arrazoia ezta bera azkartzekoa ere. Baina kiratsaren sarkorrak berak geldotzen ninduen, soraiotzen, sortzen...

geldotxo izond geldo samarra. Erritmo geldotxo batez.
geldotzar izond adkor oso geldoa. A zer-nolako geldotzarrak!, goazen biok merenge dantzatzera.
gelocatil (orobat gelokatil) iz analgesiko baten izena.

Buruko kolpeak ikusi ostean Gelocatil bat eskaini zidaten. Etxean
topatu zituen gelocatil guztiak irensten laguntzeko ez zitzaion anisa baino gauza hoberik gogoratu. Gelokatil bat sartu zion ahoan, eta
kafeaz lagunduta irentsi zuen pilula Joxanek.

geltoki iz 1 burdinbideetan, trena gelditzen den eraikuntza. ik geraleku.

Trena Donostiako geltokian geratu da.
Ama etorri zitzaidan bila Austerlitz-eko geltokira. Hogwartseko tren espresa King's Cross-eko geltokitik irtengo da. Kingstown geltokitik
irteten ari ziren. Saint-Lazare geltokira eraman nazan. Autobusak Renferen geltoki paretik abiatuko dira. Eusko Trenen Amarako
geltokian ekintza informatiboa. -Nazioarteko geltokirantz -erran nuen ene aldian, txinatarra zen taxiaren gidariari. Merkantzien
geltokira eramaiten gaituzte. Hurrengo geltokia, Zumarraga. Parisen geltokiz eta trenez aldatu, eta halaxe iritsi nintzen Alemaniara.
Bihar nire geltokiko bi trenbideen ondoan egonen naiz. Trenbide bakarreko geltoki txikiren bateko burua. Galdua zen geltokiko nasak
mukuru betetzen zituen jendetzaren artean. Han zegoen Amandine, geltokiko kai bazterrean. Geltokiko buruak usategiko atexka itxi
zuen eta Hradecera joan baino lehenago geltokiko mutilari agindu zion Nurembergeko badget haiei guztiei lepoa bihurritzeko. Dama hura
geltokiko buruaren bulegora eraman zuen. ik geltokiburu. Geltokiko arduradunak. barna zamatren batzuk pasatu ziren. Geltokian
atzera-aurrera etengabean zebilen jende-uholdea, ordea, ez zen manifestazio bat, eguneroko bizitza baizik. Geltoki guzien izenak erne
irakurtzen zituzten.

2 (tranbia eta kidekoetan)

Etxe handi batean bizi gara, plazatik hurbil, eta tranbiaren geltokia ere inguruan dago. Hirigunera
zeraman tranbiaren geltoki aurretik pasatzerakoan. La Arboledara igotzen zen funikularraren geltokiraino.

3 (metroan) Lurreko ur putzuak saihestuz metroaren geltokirantz abiatu zen. Horixe galdetzen nion neure buruari metroko geltokira
sartzekotan nintzela. 110. Street-eko geltokira heltzera zihoazela adierazi zuen gidariak bozgorailutik. Azken geltokietan gazte jendez
zegoen beteta metroa. Nire bizitzako hamarren bat urte lurpeko tren eta geltoki horietan pasatuko ditudala pentsatzen badut.

4 autobusak gelditzen diren eraikuntza. Baina geltokian ikusi du eguerdiko autobusa hor zegoela oraindik. Geltokitik irten
orduko hartu du autobusak Triesteren bizkarrean dagoen aldapako langile-barrideetan gora. Autobusa Camden Towneko geltokira ari zen
iristen. Azken geltokian txoferrak irteteko esan zion. Autobusa geltokitik irtendakoan, blusa hau emango dizut zure heroiaren haziorbanekin.

5 bestelako ibilgailuak gelditzen diren eraikuntza edo tokia. Taxien geltokian bikote adindu bat eta gizonezko bat bere
maletarekin. Pasaportea itzuli, eta militarrari esan zion autoen geltokira eraman nintzala. Posta-geltokietako arduradun logaletuak.
Zaintzaileen etxola -non soldadu bat baitzegoen, fusila aldean-, bizpahiru kotxe-geltoki eta, azkenik, hesi luze bat, ikatzez eta klarionez
eginiko idazkun eta marrazkiak zituena. Bi udaltzain baizik ez ziren, zalgurdien geltokian hara-hona. Ferry bat emigratzaile-geltokitik
aldentzen ari zen. Jendez gainezka daude vaporettoa hartzeko geltokia eta kanal-alboetako igarobideak.

6 irud Lehen geltokia titulurako. Txapelketa guztiak izaten dira zenbait jokalariren geltoki.
7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Getxoko Geltoki Plazan.
8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Tren-geltoki batean lanean ari denean. Lituaniako hiriburuko tren geltokian estilo
berrian hartu gintuzten; jazz musikaz. Hemengo tren geltokiak, Auschwitzekoaren ostean gutxienez, herri bateko geraleku atsegina
zirudien. Abu Muslimeko merkantzia geltokian zegoen konboi bateko 51 bagoiak lokomotoretik askatu ziren. Zera hori Maiakovski metro
geltokia delakoan. -Chatelet metro geltokian biltzen gaituk, Mairie d'Ivryko norabidean. Metro geltokiko atarian jantzi ditu eskularruak.
Underground geltokiko eskaileretatik beherantz. Tranbia-geltokitik tarte bat baitago oinez. Metro eta tranbia geltokiak etxetik bi
minutura zeudela. Londresko autobus-geltoki nagusia zegoen aurreko espaloian. Hotel aurrean dagoen bus-geltokira begiratu dut. Atzo
arte ez nekien amaiera-geltoki batean sortutako familiak edo pertsonak zeudenik ere.
[3] areetako geltoki plazan (5); autobus geltoki (10); bus geltoki (3); geltoki aurreko plaza (3); geltoki berean (8); geltoki berri (3); geltoki berria (6);
geltoki berriaren (4); geltoki handi (3); geltoki intermodala (3); geltoki intermodalak (3); geltoki nagusia (6); geltoki nagusian (3); geltoki nagusira (3);
geltoki nagusitik (3); geltoki plazan (6); geltoki txiki (4); geltoki xaharrean (62); geltoki zaharra (8); geltokiz geltoki (4); gipuzkoako geltoki nagusia
(4); metro geltoki (9); metroko geltoki (4); miarritzeko geltoki xaharrean (5); posta geltoki (5); tren geltoki (60); trenaren geltoki (4)
autobus geltokia (6); azken geltokia (8); baionako geltokia (5); kai geltokia (6); lehen geltokia (8); metro geltokia (4); saint lazare geltokia (3); tren
geltokia (23)
metro geltokiak (3); tren geltokiak (7)
amarako geltokian (3); autobus geltokian (18); azken geltokian (4); baionako geltokian (35); baionako tren geltokian (4); donostiako geltokian (3);
geltokian bertan (7); geltokian geratu (6); geltokian gertatu (4); geltokian ikusi (3); geltokian izan (3); geltokian jaitsi (11); geltokian sartu (8);
geltokian utzi (4); geltokian zain (4); geltokian zegoen (8); hendaiako geltokian (8); hurrengo geltokian (3); metro geltokian (8); miarritzeko geltokian
(3); miarritzeko midi geltokian (4); saint lazare geltokian (4); treinen geltokian (4); tren geltokian (51)
autobus geltokiaren (6); baionako geltokiaren (5); bus geltokiaren (3); metro geltokiaren (3); saint lazare geltokiaren (24); tren geltokiaren (25)
tren geltokien (5)
metro geltokietako (3); tren geltokietako (5)
autobus geltokietan (6); metro geltokietan (4); santa eugenia geltokietan (3); treinen geltokietan (3); tren geltokietan (14)
areetako geltokiko plaza (4); autobus geltokiko (3); baionako geltokiko (7); geltokiko buru (4); geltokiko burua (38); geltokiko buruak (38); geltokiko
buruaren (30); geltokiko buruari (10); geltokiko eskaileretan (5); geltokiko irteerara (3); geltokiko nasan (3); geltokiko plazan (3); tren geltokiko (17)
autobus geltokira (12); baionako geltokira (4); geltokira abiatu (5); geltokira bidean (4); geltokira eraman (7); geltokira heldu (9); geltokira heltzeko
(3); geltokira iristean (4); geltokira iritsi (12); geltokira jo (4); geltokira joan (16); geltokira joaten (3); geltokira lagundu (5); geltokira sartzen (3);
hurrengo geltokira (6); metro geltokira (4); norteko geltokira (3); shibuyako geltokira (3); tren geltokira (31)
geltokiraino eraman (4); geltokiraino iritsi (4); geltokiraino lagundu (3); hurrengo geltokiraino (4); tren geltokiraino (5)
geltokirainoko bide (3); geltokirainoko bidea (3)
geltokirako bidean (4)
metroaren geltokirantz (3); tren geltokirantz (4)
autobus geltokitik (33); autobusen geltokitik (4); baionako geltokitik (5); geltokitik abiatu (6); geltokitik abiatuko (9); geltokitik abiatuta (4); geltokitik
atera (5); geltokitik aterako (8); geltokitik ateratzean (3); geltokitik hotelera (4); geltokitik hurbil (8); geltokitik irten (9); iruñeko autobus geltokitik
(8); metro geltokitik (5); tren geltokitik (23)]

geltokiburu (orobat geltoki(-)buru) iz geltoki bateko buru den pertsona.

Geltokiburua bulegora erretiratu zen.
Geltoki-buruak jaso du bandera. Euskotrenek azaldu duenez, oraindik ez dira kalteen ondorio ekonomikoak zenbatu, baina gaurtik aurrera,
orain arte ez bezala, geltokiburu batek egin beharko du lan Mallabiako geltokian. Kamioiak, txanelak, tankeak, soldaduak, kanoiak,
zaldiak, geltokiak, trenak geltokietan, geltoki buruak.

geltokitxo iz geltoki txikia. Geltokitxo bakarti bat zen. Huraxe izaki Palenque: geltokitxo galdu bat, inor ez igo ez jaitsi ez zena.
gemen ik kemen.
gendarme ik jendarme.
gendarmeria ik jendarmeria.
gene (orobat gen g.er. eta jene g.er.) 1 iz ondoretasun genetikoa dakarren kromosoma-osagaia.

Giza
genomak uste baino gene gutxiago dituela. Gene bakoitza nukleotido-sekuentzia berezi batek osatua da. Badela gene mota bat
organismoen forma zehazten jarduten duena. Bihotzekoak eragiten dituen genea identifikatu dute japoniarrek. Minbizia eragiten duen
gene bat ezeztatzea lortu du Stanford Unibertsitateko zientzialari talde batek. Gene akastun batek eragiten du minbizia, adituen arabera.
Gene horrek MYC izeneko proteina sortzen du. Gaixotasunaren fase goiztiarrean zein gene eta zein proteina aldatzen diren jakin nahi
dugu. Park8 parkinson aldaera eragiten duen gene bat. Estatu Batuetako zientzialari talde batek tximino nagiak langile bihurtu ditu, gen
bat aldatuta. Gene markatzaile bat txertatu nahi diote birusari. Ingeniaritza genetikoak [...] aukera ematen zuen zernahi ere
organismotatik gene bat bakartu eta beste batean txertatzeko. Mukobisidosa eritasun jenetiko bat da eta Frantzian bi miliun jendek jene
hori dakarte. Organo horren kasuan, gene azpiratzaile bakar baten jarduna nahikoa den osagai guztien antolabidea abiarazteko. Gene
berekoiaren defentsa-estrategia seguru asko. Zeliakia bi generekin dago lotua: DQ2 eta DQ8 izeneko geneekin. Aitonaren generen bat
jasoko ahal nuen herentzian behintzat! Horra agerian hainbat generen barne-arkitektura.

2 (hitz elkartuetan lehen osagarri gisa) ik geniko; genetiko.

Kirolariak gen aldaketa horretan oinarritutako terapia
genetiko bat egin ahal izango dutela uste dute zientzialariek. Genoman dago gizaki bakoitzaren gene multzoa. Hemoglobinen moduko
gene-familia asko. Zergatik da horren zaila gene kopuru zehatza ematea? Gene aldaera hori duenak ez du zertan anorexia edo bulimia
garatu. Gene-blokeek kodeturiko proteina multzoek. Gene segmentu kopuru mugatu baten konbinazioz eraikiak dira halako generik
gehienak. Gene-egiturak -"alelo" direlakoak-, ugalketarik oparoena ahalbidetzen baitzuten. Gizakiak gainerako ugaztunek baino gene
bikoizketa gehiago izaten dituela diote.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagarri gisa) Giza gene guztiak identifikatzea eta gizakien ADNa osatzen duten base-bikoteen
sekuentzia egitea. HOM gene sail horrek gradiente bat ezartzen du animaliaren aurre-atze ardatzean zehar. Baziren, beraz, "minbizigeneak" edo "onkogeneak". Enbrioi-geneen gidaritzapean, enbrioiaren gorputza, arrautza ernalduak irudikatua, hamar segmentutan
banatuko da. Xede-geneok determinatzen dute hazkuntza-eragileen eta haien hartzaileen ekoizpena, eta, beren adierazpenez, zelulen
ugalketa eta eragin-trukea arautzen. Geneak ekoizteko bigarren bidea: aurretiazko hornidura zatiak egokitzea mosaiko-geneak eratzeko.

4 gene kode Hegazti baten gene kode osoa argitzea lortu dute lehen aldiz. Zelula bizi miragarri konplexuak eta desberdinak, bakoitza
bere gene kodedun DNA eta guzti.

5 gene terapia ik geniko 2.

Gantza gutxitzeko gene terapia aztertzen ari dira AEBetako eta Suitzako zientzialariak. Gantza
gutxitzeko gene terapia aztertzen ari dira. Gene terapien eta zelula amen bitartez hondatutako neuronak ordezkatzea dute helburu
ikertzaileek.
[3] gene azpiratzaile (4); gene kopuru (3); gene mota (3); gene multzo (4); gene terapia (3); hom gene (3); gene bat identifikatu (3); gene bat aurkitu
(3)
genea aurkitu (5); genea identifikatu (7); izeneko genea (3)
geneak nahastu (4); geneak txertatu (3); giza geneak (3)
genearen aldaera bat (3)
geneen adierazpena (4)]

genealogia 1 iz pertsona baten arbasoen multzoa.

Bere familiaren alde bietako genealogia zehazteko. Zatika bada ere,
baziren halaber nire aitaren genealogiari zegozkion dokumentu batzuk. Jesusen genealogia.

2 hed Foucaultek moral modernoaren genealogia berridatzi du. Animalia baten enbriologiak haren genealogia errepikatzen duela.
3 historiaren adarra, genealogiak aztertzen dituena. Bere garaikideen antzera, nazioaren oinarria kulturan ezarri zuen, eta
orduan ulertzen zen arabera, arrazan edo genealogian.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genealogiko.

Genealogia karpeta osoa, nire koadernoak, liburuak, dena blai.
Aski behar zukeen horrek, Mendebaldean bederen, genealogia-harrokeria oro deuseztatzeko, baina ez du hala ere eragotzi, ez
kolonizaziorik, ez Auschwitz-ik. XVI. mendeko autoreak idatzi zuen genealogia kronika ikertzen ari da Borja Aginagalde. Beren jatorri bila
genealogi liburuetan ibili arren, ez zuten aurkitu. Bidaia horretaz geroztik egin diren genealogia ikerketen ondotik. Aitarekin batera bere
familiaren genealogia zuhaitza egiten ari gara. Errege familien genealogia zuhaitzetan. Genealogia elkartearekin lotu dira.

genealogiko izond genealogiari dagokiona. ik genealogia 4.

Eboluzioaren teoriaren helburua Lurrean bizi diren (eta
inoiz bizi izan diren) organismo guztien arteko lotura genealogikoak zehaztea da. Hamabi-hamalau familien zuhaitz genealogikoa. Goiz
hartan bertan izana nintzen udaleko artxibategi nagusian, nire zuhaitz genealogikoa osatzeko. Blok txikian idatzitako oharrak zuhaitz
genealogiko baten modura antolatzen nituen. Gustatzen zaigula arbola genealogikoan perla beltzen bat aurkitzea.
[3] enbor genealogiko bera (3)
zuhaitz genealogikoa (9)
printzipio genealogikoaren (3)]

genealogista iz genealogietan eta leinuetan aditua den pertsona. Fraintziko eta Portugalgo gorteetako genealogistek.
Genealogistak aldiz griñatsu daude: ikerketak egiterakoan, zer buru-hausteak, belaunaldi batetik bertzera deitura kanbiatze horiekin!

generadore (orobat jeneradore) iz energia, bereziki energia elektrikoa, sortzen duen makina.

Plutonio
erradiaktiboa darabiltzaten generadoreak. Generadorearekin ariko zarete? Ospitaletan jeneradoreak ezarri ziren, estatu guztian
errudun bat bilatzen zen bitartean. Betiko lekuan zagok, generadorearen atzean.

general ik jeneral.
Generalitate (orobat Generalitat g.er.) 1 iz Kataluniako gobernu erakundearen izena.

Kataluniako
Generalitateak plazaratu berri duen hizkuntzaren gizarte erabilera sustatzeko «neurri azkarreko» plana. Kataluniako Generalitata da
ekimen horren koordinatzailea. Generalitateak kontratatzen dituen lanen eta zerbitzuen hizkuntza arauak finkatu. Egitarauari dagokionez,
harrera ekitaldia egingo diete gaur Generalitatearen egoitzan jardunaldiotako ordezkariei. Jordi Pujolek, 23 urtez Kataluniako
Generalitateko lehendakari izan denak. Generalitateko presidentearen hitzetan. Montserrat Tura Generalitateko Barne kontseilariak.
Generalitateko eledun Joaquim Nadalek. Generalitateko Justizia Kontseilaritzak ustezko torturak argitzeko ikerketa bat abiatzea erabaki
zuen. Maragallek Generalitateko hirukoa ez zela hautsiko jakinarazi arren.

2 Valentziako gobernu erakundearen izena.

Valentziako Generalitatearen zalantzazko jarrerak ere ez dirudi serioa.
Valentziako Generalitaten Hezkuntza Sailak. Pepe Quiles taldeko arduradun nagusiak ez du onartu Valentziako Generalitateak eginiko
eskaintza.
[3] kataluniako generalitatea (6); valentziako generalitatea (3)
kataluniako generalitateak (14); valentziako generalitateak (9)
generalitatearen paperak (6)
generalitateko conseller (6); generalitateko eledun (6); generalitateko kontseilari (10); generalitateko kontseilari burua (4); generalitateko
kontseilariburu (3); generalitateko lehendakari (6); generalitateko presidente (47); generalitateko presidentea (11); generalitateko presidenteak (27);
generalitateko presidenteari (6); kataluniako generalitateko lehendakari (4); kataluniako generalitateko presidente (17); maragall generalitateko
presidenteak (11)]

generalizatu ik jeneralizatu.
generatibismo iz hiztunen hizkuntza-jarduera azaltzeko, erregela formal zortzaileez baliatzen den
gramatika eredua. Ordurako, Generatibismoa zen esparru linguistikoan nagusi.
generatibista izond 1 generatibismoari dagokiona. ik sortzaile 3.

Chomsky-ren Fonologia Sortzailea edo

Generatibista, orain "klasikoa" deitzen dena.

· 2 iz generatibismoan aritzen den hizkuntzalaria.
formalez arduratu dira.

Bestalde, sortzaile edo generatibistak deskribapenaren baldintza

generatibo izond generatibismoaren araberakoa.

Gramatika generatiboaren inguruan egin du lan. Horrelakoak askotan
nahasi izan dira txandakatze naturalekin [...] fonologia generatiboan. Ekoizpenaren teoria orokor baten eta enuntziatuaren azterketa
generatiboaren arteko gurutzaketa gunea.

generazio (orobat jenerazio, generazione eta jenerazione) iz 1 belaunaldia.

Gure jenerazioneak [...] ez zuen
eskola handirik, 14 urtetan jalgitzen ginen jeneralean eskolatik. Hirurogeiko hamarkadan «euskal kantagintza berria» deitu zitzaion hura
sortu zenetik sortzaile generazio bat ikusten dut gaur erdi galdurik, Imanolen generazioa. Estatutu garaian jaiotako generazioa da
haren konpromiso politikoa erakusteko borroka armatura atxikitzen dena. Talde bakoitxean baginen lau generazione, belaunaldi, gizaldi,
jentaldi: bi gizon eta bi emazte. Funtsean, familia horretan, afizione berak ukan dituzte hiru belaunaldi edo jeneraziotan gaindi,
medikuntza eta euskalzaletasuna. Gure Elizeri gomita egiten diotegu, belaunaldi edo jenerazione berrieri helaraz dezoten Bakearen
gostua.

2 sortzea

. Betiereko hitza arima-zolan esaten denean, zolagune honek behar den gaitasunik baldin badu hitz hori bete-betean hartzeko,
generazioz hartu eta ez zatika bakarrik, orduan arima-zola bat egiten da Hitzarekin.

generazional izond belaunaldikoa, belaunaldiarena, belaunaldi-. Nahiago dut dialektika generazionala baino!
generiko (orobat jeneriko g.er.) izond 1 genero bereko elementu guztiei dagokiena.

Halaxe, bada, "Garai
hartan" izen generikoa izango zuen testu sailari hasiera ematea erabaki zuten. Horrez gainera, orkatz izena generikoa izan zela dirudi,
ahuntz tankerako basapizti guziak izendatzekoan. Frantzisko eta beronen lagunak ohartarazten dituenean erlijioso faltsu horien bideei jarrai
ez diezaieten, hitz generikoak erabiltzen ditu: "besteak", "gainetikoak"... Frantziskok bere gaixotasunaz egiten duen aipamen generiko
samarrak. Hasteko, sei mila hizkuntza inguru ditugu lurrean, eta horiei buruz baieztapen generikoak egitea ausarta da, gutxieneko zerbait
esatekotan. Hasieratik irudiaren aztarrena gordetzen duen begi generiko bati. Zinemaren metafora nagusia den begi generiko hori.
Edozein lore izen nahi zuela, Lore generikoa bera. Herriko jendeak, gizaera konkretuak nabarien diren lekukoak, alegia, giza eskema
jenerikoak nahiago ditu, betiko arketipoak. "Sistemetan" ezaugarri generikoen kontzeptua seinale arbitrarioa da, nahiz eta ez den
nahasgarria generoak izendatzeko orduan. Unibertsaltasuna ez da hau besterik: infinitu generiko askotariko baten eraikuntza zintzoa.
Euren egitura ikusgarriarekin, euren ezaugarri espezifiko eta generikoekin. Europako Glaxo laborategiak erretro-birusaren aurkako
sendagai generikoak ekoizteko baimena eman dio Kenyako enpresa bati. ik beherago 2. Botika generikoak Hirugarren Mundura
banatzeko premiaz. Erretrobirusen aurkako botika generikoak egiteko akordioa sinatu zuten atzo Bangkoken (Thailandia) sei herrialdek.
Arkitektura zentzu generikoan hartuta. Akusazioa oinarririk gabea eta generikoa da. Interes horien jatorria politikoa, ekonomikoa,
ekologikoa, linguistikoa edo generikoa izan daiteke. Euskaldun generikoa.

· 2 iz sendagai generikoa. Generikoak kontsumitzeko ohitura oso zabaldua dago egun AEBetan. Sei herrialdek generikoak egiteko
ituna sinatu dute. Osasun arazo larriak dituzten herriek ez dituzte zertan generikoen patenteak errespetatu.
[3] botika generikoak (7); generikoak egiteko (3)]

genero (orobat jenero g.er.) iz 1 ezaugarri orokor berak dituzten zeren multzoa.

Gainera, piztien genero
berekoak gara. Delitu baten inguruan, generoaz beharrean espezieaz galdetzen dutenak. Honako lau genero hauetara laburbil daitezke
giza izatearen gaitasunak: gorputzaren indarra, esperientzia, arrazonamendua eta pasioa. Betegintasuna eta betegingabetasuna ez dira,
bada, egiazki, pentsatzeko moduak besterik, hau da, mota bereko edo genero bereko banakoak elkarren artean konparatuz osatzen
ditugun adigaiak. Azkenik, genero gorena ikusmuga orokorra eta egiazkoa izaki [...].

2 (literaturan eta arteetan) Ez du batere gustuko literatura generoen arabera sailkatzea. Generoekin eta azpigeneroekin jolasten
du, eta idazkera mota ezberdinez baliatzen da kasu bakoitzean egilea. Borgesenak genero narratiboko beste mota batzuen antipodetan
daude. Demagun, esaterako, genero judiziala, "iraganeko kontuez arduratzen den genero erretoriko-pertsuasiboa". Zuen herrian,
bigarren mailako generoa da nobela. Izumenezko eleberria genero herrikoia eta tradizio handikoa da ingeles hizkuntzazko
erromantizismoan. Ipuina ez dela edonoren eskura dagoen generoa. Izumenezkoa, aldiz, esan den bezala, polizia eleberriaren generoan
sartzen da. Iritzi artikuluez gain beste genero asko landu zituela. Ez niri galdetu zer generotan sailkatzekoa den liburu hau, ez dakit eta.
Proposatzen hasita, erretorikaren generoak birpentsatzea proposatuko nuke aurrena. Nobela laburra ez baita gurean sarri jorratutako
generoa. Espezializaturik dago nonbait komedia arinaren generoan. Paisaiaren generoaren barruan koka dezakegu nire obra hau.
Dokumentalaren generoa indarra hartzen ari da Zinemaldian. Genero eta estilo guztietako zinema eskaintzea. Hainbat musika genero
nahasten dituzte, hala nola: saltsa eta hip hopa. Italian zailtasun handiak ditugu generoko filmak ekoitzi eta banatzeko.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Literatura genero berri baten sortzailea izan zela ere esaten da, polizia eleberriarena
hain justu. Literatur genero batzuk ere bultzatuko ditugu, erakusketa ibiltarien bidez. Berezitasun horiek literatur genero bakoitza
definitzeko nahikoa zirela uste zuen Aristotelesek. Autobiografia-jeneroaren aurkako iritzi sendoa zaukaat. Kronika generoan ere
azkenaldian asko erabiltzen da subjektibotasun hori. Eleberri genero berri bat sortu da. Teleberri generoa 1941ean jaio zen Manhattaneko
Empire State eraikinean.

4 izaki bizidunen taxonomian, familiaren eta espeziearen arteko maila.

Generoak, espezieak eta azpi-espezieak.
Tadarida generoko saguzarrek portaera nahiko bitxia dute. Pyrophorus generoko intsektu bat dela. Asphodelus generoko loreen
edertasuna. Odolen eta nazioen ahanztura, giza generoaren solidaritatea. Eskarmentua eta giza jeneroaren ezagutza sakonagoa.
Kazetari ona benetan jenero urria da gure herri honetan, kazetari ona izateko idazle ona izan behar delako.

· irud

5 gramatikan, izenak-eta zenbait motatan sailkatzen dituen gramatika kategoria. Eguna-gaua, genero femeninoa
eta maskulinoa. Euskarak ez du horrelakoetan generorik markatzen. Genero maskulinoko edutezko izenordaina. Genero guztietako
izenak ezagutzera ematen baititu, eta bera genero neutroko izena da.

6 (hitz elkartuetan)

Aktore hitzaren genero-markaren ezak anbiguitate polita ematen dio esaldiari.
eta gramatika generoa bereizten?

· Ez al duk oraindik ikasi sexua

7 sexua dela-eta egotziriko gizarte rola.

Generoa, berriz, sexuaren arabera, gizarteak norbanakoari egozten dizkion arau,
esanahi edo rolekin lotzen dugu. Emigrazioa, generoaren araberako bazterketa eta «terrorismoa eta horren kontrako erantzun
instituzionala» aztertu Etorkinak eta generoaren araberako bazterketa. Genero kontzientzia eta generoari buruzko agenda politikoa
garatu beharraz gogoeta egitea. Europako dirua jasotzen duten programek genero ikuspuntua jorratu behar dute, baina ez da gehienetan
horrelakorik gertatzen.

8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Nahiago du bere burua biztanle feministatzat jo, genero diskurtsoetan sar ez dezaten.
Genero terrorismotzat joko nuke nik emakumeok pairatzen ari garena. Eta genero antropologiak argi utzi du ezin dugula inongo gizarte
egiturarik ulertu genero ikuspegia kontuan izan gabe. Genero diskriminazioa ez du arautzen. Haurren heziketaz arduratzen den Urtxintxa
eskolako genero arduraduna. Genero Politikaren errektoreordea. Jenero paritatea integratu beharko du Europako itun berriak.

9 salgaia.

Lehen baino genero gehiago atera behar duzu, zor gehiago egiten duzu eta bizimodua bera garestitzen ari da. Jeneroa
garraiatzen irabazten zuen jornala, eta jenero nagusia, kasik bakarra, arraina zen. Oso espezie urria da eta halexe animatu zen Pedro
generoa zertxobait gehiago aztertzera. Jeneroa ezagutzen zuen espezialista, etxekoandre hura, suntsitzear baitago.

9a (droga izendatzeko) Venezuelan bost urteko kartzela ekarriko lidakeen jeneroa. Osakiretsan bilatzen dute jeneroa, jenero fina,
eta modu onean gainera.

10 (jenero forman) klase, mota. Bi idazkigileek harrapatu nahi luketen neska jeneroa.

Neure artean pentsatzen ninan: Sonjak
berak igarriko ziok gixon jenero horri. Groenlandian, 60tik gora elur jenero bereizten dituzte. Eguraldi jenero batetik besterako aldaketa
zetorrenean. Iparraldean jorrail-ogi deitzen zaio pazko-opil jenero bati.

11 genero berdintasun

Genero
Berdintasunerako Lan Taldea osatu zuten.

berdintasuna

lortzeko

tresnak.

Genero

berdintasunerako

politikak.

2002an

Genero

12 genero indarkeria

Genero indarkeriaren Nafarroako azken biktima. Feminismoak nahiko onartuta dauka genero indarkeria.
Espainiako Genero Indarkeriaren kontrako Sare Feministako kidea. Espainiako Gobernu berriak Genero Indarkeriaren aurkako Lege
Integrala lehenbailehen jarri behar duela abian. Genero Indarkeriaren Aurkako Ordezkaritza Nagusia.
[3] genero beltzeko (3); genero berdintasuna (8); genero berdintasuna lortzeko (3); genero berdintasunaren (3); genero berdintasunaren aldeko (3);
genero berean (3); genero bereko (3); genero berekoak (3); genero berezia (5); genero berriak (3); genero dimentsioa (3); genero diskriminazioa (6);
genero epidiktikoa (5); genero eragina (5); genero eragina neurtzeko (4); genero erretoriko (3); genero ikuspegia (9); genero ikuspegitik (4); genero
indarkeria (138); genero indarkeria jasan (3); genero indarkeria justifikatzeko (3); genero indarkeriak (7); genero indarkeriarekin (7); genero
indarkeriaren (65); genero indarkeriaren aurkako (13); genero indarkeriaren kontrako (14); genero indarkeriaren ondorioz (3); genero indarkeriaren
prebentziorako (3); genero indarkeriari (9); genero indarkeriaz (5); genero landu (3); genero literario (5); genero nortasunaren (3); genero
nortasunaren legea (3); genero politikak (3); genero roletan (3); literatur genero (9)
giza generoa (3); literatur generoa (3)
homo generoan (4)
generoaren arabera (7); generoaren araberako (6); generoaren araberako bazterketa (3); generoaren barruan (5); generoaren nortasuna (3); giza
generoaren (9)
generoari buruzko (4); generoari dagokionez (4)
generoen arteko aldea (3)
generorik kutunena ipuina (3)
eguraldi jenero (8); eguraldi jenero batetik (3); haize jenero (5)]

generoka adlag generoen arabera.

Eta horrela, Sortzailearen aginduetara urak arrainak eta hegaztiak sortu zituen, eta lurrak
lehenengo kimuak espezieka eta lehenengo animaliak generoka. Ez dut generoka pentsatzen. Generoka: suizidio saioen tasak aztertuta,
nagusi dira emakumeak (bi heren).

generokide iz genero berekoa. Uraren antza du horretan, urak ere ez baitu generokiderik: ura, ordea, gizonarekin loturik dago,
bizitzarekin berarekin, ekandu betidaniko batez, premia anitzak direla medio, eta horregatik ohituraren jantzi arruntek estali digute haren
berezitasun aparta.

genesi 1 iz sorrera, hasiera. Teorien genesian egon diren faktore sozialetatik abiatuz ulertu behar dugu zientzia? Hain zuzen ere,
eskuetan duzun liburuan aurkituko duzu Peter Panen genesi hori. Egia da bakardadeak patologia asko lagun ditzakeela, baina minaren
genesian ez dago bakardadea. Gure umeek horrela ikasten dute eskolan gizakiaren genesia, Darwin eta ondoko kontu horiek.
Gizabanakoaren genesia giza naturaren genesiaren bilduma, laburpena edo eredua dela. Ez bide dago Gaztelako erromantzearen
genesian euskararen ekarpen kontrastaturik. Idazle katalan eta euskaldunen jatorrizko sorburu edo genesia katalana eta euskara izatea.
ETA izan bada azken mende erdian euskal politikaren gertakari nagusia, ba al zuen bere genesian gaur egunerako salbatzea merezi duen
txinpart iraultzailerik?

2 (G maiuskulaz) Hasiera, Bibliako liburua. Moisesi Sinai Mendian errebelatutako lege judua, eta Pentateukoan edo Moisesen
bost liburuetan dagoena: Genesia edo Hasiera, Exodoa edo Irteera, Lebitarren Liburua, Zenbakiak eta Deuteronomioa. Hasiera edo
Genesiko lehenengo hiru kapituluetan oinarritua. "Rúakh" hitz txit distira dotorekotik [...] "hats" esan nahi baitu eta Genesiaren bigarren
ahapaldi goibel eta miragarrian irakur baitaiteke. Lekukotasunik zaharrena Genesi 6,14an ageri da. Ez nuen uste zure aurpegia berriz
ikusiko nuenik -esan zuen Simcha Davidek, Genesiko hitzak errepikatuz. Itun zaharreko Genesis-eko hiru pasarteak. TAMAR alargunaren
narrazio laburra Genesi liburuan txertatua dago.

genesiako izond genesiari dagokiona. Liburuaren indar genesiakoak hainbat lagunen gogoa, ekin nahia, jarri zuen arian.
genetika iz 1 biologiaren adarra, geneak eta ondoretasunaren legeak aztertzen dituena.

Urte batzuetan,
ondoretasunaren ezaugarri nagusiak argiratu ziren, genetikaren "legeak" izango zirenak. Apurka-apurka joan ziren onduz genetika
klasikoaren eta mekanika kromosomatikoaren legeak. Darwinen teoria eta Mendelen genetikaren elkartzea ez zen inola ere gozoa izan.
Konturaturik mundu biziaren bihotz-bihotzean genetikari zegozkion auziak zeudela, biologia berri bat asmatu zuten. Genetika
molekularraren bidezko azterketa. Oraintsuago, eredu kimiko hori zabaldu egin da fisika eta genetikako ideiak bereganaturik, eta biologia
molekularra deritzon zientzia berria sortu da. Beste inork erabiltzen ez zituen genetikako liburu haietakoren bat. Genetikaren loteria
eskuzabalegia izan zen berarekin, eta zenbaki irabazle guztiak egokitu zitzaizkion.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genetiko.

Eredutzat balia zitezkeen genetika-, fisiologia-, patologia-azterketak
egiteko. Genetika-ezaguera handi samar bat. Mundu osoko genetika-laborategi guztiak ixteko. Setio eta eraso latzean oldartu zen
Lyssenko sobietar genetika-eskola ordura arte bikain askoaren aurka. Ez ginela txanpon beraren bi aldeak, baizik eta genetika-zientzia
oroahaldunaren anaia bikiak. Ruben Lisker genetika adituaren arabera arazoa zera da: [...]. Genetika aldetik desberdinak gara, inguru
kultural desberdina daukagu.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Miodrag Stojkovic Newscastleko Unibertsitateko Giza Genetikaren Institutuko
irakaslea. Harrezkero, zabalik zeukan bidea giza genetikak.
[3] ehuko genetika irakaslea (3); genetika adituaren (3); genetika aldetik (5); genetika ez (3); genetika irakaslea (8); genetika irakasleak (7); genetika
irakasleak ere (3); genetika molekularraren (3); herriko unibertsitateko genetika (5); unibertsitateko genetika (5);

genetikalari iz genetikan aritzen den biologilaria.

Haien artean Beñat Oihartzabal eta Jon Landaburu, euskaldunak,
genetikalari bat eta antropologo bat. Alec Jeffreys genetikalariak esan zuenean kriminalak eta delinkuenteak gene egituraren bidez
identifika litezkeela.

genetiko 1 izond ondoretasunari edo genei dagokiena. ik gene 2; genetika 2.

Biologia molekularrak agerian jarri
zuen zelularen funtzionamendua gobernatzen duten sistema genetikoen eta oinarriko mekanismoen batasuna. Organismoaren funtzio
nagusien oinarri genetikoak aztertzeko. Ingeniaritza genetikoak gaitu gintuenean edozein organismoren material genetikora iristeko.
Ezagutza zientifikoaren ezaugarri genetikoen eta eboluziozkoen ulerkuntza egokiagoa. Euskaldunen berezitasun genetikoak: aplikazioak
eta hizkuntzarekiko balizko loturak. Analisi genetikoa zeinahi organismotara heda daiteke, gizakia barne. Animalien eta landareen
ondoretasunari buruz analisi genetikoak. Drosofilaren azterketa genetikoa. Autismoan eragile genetikoak. Urte berean hasi ziren
identifikazio genetikoak egiten. Delitugileen profil genetikoaz. Informazio genetikoa organismo batzuetatik besteetara pasatzeko
ahaleginak egiten ari ziren. Marka genetikoak duela 20 urte aurkitu zituzten. Mukobisidosa eritasun jenetiko bat da eta Frantzian bi
miliun jendek jene hori dakarte. Aldaera genetikoak ikertzen ari ziren, era horretan gaixotasun genetikoen jarraipena egin ahal izateko.
Hierarkia genetikoaren mailaren batean. Ez dakigu oraindik zer eragin zehatz duen matxura genetikoak. Hasiak gara joeron osagai
genetikoak zehazten. Zenbait bikoteri ugaltzeko ideia burutik kentzeko, "aholku genetiko" delakoa. Banakoari bere balio genetikoa
ematen diona. Gaitz genetiko larriak saihesteko. Eritasun genetiko bat tratatzeko, gene akastunaren lekuan haren bertsio funtzionala
ipintzea gaixoari. Determinismo genetikoaren alderdi sistematikoak liluraturik. Gizadiaren ondare genetikoarekin ari gara hor. Kode
genetikoa dezifratzea. Kate genetikoaren deskribapenak osasun ikerketei ekarriko dien onuraz. Gizakiok beti egin izan dugu aukeraketa
genetikoa abereekin. Elementu genetikozko hierarkia batek gobernatzen du, bada, euliaren garapena. Guraso genetikoak nor diren
jakiteko aukera izango dute 18 urtez gorakoek.

2 genesiari dagokiona. Ezagutza zientifikoaren ezaugarri genetikoen eta eboluziozkoen ulerkuntza egokiagoa.

3 terapia genetiko gene terapia. Etorkizun batean kirolariak gen aldaketa horretan oinarritutako terapia genetiko bat egin ahal
izango dutela uste dute zientzialariek. Terapia genetiko bat baliatuz, tximinoen bizimodua aldatzea lortu du Estatu Batuetako zientzialari
talde batek. Lodi dauden edo ariketak egiteko arazoak dituzten pertsonek terapia genetiko horren onuraz baliatu ahal izango dira.
[3] aldaera genetiko (12); aldaketa genetiko (6); eritasun genetiko (6); ezaugarri genetiko (6); gaitz genetiko (4); gaixotasun genetiko (11);
gaixotasun genetiko larriren (3); mutazio genetiko (7); osagai genetiko (4); terapia genetiko (4)
analisi genetikoa (4); aukeraketa genetikoa (3); aurreko diagnostiko genetikoa (5); aurretiko diagnostiko genetikoa (3); azterketa genetikoa (8);
azterketa genetikoa egiten (3); diagnostiko genetikoa (9); diagnostiko genetikoa egiteko (3); gaixotasun genetikoa (3); herentzia genetikoa (3);
informazio genetikoa (13); ingeniaritza genetikoa (9); jatorri genetikoa (4); karga genetikoa (3); kode genetikoa (6); mapa genetikoa (3); material
genetikoa (11)
aldaketa genetikoak (3); analisi genetikoak (5); analisi genetikoak egin (3); azterketa genetikoak (3); baliabide genetikoak (3); datu genetikoak (6);
diagnostiko genetikoak (3); ezaugarri genetikoak (18); faktore genetikoak (6); gaixotasun genetikoak (3); guraso genetikoak (4); ikerketa genetikoak
(4); ingeniaritza genetikoak (9); marka genetikoak (7); mutazio genetikoak (4)
kode genetikoan (4)
material genetikoarekin (3);
informazio genetikoaren (4); ingeniaritza genetikoaren (8)
ingeniaritza genetikoari (3)
baliabide genetikoen (4)
ezaugarri genetikoetan oinarritutako (3)
azterketa genetikorako (3)
akats genetikoren bat (3)]

genetikoki adlag ondoretasunaren edo geneen arabera.

Genetikoki oso antzeko diren banakoz osaturiko populazio bat.
Gizaki bakoitzak genetikoki bere baitan darama giza espeziea, eta genetikoki moldatzen du bere singulartasun anatomiko eta
fisiologikoa. Gure jatorria genetikoki beti bitan banatzen bada. Genetikoki, heterogeneoa da autismoa: batzuetan menderatzailea, beste
batzuetan errezesiboa. Artoa genetikoki eraldatzea galaraztea. Begira edo hunkira besteak bezalako produktuak dira, ez dira ekoizpen
genetikoki aldatuak. Lagunduriko ernalkuntza, giza klonazioa, genetikoki eraldatutako elikagaiak. Genetikoki moldatutako lehen
produktua 1983an sortu zuten.
[3] genetikoki aldatutako (7); genetikoki eraldatuta (3); genetikoki eraldatutako (47); genetikoki eraldatutako arto (3); genetikoki eraldatutako
organismorik (3); genetikoki eraldatutako produktuak (5); genetikoki moldatutako (32); genetikoki moldatutako landareak (4); genetikoki
moldatutako produktuak (4)

genetista iz genetikalaria.

Genetistek bizitza-forma berriak kontrolatzen dituzte. "Euli batek nola funtzionatzen duen ulertu",
horixe izan da genetisten irrika mende honetan guztian zehar. Txekiar Akademiak mundu guztiko genetista-jendea gonbidatu du
elkarretaratze batera. Ehunen bat iparramerikar genetista. Maltzurtasunik eta pazientziarik ez dute inoiz falta izan euli-genetistek.
Alemaniako giza genetistarik hoberena.

genetlialogia iz

Haiek sortutakoa baita genetlialogiaren zientzia, zeinaren bitartez gai izaten baitira, astroetan oinarritutako
kalkuluak erabiliz, iraganeko eta etorkizuneko gertakizunak esplikatzeko. Zeinak [Atenodorok] jaiotzako datan ez baizik eta sortze-datan
oinarritutako genetlialogiaren metodoak utzi baitzizkigun esplikatuta.

geniko 1 izond geneari edo geneei dagokiena. ik gene 2. Aldiz, posible da, teknika horren bitartez, karaktere geniko berri
bat gehitzea. Bizitza aldatzeko gai izango gara, ingeniaritza genikoari esker.

2 terapia geniko ik gene 5.

Neurozientzien eta terapia genikoen eta hepatologiaren arloetan. Terapia genikoaren eskutik
etortzekoa da, noski, zenbait ondoretasun-gaitz nahiz minbiziren konponbidea. Ea posible izango den, terapia genikoz, Duchesne-ren
miopatiak edo mukobiszidosiak jota dagoen gaixoa sendatzea.
[3] terapia genikoa (3)
terapia genikoa (3)]

genital 1 izond ernalkinena, ernalkinei dagokiena. Gorputzaren alde genitalak. Gero lohadar lasatuetatik gorputzean zehar
hazi genitala nondik erion eduki behar da. Erraboilek, ezpain genitalek, baginako sarrerak eta klitoriaren glandeak, zurtoinak eta
zuztarrek "banatu ezinezko osotasun funtzionala" osatzen zutela. Gihar genitalak. Are milioika neskatok jasan behar izatea erdainketa
feminino edo mozketa genitala. Sadek anatomia eta fisiologia genitala azaltzen ditu, eta beti plazerarekin lotuz. Anatomia genitalak
berak behartzen gaitu.

· 2 iz pl ernalkinak. Biluzik ibiliz gero, abere batek genitalak jango zizkiela esaten zien Baumerek umeei. Genitaletatik burmuinera
eta burmuinetik genitaletara. Alaba gelara eraman, biluzarazi eta «ukituak» egiten zizkion genitaleetan. Lagunaren genitalak
miazkatzea. Besapeetan eta genitalen aldean. Emakumearen Genitalen Mutilazioaren Kontrako Protokoloa aplikatu zaio. Genitalik
erakutsi nahi ez bada horrela ere egin daitekeela. Genitaletako feromonak oso azkar aktibatzen dira eta berehala erreakzionatzen dute.
Txinpantze emeek, adibidez, genitalak igurzten dizkiote elkarri, batez ere klitoria, harik eta orgasmora iritsi arte. Genital maskulinoak
dituzten pertsonak, baina emakume sentitzen direnak.
[3] anatomia genitala (10); emakumearen anatomia genitala (4)
genitalak aldatu (3); genitalak miazkatzea (3)
emakumearen genitalen (3); genitalen mutilazioaren (3)]

genitalitate iz sexualitatea. Freuden teoriaren arabera, hark genitalitatezko zentzupean jartzen duen antolamendu psikiko baten
mende jartzen dira irrika partzial horiek.

genitibo iz izenaren morfologiaren era edo kasuetako bat, batez ere jabetasuna adierazten duena.
Nominatiboa qui genitiboa cuius, datiboa cui. [...]-k, berez, "menditik nator" esan nahi du, genitiboak ablatiboaren balioa duela.
Nominatibo pluralez [...] genitibo pluralez [...]´b da eta abar. Hemen genitiboaren berretzailea zero da.
[3] genitibo plurala (3)]

genoar (orobat genoatar) izlag/iz Genoakoa, Genoari dagokiona; Genoako herritarra.

Kristobal Kolon
genoatarraren espedizioa. Krimeako genoar koloniak. Europaren integrazioak, azkenik, urrats erabakigarria izan zuen gaztelar-genoar
ontzidiak 1292an Gibraltarko itsasartea hartu zuenean. Eta zeina baitzen genoarra sortzez. XIV. mende bukaeran, garraiolari ibili zen bere
ontziekin, normalean genoarren zerbitzuan. Indartu egin zuten Henrike printzearen monarkia, zeina genoatarrengandik aldentzen hasia
baitzen.

genoma iz 1 zelula baten kromosoma bikoteen kopurua, espezie bakoitzaren ezaugarria dena.

Genoman
dago gizaki bakoitzaren gene multzoa. Gene guztiak deskribatu ondoren gizakiaren genoma osoa deskribatua geratuko litzatekeelako.
Oiloaren genoma deskodetu dute. Nazioarteko zientzialari talde batek Rhodococcus equi bakterio patogemoaren genomaren sekuentzia
aztertuko du. Artoaren genoma erabat aldatzeko. Jakin nahi dugu, adibidez, zer diren genoma eraldatua duten landareak eta bere
kontsumoak kalteak ekar ote ditzakeen.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genomiko. Gizakiaren genoma mapa.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Zakurrak zakur egiten dituena, hain zuzen ere, zakur-genoma delakoa. Aditzera
eman zuenean giza genoma atalka identifikatua zuela. Garbi dago giza genoma dezifratzeak hainbat arriskualdi ekar ditzakeela ondotik.
Giza genoma aletu edo sekuentziatu zutenetik. Giza genomaren ADN-sekuentziak finkatzeko. Gizaki genomaren kopia bat.
[3] genoma deskodetu (5); genoma osoa (3); giza genoma (14); oiloaren genoma (3)
giza genomak (10)
genomaren mapa (6); genomaren partzuergo publikoak (3); giza genomaren (23); giza genomaren mapa (4); giza genomaren partzuergo (4)
giza genomari buruzko (3)]

genomiko izond genomarena, genomari dagokiona. ik genoma 2.

Gero eta nabariago agertzen da prentsan eta
komunikabideetan medikuntza genomikoa panazea berri gisa. Farmazia-enpresak informazio genomikoaren lehen saltzaile bihurtu
nahian. Bartzelonako [...] Arautze Genomikoa Zentroko ikertzailea.

genoterapia iz Armada eta armamenduarentzat xahutzen den diru parte bat genoterapietan baliatuz.
genotipo iz banako bakoitzaren zelula nukleoan dauden geneen multzoa.

Adibidez, espondilartritis ankilosanteak
[...] ehun bider inguru aukera gehiago ditu agertzeko genotipo jakin bat daukaten subjektuetan besteetan baino. Zenbait gertakari
aurreikusteko ezina, hala nola gas molekula baten portaera edo sortzeko den bizidun alearen genotipoa. Genotipo jakin batek hainbat
ingurutan zer fenotipo-mota emango duen azal daiteke. Kutsaduraren eragilea 1 genotipoa izan beharrean, 2 edo 3koa bada,
tratamenduarekin lortzen diren emaitzak ikusgarriak dira.

genozida 1 izond genozidioa egiten duena.

Jendea desagerraraztea, bonbardaketak eta taldekako fusilamenduak egitea
agindu zituzten jeneral genozida haietako gehienak. Zehatzago esanda, Hitlerren aberrazio genozidak izan arte inongo kutsurik gabeko
hitza zen arraza.

2 genoziodioari dagokiona. ik genozidio 2.

Nafarroako Gobernuak daraman euskararen kontrako "politika genozida"
salatuz. Euskararekiko, «politika genozida» egitea egotzi zion Gobernuari.

3 (izen gisa) Bortxatzaileak, tiranoak, parrizidak, pedofiloak, pederastak, genozidak. urtarrila arte Legebiltzarreko kide eta genozida
handiena izan den Efrain Rios Montten prozesuan.

genozidio 1 iz gizarte talde baten suntsiketa sistematiko eta berarizakoa, erlijio, arraza edo politika
arrazoiengatik. Txetxeniako genozidioaren aurkako agiriaz eztabaida izango baita. Nazien genozidioa bizi eta idazten jarraitzea
erabaki zuen Primo Leviren kasuak. Herri kurduaren genozidioan laguntzen. Genozidio orok hausten du belaunaldien segidaren gaineko
egiatasuna. Mende hau izan baita, ez dezagun ahaztu, genozidioen mendea. XX. mendeko genozidio izigarriak. Serbiak jazarri zuela
Bosnia eta indar serbiarrek genozidioa egin zutela Srebrenican. Inoiz baino jende gehiago hil da goseak, inoiz baino genozidio
handiagoak egin dira. Estaturik gabeko herrioi askatasuna ukatzeko estakuru tentelak, erantzukizun larria du azken genozidioetan.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genozida 2. Genozidio ekintzak aurreikusi eta saihestuko dituen batzorde bat.
Eta gogoan erabili dituzte Afrikako herri batzuetan izanak dituzten genozidio-hilketak eta ere hango eritasun izurriteak (sida edo hiesa).
Preskribitzen ez duen genozidio delitua, berriz, 1992. urtean onartu zela. Genozidio krimenik ez dago, legez, jazarritako herriak ez badu
bizirauteko eskubide kolektiborik. Burundiko Armadaren bozeramailearen iritziz, ordea, «gertatutakoa Aintzira Handien eskualdeko tutsien
aurkako genozidio egitasmoaren jarraipena» da.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Euskara indarrez desagerraraztea kultur genozidioa da. Euskaldunok asko dakizue
hezkuntzako hizkuntz genozidioari buruz, Francoren diktadura garaian eta beste hainbat urtetan jasan duzuelako.
[3] genozidio armeniarra (4); genozidio armeniarraren (4)
armeniarren genozidioa (3); genozidioa egin (11); genozidioa egitea (5); genozidioa egiten (4); genozidioa eta gerra (3); genozidioa gertatzen ari (6);
genozidioa leporatzen (4); krimenak eta genozidioa (3)
ruandako genozidioaren (6)
genozidioen mendea (4)]

genozidioka adlag “genozidio” esaka. Ekologistak ordea, ikusi orduko genozidioka nituzke.
geobiografia iz alde geografikoei begiratzen dien biografia.

Geografia historikoa, eta historiaren geografia, politikaren

geografia, geografia politikoa, Europaren geobiografia eta biogeografia.

geodesiko izond geodesiari dagokiona. Erpin geodesikoaren gainean eserita, Otsabioko hiru gurutzeen eta bi buzoien ondoan
egin genuen mokadu bat.

geodinamika iz geologiaren atala, lurrazala aldatzen duten prozesuak aztertzen dituena.

Don Patriciok gure
borrokari erreparatu zion eta, geodinamika hitza ahoan zintzilik utzirik, bota egin gintuen klasetik. EHU-ko geodinamika saileko
irakaslea. Antonio Casas geodinamika irakasleak. Geodinamikako katedraduna da.

geoestazionario izond sateliteez eta kideez mintzatuz, Lurrarekin sinkronikoki higitzen dena.

Lurraren

inguruan, orbita geoestazionarioan, biraka ari diren sateliteek Lurreko puntu finko batekiko posizioa mantentzen dute beti.

geoestrategia iz arazo geopolitikoei aplikaturiko estrategia. Blokeen geoestrategiaren eta bi sistema politikoen analisi
neure kasako bat eginez.

geoestrategiko izond geoestrategiarena, geoestrategiari dagokiona. Gatazka kolonial bat baino gehiago botere borroka
baita India eta Pakistanen artekoa, mapa geoestrategikoan nagusitzeko. Plataforma geoestrategikoa.

geofisika 1 iz geologiaren atala, Lurraren alde fisikoa aztertzen duena.

Astronomia, geofisika, medikuntza, eta

biologia arloko 40tik gora esperimentu egin dituzte.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geofisiko. Amerikako Geofisika Elkarteko urteroko bilkuran. Marokoko Geofisika
Laborategiak atzo esan zuenez, dagoeneko lurrikararen 70 erreplika inguru izan dira. Teheran hiriburuko geofisika behatokiak Richterren
eskala irekian 3,6ko indarra zeukan lur astintze bat hauteman zuen ordu horretan bertan. Jaume Almera Institutuko Geofisika eta
Tektonika arloko ikertzaile Josep Gallartek.

geofisikari iz geofisikan aditua den pertsona. Geofisikari nuklearra da ogibidez gizona.
geofisiko 1 izond geofisikari dagokiona.

Eskala handiko esperimentu geofisikoa. Ia lau urtez, Estudios Guadiana enpresak
airetik argazkiak hartu, froga geofisikoak enkargatu, eta lau zundaketa egin ditu mendian.

2 geofisikaria. Ustekabe on gutxi emango ditugu hurrengo urteotan geologo eta geofisikook.
geografia (orobat jeografia g.er.) iz 1 Lurraren azalean gertatzen diren izadi, biologia eta giza
gertakariak aztertzen dituen jakintza. Geografia historikoa, eta historiaren geografia, politikaren geografia, geografia
politikoa. Geografia pertsonal bat osatzeko asmotan nator. Geografiako irakasle dugun batek. Geografiako klasearen erdian.
Geografiako azterketan. Geografiako mapa baten neutraltasuna izatea. Geografia-Historia lizentzia bat lortu nuen UNEDen bitartez.
Frantziako ixtorioa, jeografia, jakitate naturala. Bizkaiko geografiari buruzko doktorego tesia amaitzea.

2 lurraldea.

Harat-honat korritzeko gure geografia txikia. Anitz geografia ditut nire bizitzan; haurtzaroan bertan, sortzetik, lau

·

eskualdetan hazia izan naiz: Nafarroa Beherea, Baztan, Iruñea, Erribera. Bihotza mila geografiatan zatitu zitzaidan biriken artean. Non
duzu geografia?

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geografiko. Geografi esplorazioetan eta zientzi aurkikuntzetan adierazia. Espazio
eta geografia kokapenen eremu bat izango da. "Ez dute begiek ikusten, buruak ikusten du", irakurri nuen behin Herodote geografia
aldizkarian. Geografia liburua ireki genuen. Geografia klase haietako batean. Filologia, Geografia eta Historia Fakultateko katedraduna.
Espainiako Geografia Institutuak Itoizko sismikotasuna neurtzeko ikerketa bultzatuko du.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Giza geografiak populazioa aztertzen zuen. eta, zentzu zabalean, geografia
historikoa, ekonomikoa, politikoa eta abar hartzen zituen barruan. Hego Amerikari dagokion giza geografia eta geografia fisikoa islatzen
ditu lanak.
[3] denbora eta geografia (5); espainiako geografia (29); espainiako geografia institutuak (18); espainiako geografia institutuaren (7) gatazkaren
geografia (3); geografia eta historia (6); geografia eta historiako (3); geografia institutuak (19); geografia institutuaren (7); geografia mailako
hizkuntza (3); giza geografia (3); historia eta geografia (4); lagun galduaren geografia (4)
geografiaren aldetik (3)
geografiari buruzko (5)]

geografialari iz geografoa.

Ura hain zegoen iluna non Nubiako geografialariaren Mare Tenebrarumen kontakizun hura

gogorarazi baitzidan.

geografiko izond geografiari dagokiona. ik geografia 2. Europako erdigune geografikoa Rigan dagoela. Determinismo
geografiko itsu bategatik. Eremu geografikoa. Baldinkizun geografiko eta materialen arabera. Hizkuntza bera inguru geografikoaren
efektua kontsideratzen da; berdin arraza. Egoera geografiko-politikoan.
[3] eremu geografiko (3)
banaketa geografikoa (3); eremu geografikoa (3)
espainiako institutu geografikoak (8)
polo geografikora (3)]

geografikoki adlag geografiaren aldetik. Unibertsalak ziren ez geografikoki, psikologikoki baizik. Geografikoki nahastutako
komunitateak. Geografikoki elkarren ondoan ez dauden bi lurraldetan.

geografo 1 iz geografian aditua den pertsona.

David Hume sonatua izan zen giza arrazoimenaren geografo hauetako bat.
Geografoarekin ari da eztabaidan. Klaudio Ptolomeo, geografoa eta astronomoa.

2 (izenondo gisa) Reclus jaun geografo hori anarkista seinalatua izan zen.
geologia iz 1 Lurraren historiaz, eraketaz eta egituraz aritzen den jakintza. Nolanahi ere, olibondoa eta mahatsondoa
eguraldiarekin eta geologiarekin lotzen ditugu. Linguistika ebolutiboa geologiarekin erka dezakegu. Zientzia eta Teknologia Fakultateko
Geologiako katedraduna. Txostenak agerian utzitako arazoak konponbiderik ez duela erran zuen geologian doktoreak 1999. urteko
irailean. Geologiaz ez dakit ezertxo ere. Bidaian bildutako geologiako eta botanikako bildumak. Ameriketako Estatu Batuetako
Geologiako Jarraipen Zentroaren arabera.

2 hed Ilargiaren geologia: Satelitea nola eratu zen, sumendiak, tektonika eta osaketa kimikoa.
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geologiko. Geologia-jardueren arrastoak.

Ministerio horretako Geologia

Zerbitzuak. Zaragozako Unibertsitateko Geologia sailak. Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutuak.
[3] geologia zerbitzuak (3); gobernuko geologia zerbitzuko (3)]

geologialari iz geologoa.

Tontor baten gainetik paisaia begiratzen ari baldin bagara, ikusmenezko bilaketa ez da berdina izango
[...] geologialariak bagara, erromatarren garaiko hondakinen zaleak bagara edota nekazariak bagara.

geologiko izond geologiari dagokiona. ik geologia 3. Tolestura geologikoak, sumendien erupzioak, glaziazioak, denetik
gertatu da ordutik honako denbora bitartean. Kanoiaren ezaugarri geologikoak. Lurraren historia geologikoan garai berri bat izendatu
dute: Ediakarikoa. Indar tektoniko izugarriek sortutako lurralde geologiko eta historiko baztergabe bihurtu zitzaidan.
[3] ezaugarri geologikoak (3)
aro geologikoen bereizketa (3)]

geologikoki adlag geologiaren aldetik.

Ikusten ez badugu ere, geologikoki mendia geruzapen planoz osatuta dago eta
jarraitasunik gabekoa da. Argitara agertu ziren hainbat gauzaki familiar, urteetan alferrik bilatuak, eta beste exotiko batzuk, etxebizitzako
bazter-zokoetan geologikoki lurperatuak.

geologo iz geologian aditua den pertsona.

Egunero, Karol Schulz geologoak emandako harriez askatasunaren irudia egiten
zuen, dorre zut bat. Geologo frantses eta ingelesak, soldadu alemanak. Wulff (botanikari suediarra) eta Koch (geologo daniarra).
[3] zaragozako unibertsitateko geologo (3);
antonio casas geologoak (5)
geologoek eta ingeniariek (4)
espainiako geologoen (3); geologoen eta ingeniarien (6); madrilgo geologoen (7)]

geomantiko izond geomantziari dagokiona.

Burdinazko atea kanka zarratu zen ostera porfirozko pasabidean, eta zakur
suzkoak geomantiko hilezkorra zaintzen hasi ziren. Sama FloÔd nazkagarriaz erretzen didala geomantiko zaharrak esaten duena bat
dator, guti goiti-beheiti, A.k bere gerraondoko egunkarian apuntatu zuenarekin. Geomantiko eta astrologo talde batek aholkatuta.

geomantzia iz lurrean eginiko lerro edo irudiak interpretatuz asmatzeko antzea. Harreman estua du geomantzia
eta erradiestesiarekin. Baina hildakoaren arnasa sumatzeko geomantziaren legeak bezainbeste behar dituzu zeure ikarak ezagutu,
pultsioen kodea interpretatzen jakin. Orduan bururatu zitzaion harearen gainean geomantziazko figura bat marraztea. Berehala bete zen
geomantziazko iragarpen iluna.

geometra iz geometrian aditua den pertsona. Geometrek esan bezala, definizioak existiarazten du zirkulua, ez marrazkiak.
Geometrak figuren beharra dauka matematikako erlazioen eskemak egiteko.

geometria 1 iz matematikaren adarra, puntuen, lerroen eta gainaldeen tasun, erlazio eta neurketez aritzen
dena. Geometriaren perfekzioa eta artearen edertasuna bat eginik daude. Bolumenen geometriaz baliatzen. Geometria eta
astronomia irakatsiz. Irudikapen-espazioa geometria kartesiar objektiboaren arabera ez baina koordenatu polarrezko geometria
subjektibo baten arabera definitu beharko litzatekeela. "Kultura modernoan perspektibak pairatu duen krisiak badu zerikusirik geometria
ez-euklidiarrek [...] ekarri duten espazioaren ikusmolde berriarekin. Gure aurrean dauden horizontalak geometria esferikoaren arabera
behar dira ikusi. Geometria analitikoa (aljebraren bitartez lotura bat ezartzen baitu zenbakien eta espazio geometrikoaren artean):
Fermat, Descartes. Geometria lauarekin egin zuen bezala, espazioko izaki matematikoak identifikatuko ditu Euklidesek. Egonarriz ari naiz
nire geometriako problema ebazten. Konposizioaren geometriaren ideia nahiko berria dela ematen du.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geometriko.

Geometria proiekzioei buruzko ideia. Lurraren eta eguzkiaren

arteko geometria-aldaketak. Eta ez da geometria kontu soil bat.
[3] geometria analitikoa (5); geometria analitikoaren (3); hiriaren geometria (3)
geometriaren ikuspegitik (3)]

geometrialari iz geometra. Geometrialarien eta izadiaren ikertzaileen arabera.
geometriko izond geometriari dagokiona. ik geometria 2.

Irudi geometrikoak zirriborratzeko, hiriak margotzeko,
mapak marrazteko. arrautza formako objektu geometriko bat. Aljebraren bitartez lotura bat ezartzen baitu zenbakien eta espazio
geometrikoaren artean. Perspektiba eraldaketa geometriko bat da. Pinturan, eta geroago argazkilaritzan, aplikatzen den perspektiba
geometrikoa. Plazaren erdigune geometrikoa markatzen zuen lauza. Zentro geometrikoa, ikusmenezko "grabitate-zentroa",
konposizioaren bigarren mailako zentroak, diegesi-narraziozko zentroak. Puntu horien leku geometrikoari horoptero deitzen zaio. Fabriken
konposizio geometrikoa horizontean. Haluzinazio geometriko koloretakoak izaten zituen. Objektu baten eta haren "irudiaren" arteko
erlazioa optika geometrikoaren legeak aplikatuz kalkula daiteke. Progresio geometriko bizian egindako hazkundea. Geometria lauarekin
egin zuen bezala, espazioko izaki matematikoak identifikatuko ditu Euklidesek. Zatiezinen geometriaren egia. Lege horietan oinarrituta
aise ulertzen da transformazio optiko-geometriko honek informazio ugari ematen duela ikusten den eszenaren sakontasunaz.
Spencer-en erositako bainujantzi urdin bizi eta motibo geometrikoduna maletan sartuz.
[3] forma geometriko (4); irudi geometriko (6); ordena geometriko (3)

· Marks &

irudi geometrikoak (4)
optika geometrikoaren (3)
irudi geometrikoen (4)]

geometrikoki izond geometriaren arabera.

Hona mahats ondoen zerrendak, geometrikoki lerrokatuak. Puntu batetik plano
batera egindako proiekzio bat balitz bezala deskriba daiteke geometrikoki aldakuntza hau. "Ikusmenezko munduan", "ekologikoki" ikusten
dena ezin daiteke geometrikoki itzuli sakontasunaren ilusioari uko egin ezean.

geometrizazio iz geometria-forma ematea. Giza irudien geometrizazioak.
geopoetika iz alde geografikoei begiratzen dien poetika. Geopoetikaren teoria-pratika eta pratika-teoria moldatzen ari
nintzen.

geopolitika iz alde geografikoei begiratzen dien politika.

Geopolitikaren itzal luzea, Bashkim Sehuk ez du trenean
segitzen. Geopolitikaren ikuspuntutik non kokatzen den bakoitza. Lizeoko ikasleek, adibidez, munduko geopolitika beren ikasketen
programan dute. Literatur geopolitika. Mundu-mailan misiolari-ekintzen akuilatze honek planteaturiko arazoak ez ziren, hain zuzen, eliz
geopolitikazkoak.

geopolitiko izond geopolitikari dagokiona.

Egoera geopolitiko berrira moldatzeko gaitasuna. Baita esparru geopolitikoan
ere. Errusiako Zientzia Geopolitikoen Akademiako presidenteorde Leonid Ivashov jeneralaren ustez.

georgiano izond XVII. mendean Ingalaterran eta AEBetan erabili zen arkitektura estilo batekoa. ik
georgiar2. Noizbehinka etxe victoriano edo georgianoren baten aurretik igarotzen ginelarik.
georgiar1 1 izond/iz Georgiakoa, Georgiari dagokiona; Georgiako herritarra.

Chevarnadze georgiar
lehendakariaren alaba ttipi baten gozama. Nino Kirtadze georgiarrak jaso du Urrezko FIPA. Txipkhaikhilidzev printze georgiarra,
Petersburgeko funtzionarioa. Haren soldadu georgiar, kosako eta lesghiarrek. Bost artistez osatua da Urmuli georgiar taldea. Haran
hauetako eliza georgiar ugariak goitik behera aztertzen ibiltzen omen dira. Carston deituriko georgiar galanta. Osetiarren eta
georgiarren arteko gatazka. Albo herrietan hartutako langileek, armeniarrak, turkoak eta georgiarrak ia denak, zazpi urtegi eraiki
zituzten.

2 georgiera. Kantu gehienak euskaraz emanak dira, bainan badira ere georgiarrez, ketxuaz, kaskoinez, italianoz, errusoz eta abar...
[3] soldadu georgiar (4)]

georgiar2 iz georgianoa, arkitektura estiloa.

Bath Erresuma Batuan dagoen georgiar estiloko hiririk zoragarriena dela dio

turismo-informazio orok.

georgiera iz Georgiako hizkuntza. Euskararen jatorriaz hitz egitean maiz aipatu izan da hizkuntza honek [...] georgierarekin
dukeen ahaidetasuna.

geoteknia iz geologiaren atala, Lurraren azalaren eraikuntzen euskarri gisa aztertzen dituena.

Geoteknia

azterketak horretarako egiten dira, horrelakoak saihesteko.

geotekniko izond geotekniari dagokiona. ik geoteknia.

Lurraren ikerketa geoteknikoa. Azterketa geoteknikoa eta
eraikuntza eta egitura analisia. 2002an Andoainen egiten ari ziren zundatze geoteknikoak geldiarazi zituzten sei lagun horiek. AHTren
proiektuko zundatze lan geoteknikoak. Zundaketa kanpaina geoteknikoa egiteko asmoz. Itoizko urtegian arazo geologiko, geotekniko
eta egiturako larriak daudela egiaztatu dugu.

geotermiko izond geotermiari dagokiona.

Berotasuna askatzen duten tximinia geotermikoak daudelako. Energia
geotermikoa, eolikoa edo biomasan oinarritutakoa, berriz, ez dira ingurumenarekiko kaltegarriak.

geozentriko izond Lurra erdigunetzat duena. Astronomiaren teoria geozentrikoa.
geozentrismo iz Lurra unibertsoaren erdigunea zela, eta planetak eta izarrak haren inguruan biratzen
zirela zioen teoria. Liburu bat bi partetan, gureko galdetzaileen geozentrismotik aparte. Geozentrismoa eta beste zentrismoak
dira oraindik ere mendebaldeko pentsamenduaren oinarriak.

gera iz antzinako Greziako zilarrezko dirua, drakmaren seirena balio zuena.

Zilarrezko siklo batek hogei gera

balioko ditu.

geraezin 1 izond geldiezina.

Idatzi ahala, barre geraezin batek hartzen zuen. Gainezka egiten ari den fenomeno geraezina da
immigrazioarena. Diru-ekonomia Japonian sartzeak... iraultza geldo baina geraezina eragin zuen. Une horretatik aurrera gertakarien
kateamendu geraezin eta krudela etorriko da.

2 geraezinezko izlag ezin geratuzko. Geraezinezko dardara etengabe batez mugitzen zitzaion hanka.
gera-hots ik geratu 8.
gerakin iz zerbaitetik geratzen dena. K.o._1952. urterako zientzia eta erlijioaren arteko gerra honek hirurehun urte zeramatzan,
eta eliz agintarien jarrera 1939ko martxoan Hitlerrek Txekoslovakiaren gerakina suntsitu zuenean Britainia Handi eta Frantziako
gobernuek izandako bertsua izan zen. Alexandro-aurreko helenismoaren bi lehiakideak senide zen Gizarte Siriakoa eta garaiz lehen
suntsituriko Gizarte Hititaren gerakin fosildua ziren, azken honek Taurus-ko gotorlekuan iraun zuelarik bizirik. Hunoak ezohiko
basatasunezko barbaroak izan arren, eta haien agintea Erromatar Inperioko europar limes-ean iragankorra izan arren, hiru senidetze-kasu
ohargarriren berri gorde da pasadizo labur honen garaiko kontaketen gerakin zatikatuen artean. Nahiz eta sortu izan ditugun [...] Atila
neobarbaroak, zibilizazio galbideratuen arnegatuak, Hitler eta bera bezalakoen forman, mundu-mailako gure sistemak ez die zertan beldur
izan mugaz harantzagoko barbaro benetakoen gerakin errukarriei.

geraldi iz geldialdia. Dutxa azkarra hartu eta zuzenean jo zuen Auzitegira, kutxazain batean geraldi labur bat egin ondoren. Azken
geraldia egin zuten. Ahaleginak egin behar izan ditut irudien geralditik ihes egiteko eta legea ulertzeko, oroitzapenetatik kanpo dagoen
errealitate ikusezin eta abstraktu hori.

geralditxo iz geldialditxoa.

Ibai berean beste aldeko ertzean zegoelarik geralditxo bat egiten. Bikoitzgaine pasa eta otartekoa
jateko geralditxo bat egin dugunean.

geraleku 1 iz geldilekua.

Kreazio-lan estatikoki perfektu horietako bat da, Egilearen geraleku diren horietakoa. Hemengo tren
geltokiak, Auschwitzekoaren ostean gutxienez, herri bateko geraleku atsegina zirudien.

2 (autobus, tranbia eta taxiena) Semaforoetan eta beste geralekuetan lotu da autobusa. Azken geralekua behar duenera iritsi
da autobusa eta azkar jaitsi da andre argal eta luze bat, bidaikide bakarra. Aterpetxera ailegatu bitarteko azken geralekua. Autobusaren
geralekuan, Hamed aurkitu nuen goizero bezala. Bidaiari gehien hartu dituen [tranbia] geralekua San Mames izan da. Bere taxiari
egokitu zitzaiolako tren-estazio ondoko geralekuaren nolabaiteko ardura.

3 bigarren mailako tren geltokia. Trenak ez dira geldituko Zarauzko San Pelaio auzoko geralekuan.
geranio (orobat jeranio g.er.) iz basa landare kotiledoibikoa, lore arrosak, gorriak edo zuriak dituena. Eta
balkoiko geranioak ureztatzen ditu lore berri bila. Zer: jeranioak erregariatzera? Geranioz beteriko balkoitxotik. patioko jeranioen
kolore biziak. Joan bedi berorren geranioei ura botatzera. Hilobi batean, geranio lore naturala ikusi nuen. Barkatzen diot geranio potoa
apurtu izana. Etxaldea, aurretik, alanbrezko hesi batek eta kaputxina- eta geranio-sailek ixten dute. Gogoetak eta asperraldiak hainbeste
aldiz apaindu zituzten geranio gorri dilindakorrekin bitartez. Andre gajoa geranioen gainean geratu zen gorpu.

gerarazi, geraraz, gerarazten 1 du ad geratzera behartu. (higitzen ari dena)

Makilak jaso genituen autobusa
gerarazteko. Motorra gerarazi nuen. Banekien besteen aurrean geraraziko ninduela eta esango zidala "azkar etxeratu tea hartzera".
"Iso" xuxurlatu batez gerarazi zuen osabak animalia. Altzairuzkoa dik azala liburuak eta hark gerarazi zioan bala!

2 (aritzen dena)

Baina eskandalua gerarazi nahi baduzu, ez al zenuke zeure alde egin behar? Halaxe geraraz daiteke likore baten
hartzidura ere, beste baten tanta bakar batez. Baina ezin izan zuen gizarte-aldaketaren bidea gerarazi Japoniar Inperio bakartuaren
barruan. AEBetako gerra hegazkinen erasoak gerarazteko urratsak egin ditzala.

3 (era burutua izenondo gisa)

Buruzagiak kutsatuta gerta daitezke jarraitzaileen mekanikotasunaz, eta emaitza zibilizazio
gerarazia izango da. Gizarte gerarazi hauek erle eta inurrien sozietateen antza dute, bere horretan geldi egon direlarik giza bizitza
lurrean agertzen hasi aurretik.

geratu, gera, geratzen [19076 agerraldi, 263 liburu eta 4519 artikulutan] 1 da/du ad gelditu. (higitzen ari
dena) Auto bat geratu zen Prinsengracht 263.eko etxearen aurrean. Tren-gidariak doi-doi lortu zuen lokomotora geratu eta metal zati
hura saihestea. Kale nagusiko semaforoan geratu da. Errepideko ertz batean autoa geratu eta dirua zenbatu zuen. Balio zezakeen
paragrafo baten hasieran geratu zen luma. Angiozarren geratu gabe, zuzenean egin nuen behera, Bergara aldera. Segundo batzuk
geratu nintzen arnasa hartzeko. Ron geratu egin zen berriro.

2 (aritzen dena) Nik neuk martxan jarria nuen heriotzaren gurpil eroa geratu nahirik. Abiadura itzelean zihoakion bihotza geratu egin
zen bat-batean. Baina aspaldi hartan ezin izan zuen geratu umetoki lehertuaren emana. Egik dantza geratu barik.

· 3 da ad dagoen tokian edo egoeran jarraitu. ik gelditu 3.

Egia esango dizut, ez nekien joan ala geratu. Harryk
ikastetxean geratu behar du. Bazkalordua arte geratu nintzen ohean. Hemen geratu beste irtenbiderik ez dugu. Berehala sartu ordez
atean geratu zen, erdi gordeta. Eskuetan geratu zitzaion ur-hegaztia. Eguna argitu arte geratu ginen, mugitu ezinik. Ez nintzen luze
geratu, asperduraz hiltzekoa zen hura-eta. Han geratu zen olatuen artean geldi. Eta leiho atzean geratu nintzen, zeru beltzaren
zamapean zitalduta ageri zen itsaso gris, zuriz pitzatuari begira. Bihotzekoa eman eta bertan geratu da. Patrikan geratu zitzaion bala.
Otordua amaitu eta gero, Pippin han geratu zen aldi batean. Hi geratu hemen kamioia zaintzen. Haraino iritsiak eta hantxe geratuak
azken bidaia egin ondoren. Irentsi egin zituen salako airean geratutako azken doinuak. Eta etxean geratzen naiz, burua nahasirik,
dardaraz, eserita naukan besaulkian.

4 aipatzen den egoeran gertatu. ik gelditu 4.

Osaba Vernon geldi geratu zen. Blasen presentziaz ohartzean geldirik geratu
zen. Gero, eskua lurretik jasota, geldi-geldi geratu nintzen, arnasari eutsiz. Isilik geratu ziren guztiak. Etxea isil-isilik geratu zenean.
Denbora baten ostean lo geratu zen. -Barkatu? -begira geratu zitzaion. Ezkondu eta handik gutxira, Hadass haurdun geratu zen.
Liluraturik geratu nintzen lau esku haiei so, zer esan ez nekiela. Nahastuta geratu nintzen, zer pentsatu ez nekiela. Hankak agerian
geratu zitzaizkion izterretaraino. Eztarria erabat ezindu zitzaidanean, entzuten geratu nintzen. Harri eta zur geratu zen aita, begiak
zabal. Eta ni neu zauriturik geratu nintzen, ezki-basoan galdu baino lehen. Emakumea besoak gurutze eta zer suma geratu zen. Mael
duda-mudatan geratu zen. Eskua sagu-arte batean harrapatuta geratu zen. Kardinala erabat txunditurik geratu zen. Kartzelatik aske
geratu ondoren Asisa itzuli zenean. Eta elkarri begira geratu ziren berriro. Etxeak elurpean geratu ziren. Hasitako kantua amaitu barik
geratu zen, bat-batean beste soinu bat entzun baitzuten, piratak isilarazi zituena. Handik hara, bertan behera geratu ziren estropadak.
Eta Kugler jauna sendagilearen ziurtagiriari esker lan behartuetatik libre geratu da. Halako gertakariak Historian ongi jasoa geratu behar
du! Gure ahaleginak hutsean geratu dira. Stendhalek ezin zuen jakin musikagilea bakarrik geratua zenik ezezagunak alde egindakoan. Eta
Mardokeo honek lehengusina bat zeukan etxean, umezurtz geratua eta berak jasotakoa. Langileak begira geratzen zitzaizkigun. Une
batez gorputza airean geratzen zitzaidala ere iruditu zitzaidan.

5 (zati bat-edo kendu ondoren) ik gelditu 5.

Iraganekorik ez zitzaion ezer geratu. Langileak begira geratzen zitzaizkigun.
Bere herrian geratzen ziren indar guztiak bildurik zituen. Benetan ur gutxi geratzen zitzaien. Artean ordubete geratzen zen eskolak
amaitzeko. Bat besterik ez zitzaion geratu. Edalontzian geratu zitzaion ardo urria edan eta [...]. Bizitzeko adinako pentsioa geratu ez
bazitzaion ere. Eta iduri hori geratu zaik gogoan. 'Ea hondarren bat geratu den...

6 zerbait hitzartu; hitzordu bat berbatu. ik gelditu 6.

Friedel eta hirurak kaperaren sarreran elkartzekoan geratu ginen.
Denok hurrengo egunean ertzainen kuartelera joatekotan geratu ginen. Riccardo's edo Cesare edo dena delako jatetxean afaltzekotan
geratu ginenez, bere auzoan bilatzea erabaki nuela. Behean elkartzeko geratu ginen. Klararekin geratu zen hondartzan paseatzeko.

· Atzo geratu ginen bezala [...] gaur goizean Danek furgonetan
· Gizon txiki baten gainean geratu zen eginkizuna. Oso olerki polita geratu zen.

Gosalduta elkartzekotan geratuak ginen, baina niri ez zidan astirik eman.
eraman gaitu hiriaren lehen inpresioa har genezan.

7 (era burutua izenondo gisa)

Eta kalatxorien tamainako hegazti zuriak helduko dira, ontzi geratu eta eskoratuaren gainean
hegan jirabiraka. Kanpoan geratuetako batzuek.

8 gera-hots etxeratze-agindua.

Eta gera-hotsa ezarri izan balute?
[8] adi adi geratu (14); adi geratu (24); agerian geratu (197); aho zabalik geratu (33); airean geratu (13); alargun geratu (9); alde batera geratu (8);
argi geratu (179); argindarrik gabe geratu (8); arnasarik gabe geratu (14); aske geratu (90); at geratu (74); atarian geratu (31); atean geratu (17);
atera ezinik geratu (10); atzean geratu (137); atzera geratu (13); atzerago geratu (9); aukerarik gabe geratu (11); aulkian geratu (12); aurrez aurre
geratu (10); azpian geratu (12); bakar bakarrik geratu (13); bakarrik geratu (242); barregarri geratu (15); barruan harrapatuta geratu (11); bat batean
geratu (8); bazterrean geratu (19); baztertuta geratu (8); begira begira geratu (51); begira geratu (540); begira geratu zitzaion (81); beha geratu (27);
bere horretan geratu (10); berehala geratu (12); berriro geratu (12); bertan behera geratu (234); bide bazterrean geratu (8); bidean geratu (34);
bigarren geratu (20); bigarren mailan geratu (11); biok bakarrik geratu (14); bisitarik gabe geratu (9); bistan geratu (10); bizirik geratu (15); deialditik
kanpo geratu (15)
egin gabe geratu (13); eginda geratu (33); eginik geratu (12); elkarri begira geratu (36); entzuten geratu (10); erabakita geratu (15); erantzunaren
zain geratu (10); erdian geratu (16); erdibidean geratu (12); eserita geratu (45); esku hutsik geratu (9); etenda geratu (20); etxean geratu (91); etxerik
gabe geratu (18); etzanda geratu (40); ezbaian geratu (9); ezerezean geratu (17); ezkutuan geratu (9); finaletik kanpo geratu (12); frogatuta geratu
(11); garbi geratu (55); gelan geratu (8); geldi geldi geratu (42); geldi geldirik geratu (15); geldi geratu (115); geldirik geratu (51)
geratu baino lehen (8)
gogoan geratu (10); gurutzatuta geratu (11); gustura geratu (61); gutxiagorekin geratu (10); halaxe geratu (14); hankaz gora geratu (8); hantxe
geratu (106); hari begira geratu (21); harrapatuta geratu (43); harriturik geratu (38); harrituta geratu (117); haurdun geratu (50); herrian geratu (9);
hitzik gabe geratu (18); hotz geratu (9); hunkiturik geratu (9); huts geratu (8); hutsean geratu (34); hutsik geratu (47)
iltzaturik geratu (14); iltzatuta geratu (13); ilunpetan geratu (10); indarrik gabe geratu (8); iraulita geratu (10); isil isila geratu (10); isil isilik geratu
(25); isilik geratu (394); itsatsita geratu (11); itsu geratu (11); itxita geratu (12); itzalean geratu (10); izututa geratu (9); jokalarirekin geratu (9);
jokatu gabe geratu (8); jota geratu (50); kalean geratu (22); kanpo geratu (193); kanpoan geratu (72); kiskalita geratu (9); konforme geratu (10);
kopatik kanpo geratu (16); lanik gabe geratu (8); lasai geratu (20); laugarren geratu (8); lehiatik at geratu (8); libre geratu (29) liluraturik geratu (17);
liluratuta geratu (16); lo geratu (87); lotan geratu (17); lotuta geratu (12); lur jota geratu (23); lurrean geratu (15); lurrera begira geratu (8); lurrerako
geratu (14); mende geratu (14); menpe geratu (13); motz geratu (24); mugitu ezinik geratu (11); mutu geratu (41); nabarmen geratu (25)
ohean geratu (17); ondo geratu (8); oso atzean geratu (9); oso gustura geratu (11); oso pozik geratu (9); parean geratu (18); pentsakor geratu (71);
pentsakor geratu zen (57); postuan geratu (16); pozik geratu (44); pozik geratu zen (9); samar geratu (13); saririk gabe geratu (9); sartuta geratu (9);
seko geratu (13); so geratu (60); suntsituta geratu (19); trabatuta geratu (14); txapelketatik kanpo geratu (9); txiki geratu (28); txikituta geratu (12);
txunditurik geratu (19); txunditurik geratu zen (12); txundituta geratu (44)
umezurtz geratu (14); urrun geratu (20); urruti geratu (8); zabalik geratu (49); zaharkituta geratu (14); zain geratu (240); zalantzan geratu (16);
zintzilik geratu (20); zuri geratu (8); zutik geratu (51);

gerba (orobat garba; Hiztegi batuan gerba agertzen da adiera honetan) iz lore sexubakarra, hala nola
arto, gaztainondo, intxaurrondo edo hurritzarena. San Pedrotan gerba zuria behar. Gerba zuri luzexka artile idurikoa,
kuanto, gero gaztainarik helduko bazen. Hurrak jausi orduko, garba ttikiak zintzilik luxatzen hasten dira, negua baino lehen.

gerbera iz belar landare apaingarri hosto-handia, lorea bitxilore gorrixka bezalakoa duena (Gerbera
jamesonii) Hortentsiak, berak hainbeste maite dituen gerberaz betetako parterreak, primula kolore ezberdinetakoak, garo exotikoak...
gerente (orobat jerente g.er.) 1 iz kudeatzailea. Zerrategiko gerentea azaldu zen salan, Joseba gure lagunaren aita. Angel
Bizkai Osasunako gerenteak. Esteban Oiz, Itoa, ekonomia ikasi ondoren, kontserba fabrikako gerentea da Bermeon. Ospitaleko gerente
berria. Gainera, EHUko errektorea, gerentea eta idazkari nagusia ere erakundeko kideak dira. Araujo Lda. enpresako gerente bakar.
Aarón Loewenthal, lehenago lantegiko gerente izana eta orain jabeetako bat. Frantziako Albertville herriko alkateari eta mankomunitateko
jerenteari espetxe zigorra ezarri diete, herrian zegoen errauste plantan isuri arazoak izan zirelako. Konpainiako gerentearen etxera.
Banku bateko gerentearen laguntzaile. Orain gerentearen laguntzailea naiz True Value Hardware Store burdindegian. Gerentea zen

gasolindegi batean, eta huskeria ordaintzen zioten. Ezcurra enpresako gerente Elisa Ezkurrak. Gerentearen jokabidea salatu dute

· Demako Enpresa Garapenerako zuzendari gerenteak.
2 (hitz elkartuetan) Isabel Clyde-ren senarra, Ralph Nolton, gerente-lanak egiten zituena.
sindikatuek.

[3] enpresako gerente (3); gerente gisa (3)
enpresako gerenteak (4); oppaoko gerenteak (4); osasunako gerenteak (4); zuzendari gerenteak (3)]

gerenteorde iz gerentearen hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordekoa.

Hainbat urte egin zituen
fabrikako sindikatu ofizialaren ordezkari, eta hiru urte gerenteorde. Garai hartan, J. Baptista Lda-n gerenteorde gisa aritzen zen.
Gerenteorde postua utzi zuenean.

gerentzia iz kudeatzailetza.

Lana topatu zuen Gasteizko hotel batean, baina gerentziak jakin zuenean gauez presondegira joan
beharra zeukala, lana galdu zuen. Ikasleen Errektoreordearen albokoa eta Gerentziaren alboko AZPren arduraduna.

gereta ik kereta.
gerezi 1 iz gereziondoaren fruitua. Gerezi gozoak gorriak dira/eta garratzak horiskak. Bidearen bazterrean gereziak onduxeak
dira. Urtero, gerezi beltz lodi-lodiak ematen zituen. Gereziak jaten etortzen zen. Gerezi baten hezurra eztarrian trabatu izan balitzait
bezalaxe sentitu naiz. Auzoko gereziak lapurtzen. Gereziak jateko sasoia iritsi da / Baina ez da gerezirik inon ikusten. Bi saski bete
gereziri hezurrak kendu behar izan genien bulegorako. Eskutada bat gerezi. Kilo bat gerezi jaso nituen bulegoan. Beltzak zituen begiak,
bi gerezi ilun eta mingots, ikusitakoa airez aire aireari lotzen ziotenak. Kultura ez da bixkotxaren gaineko gerezia. Gerezia bixkotxaren
gainean.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Adar mutur batzuk hautsi eta beren gerezi mordoekin botatzen nizkien goitik. Poltsikotik
gerezi ale parea atera zuen. Gerezi sasoian gaudenez gero. Gerezi denbora ia bertan mizpira ustelena bihurtu zitzaigula. Gerezi hexurra
falta! Antoniok mingaina atera zuen nire ahotik, eta gerezi-txortenak bi korapilo zituela erakutsi zidan. Ator xuriaren kolkoa gerezi
mantxaz moretua genuela. Almendra lehorrak, gerezi-konpota. Gerezi-tartak, arbendol opil kurruskatsuak. Gerezi konfitura ontzian
deblauki sartuz. Gerezi ardoa egiteko. Gerezi koloreko xal bat. Tresnaren zurak distira egin zuen eta da Ruari harritu zitzaion azalera
atera zitzaion gerezi-kolorea; ez gutxiago, gelan barrena zabaldu zen gerezi usaina. Ontsa iragan da igandean gerezi bestako eguna.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Goiz-gereziak gustatzen zitzaizkion.
4 gereziondoa. Gerezitik eroriz geroz ez zuen hitz bat erran. Gerezi-loreetara abiatu zen. Tximinia piztuta zegoen, gerezi egurra
erretzen. Kajoiz betetako gerezizko altzari baten gainean. Ez zeukan tinta-usainik, ezta gerezi-erretxinaren eta haritz-azalaren usainik
ere.

5 gerezi-kolore izond Artilezko kapela beltza buruan, amila bat gerezi-kolorea. Biolin gerezi-koloreak, biolin gerezi-usainekoak.
[3] gerezi beltzez (6); gerezi besta (20); gerezi bestako (4); gerezi bestan (3); gerezi bestaren (3); gerezi bestari (3); gerezi denbora (10); gerezi
gozoak (3); gerezi koloreko (3)
gereziak jaten (4)
gereziaren hezurra (5)
gerezien sasoia (3)]

gerezidun izond gereziak dituena. Muturrean gora lotsagabe igotako aparra miazkatu eta pasta gerezidun bat ahoratu zuen.
gereziondo iz arrosaren familiako landarea, lorak sortetan dituena eta gereziak ematen dituena (Prunus
avium). Gereziondo garratzak berandu / loratzen dira, gozoak goizago. Gereziondo baten azpian zegoen eserita. Kennet ibai
bazterreko gereziondo loratuak ageri ziren. Gereziondoz inguratutako elizan jotzen zuen biolin eder hura, gereziondo zurez egindakoa.
kristal landuz eta gereziondo-lorez egindako apartamentu batean. Gereziondo-zurezko pipa luze bat harturik. Gereziondozko pipa luze
bat. Gereziondozko oholari baino ez zion kolorea eman. Horra gereziondo goiz loratua, nexka maitemindua iduri. Erabat ihartuta zegoen
gereziondo bat. Mende batzuk lehenago erromatarrek mundu parte hartan ezagutzen ez ziren gereziondoak ekarri zituztelako.

gerezitegi iz Xapata elkartekoak 2003an erakutsi zuen nola nahiko zuen gerezitegi bat moldatu, galde eginez herriko lur bat.
gerezitze iz gereziondoa. Argi zirrinta hartan sukaldeko leihotik gerezitzeak dena lili zuri miretsi nituen, maitekiro, luzaz.
geriatra iz geriatrian espezialista den medikua. Zahardadearen sintometako bat da, ez larriena, geriatrak esaten didanez.
Geriatrak, profesional onaren itxurak egiten baititu, arreta berezia jartzen du guk idazten duguna ezagutzeko. Geriatraren bulegotik irten
naizenean.

geriatria 1 iz medikuntzaren adarra, zahartzaroko eritasunak eta sendabideak aztertzen dituena.

Zorioneko

geriatria, zahar-etxeak haurtzaindegi bihurtu baititu! Zorioneko geriatria, zahar-etxeak haurtzaindegi bihurtu baititu!

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geriatriko.

Ospitale horretako Geriatria Zerbitzuak. Espainiako geriatria

elkargoko presidentea.

geriatriko 1 izond geriatriari dagokiona. ik geriatria 2.

Euskadiko ospitaletan ematen den sorospen geriatrikoa

desegokia da.

2 iz adineko pertsonak zaintzeko eritetxe-egoitza. Geriatrikoko ate nagusiaren aurreko bi lorontzi handiak. Geriatrikoko
gernu-usainak berehala berdintzen ditu gainerako guztiak. Geriatriko barruan ez dute, geletan edo otorduetan ez bada, alkohola edaten
uzten. Geriatrikoko arduradunak ere etorri dira bi auto handitan.
[3] sorospen geriatrikoa (3)]

gerita ik garita.
geriza 1 iz babesa. Baina funtsean, familia baten maitasuna eta geriza gutiziatzen zituen. Etxolara etorri zen, geriza eske, beste toki
bat aurkitu artean. Etsaiek ilunpearen geriza baliatu zuketen mendian haratago ihes joateko. Noiztenka, besterik ezinean, zeru-betean
pausatzen zen, izarrak geriza eta ilargia beilari. Artzainak bazekien hobe zuela arroila sakon baten gerizan geratzea. Ezpainek ezpainen

bahiak xerkatzen eta atzematen zituzten, intziri, irri eta so geldoen gerizan. Tasmaniako otsoaren pareko sentitzen nintzen: legezko
geriza helduko zitzaidanerako aspaldian hila eta desagertua nintzatekeen. Egunaren indarrak harpe baten gerizara bultzatu ninduen.
Barthélémy Aguerre kontseilariak aise ardietsi du departamenduko gehiengoaren geriza. Geriza sozialeko lau erakundek, prentsarekin
kafea partekatuz markatu nahi izan dute seguritate sozialaren hirurogeigarren urtemuga Baionan.

2 gerizatokia.

Beinat bat-batean gerizara itzuli zen. Ez ziren geriza ofizialetan aterpetzera atrebitu. Lasterka tipian zoazte, gerizaz

geriza.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa))

Ez dute gehiago beren geriza lana egiten. Uhain alimale batek zilo haundi bat eginik
geriza-ezpondan urpean ezarri dituela karrika guziak. ONU-ko geriza kontseiluan. ONU-ko Geriza Kontseiluak onartu du Estatu Batuek
Irakiarentzat galdegiten zakotena. Saddam Hussein-ek onartu du Geriza Kontseiluaren erabakia. Ez zuhaitz berri geriza-emailerik egongo
denik sinesteko. "Adour" geriza untziaren estreinaldia. Zoin aise bazterrerat uzten den delako geriza-legea, ingurumenaz eta jendeaz aski
axolatu gabe...

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Ez dio erantzuten, haize-gerizako garbigailuei begira dago. Biseradunak eskua
burura eraman eta biseraren begi-geriza erdi jasotzen. du, diosala moduan. Eritasun geriza unibertsalaren (CMU) barne ekarriak dira
hemen gaindi bost mila lagun.
[3] geriza berezi bat (3); geriza kontseiluak (6); geriza kontseiluan (6); geriza kontseiluaren (3); geriza kontseiluari (3); geriza pean (4); nazioarteko
geriza (4); onu ko geriza (6)]

gerizagabe izond babesgabea. Halabeharraren esku bakar-bakarrik utzi zuen haurño gerizagabe hari.
gerizagailu iz babesgailua.

Holako gaitzetik begiratzekotan, ez daiteke gerizagailua bezalakorik. Ez dizut beraz galdatu ere
gerizagailurik ezartzen zenuen ala ez.

gerizaleku iz babeslekua.

Beraz, Senara joan eta etxe-gabeen gerizalekura daramaten eskailerak jaitsi zituen. Gizon
prehistorikoen aterbe edo geriza lekuak.

gerizape cf gerizpe.
1 gerizapean babespean.

Iurramendi mendiaren gerizapean egiten ditut lehen urratsak. Herria San Martinen gerizapean jarria
da. Katedralaren gerizapean eta kirol zelaietako mezetan dagoeno jendea, "Pax Castillana" Espainia osoan hedaturik egonen da. Abere
edo kabala baten gerizapean jartzen da urtea Txinan : ohoratzen dute garratoinaren urtea, zakurraren urtea, leoinaren urtea...
Hazparneko herriaren gerizapean den haur zaindegia. Ibilaldi, bertsu-saio, hitzaldi, denetarik egiten da Begiraleak elkartearen
gerizapean. Legearen gerizapean hetsiko dituzte zalukara Aldude eta Iholdiko bulegoak. Pantxoa Belin Basusarriar gaztea presentatzen
da AB-ren gerizapean. Duela sei urte %-eko 9 egin zuen Panpi Brisset berriz berotzen da AB-ren gerizapean.

2 gerizapeko izlag Elizaren gerizapeko elkarte eta zerbitzuez.
[3] herriko etxearen gerizapean (3); elkartearen gerizapean (8)]

gerizapen iz

Legebiltzarreko bilera ez zen lasai igaro, gutxienez 7 mortero lehertu baitziren inguruetan, nahiz eta bilera gunea
gerizapen handiko gunean den. Protestaldiaren antolatzaileek lehenik eta behin exijitu zuten giza eskubideen gerizapenerako
erakundeek ahala izan dezaten Abu Ghraibeko presoekin elkartzeko.

gerizapetu, gerizape(tu), gerizapetzen da ad babestu, gerizatu.

Kontraeraso bati ekin diote Assinovskoieko arroiletan,

han gerizapetuta liratekeelarik gerrillari independentista txetxeniar batzuk.

gerizatoki iz babestokia.

Benentzat hobe geriza toki bat lehen bai lehen aurkitzen bazioten. Hire gerizatokia ezezaguna zela.
Hortaratuak gira espainiol ministro batek ukatu baitio untzi bati geriza-tokia portu batetan, Galiziatik urrun bota zezan bere zikinkeria.

gerizatu, geriza(tu), gerizatzen 1 da/du ad babestu.

Zaharrak, eriak eta haurrak elizan gerizatu ziren. Hiri arrotz bateko
motel merke batean gerizatu ziren. Zalgurdi batean gerizatu nintzen eta hotelera itzuli. Lanbroak gerizatu zituen ibilbide zati
nagusienean. Ikasteko zuen gaitasunaz oharturik, San Klemente parrokiako erretoreak, aita Mathieuk, ttipi-ttipitik gerizatu zuen eta
Joanttok erretorearekin ikasi zuen leitzen eta kontatzen. Joantto xoko batean jartzera behartu zuen, soetarik gerizatuz. Bero pairaezinetik
gerizatu beharrez. Inolako babesik ez beheko kasernatik etor zitezkeen tiroetatik gerizatzeko. Jakin behar da nork bere buruaren
gerizatzen! Garat anaiek ez bazuten lortu beren egitasmoa, euskaldunen eskubideen gerizatzea, beste nehork ez zuen lortuko. Herri
hizkuntzak gerizatuko dituen lege baten proposamena frantses Gobernuak bere gain har dezan. Basoilar bat ez da hain ardura ikusten
orain gure mendietan, legez gerizatua izanik ere.

2 (era burutua izenondo gisa)

Toki eder bezain gerizatu batean. Eta soldaduentzat berdin zen hiltzen baldin baziren ere,
gerizatuak eta presoak edozein gisaz exekutatuak zirelako. Azterketa zientifikoaren mundu gerizatuan geratu zen. Bagdaden, gune
berdea deitutako eremu gerizatutik hurbil. "Gune gerizatu" horrek eman erraztasunei esker, batetik diru laguntzak, bestetik erraztasun
fiskalak, sei urte barne 550 bizitegi berritu ahal izan ditugu Baiona xaharrean.
[3] ongi gerizaturik (3)]

gerizatzaile iz gerizatzen duen pertsona. Intelektualen gerizatzailea da Etxauzkoa. Anderea zaurituz eta haren gerizatzaile
italiar bat hilez tirokadan.

gerizpe 1 iz itzalpea.

Txilarrak soropiltzen duen gerizpe erraldoi baten harresi erraldoiaren itxura eta angelua dauka. Gerizpea
bilatu eta jarri zara, ukalondoak belaunetan eta burua eskuetan. Pinu baten gerizpean etzan ginen eta zigarreta bat erre. Batzuetan
gerizpean 45 gradutan egongo zara. Adela nire gerizpea bilakatu da. Mihise eta estalkien gerizpearen segurtasunean. Pago gerizpeko
gelara joan zen. Ekaitzean aterpe, sargorian gerizpe.

2 adkor kartzela. Zer moduz erabili zaituzte gerizpean? Gogoan izango duk zelan esmuglatu nituen iraultzaile bi, eta hori dela eta
gau bi "gerizpetan" igaro behar izan nituen.

[3] gerizpea bilatu (3)
gerizpean babesten (3); gerizpean bizi (3); gerizpean eseri (3); gerizpean zegoen (3); zuhaitzen gerizpean (4)]

gerizpetu, gerizpe(tu), gerizpetzen 1 du ad itzalpetu.

Haren lagunen mendekutik ihesi, zapategian gerizpetu zen Migel.
Ordu erdi geroago, olana batek gerizpetutako terrazako mahaira jarri berria nintzela, auto handi batetik jausten ikusi nuen.

2 (era burutua izenondo gisa)

Bihotza punpaka jartzen didaten plaza arkupetuak, uharrizko mosaikoz eginiko zoladurak, balkoi
gerizpetuak, girgileriaz margoturiko etxeak ikusten ditut. Belarra hazi da hilobi gerizpetu hauen teilatuan.

gerkera iz greziera. Nola greziarrek gerkera ez beste hizkera guziari "barbaro" deitu zioten. Gerkeratik dator onomatopeia.
[2395 agerraldi, 72 liburu eta 650 artikulutan]
Gerlaz eta Bakeaz. Gerlara doazenak eta
gerlan hiltzen direnak. Ez dezagun arren has berriz Troiako gerlarik! Aljeriako gerlak izan zuen hala ere itxurarik gogorrena eta
odoltsuena. Ez gara mintzo bakarrik 1914-18ko gerlako gure 5.000 hilez. Frantziak gerla deklaratzen dako ofizialki Espainiari 1793ko
martxoaren 8an. Frantsesek gerla galdu eta berehala. Preso langile bilakatu ziren, Hitler gerlaren irabazten laguntzeko. Ez da aski
gerlaren irabaztea, behar da ere bakea irabazi. Denbora hartan, 1914an, Frantzia eta Alemania gerlan ari ziren. Gerlan ibili euskaldun
mariñel batzuen bertutea laudatuz. Baina gerlari uko egin zion. Haatik, kanpora botatuei, 1914an gerlarako deia igorri zitzaien.
Espainiako gerla zibila hasi zenean nik artean ez nituen bi urte. Amerikarren eta sobietarrren arteko Gerla Hotzaren ondorioz. Gerla garbi
edo zikinen bitartez. Ez dut uste baden gerla saindurik, ez gerla justorik, are gutiago gerla garbirik. Artetan halere, nork edo nork
oroitarazten dauku biziki gerla itsusiak segitzen duela Angola hortan. Gerlan hilak aipatzean. Gerlako hilen oroitarria. Gerlako galtzaileek
ezin zutelakotz jasan bizkarreratu zitzaien zama astuna. Gerlako ministro biarnes handiari. Gerlako desertore, errefuxiatu edo ihesliar
mota guztien aztarnak bil bagenitza. Nafarroan Ikurriñen gerla berpiztu.

gerla

1 iz gerra. ik guda.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gerla jokoak. Gerla solas ari baikara, iruditzen zait etsaia balioztatuago eta gerla
hobestenago dela. Gerla ekintza heroikoen lerroan. 1942an, gerla denboran, maiatzaren 25ean. Gerla giro zail horretan. Gerla gizona
izana nizalakotz. Gerla fronterat joan ginelarik. Sekulako aitzinamenduak gerla tekniketan eskuraturik ere.

3 (hitz elkartuetan bigarren soaai gisa)

Erlisione gerlak odoleztatzen duelarik Biarnoa, Xuberoa eta Baxenabarre, Etxauzko
Antoine-k bere burua agertzen du. Bigarren mundu-gerlaren ostean ohi zen bezala. Horren gibelean ikusten dute biologia-gerla eta
Oussame Ben Laden-en eskua. Azken hauen aintzindariak (Guillaume Soro) erran du ez dela oraino presarik jazar-gerla baten arrapizteko.
Mahmoud Abbas-ek galdatzen du garbiki Hamas eta Djihad Islamikakoeri eten-aldi bat errespetatzea beren sasi-gerlan.

4 gerla piztu ik gerra 7. 1636-an bazterrak berriz ere nahasi ziren, gerla piztu baitzen Frantzia eta Ezpainiaren artean. Holanda eta
Frantziaren arteko gerla piztu aitzin. Afrikako Sudanalde hortan berriz ere gerla piztua dute herri horren libratzea helburu duen armadak
eta beste talde batzuek. 1936an, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano, Franco eta beste bizpalau jeneral errebelatuk Espainiako gerla piztu
zutelarik, Nazioen Batasun Demokratikoak ez ikusiarena egin zuen. Gerla pizten du etsai andana baten kontra, horiek baitira Frantzian
gaindi mintzatzen diren "patois" edo hizkerak.

5 mundu gerla ik gerra 8.

II. mundu gerla ondoan. Bigarren mundu gerla denboran. Mundu Gerla arma atomiko berriei esker
irabazi berri zelarik. Uste gabetarik bezala piztu zuten Mendebaldeko gerlarik handiena, 1914ko I. Mundu Gerla, XX. mende hasieran. Bai
1914-1918ko Lehen Mundu Gerlakoa, amatxi Marie-ren anaia bat hil baitzen frentean, eta bai 1939-1945eko Bigarren Mundu Gerlakoa
ere, aitaren familia nazien kontrakoa zenez
[4] algeriako gerla (12); aljeriako gerla (13); aljeriako gerla denboran (4); espainiako gerla (14); espainiako gerla denboran (6); gerla aintzineko (4);
gerla bururatu (23); gerla bururatua (4); gerla deklaratu (4); gerla denbora (8); gerla denborako (9); gerla denboran (93); gerla egin (14); gerla egina
(6); gerla ezagutu (4); gerla galdu (4); gerla garaian (5); gerla gelditu (4); gerla gorria (9); gerla guzietako hilentzat (4); gerla handia (4); gerla
handian (6); gerla handiaren (6); gerla handiko (5); gerla hasi (11); gerla hotzaren (4); gerla irabazi (5); gerla izan (8); gerla izigarri (6); gerla izigarria
(4); gerla jin (4); gerla mota (6); gerla ondoa (5); gerla ondoan (11); gerla ondoko (13); gerla piztu (9); gerla saindua (6); gerla solas (6); gerla tzar (4);
gerla zer den (4); gerla zibil (7); gerla zibila (31); gerla zibilak (5); gerla zibilaren (6); golkoko gerla (5); hamalaueko gerla (5); irak eko gerla (7);
irakeko gerla (13); irakiako gerla (19); irakiaren kontrako gerla (6); mundu gerla (21); mundu gerla denboran (5); nafarroako gerla (6)
aljeriako gerlako (4); gerlako hilen (10); gerlako tresna (7); mundu gerlako (5)
algeriako gerlan (4); aljeriako gerlan (7); gerlan hil (8); gerlan hilen (9); gerlan izan (5)
gerlara joan (5)
aljeriako gerlaren (5); espainiako gerlaren (5); gerlaren bururatzea (4); gerlaren gatik (10); gerlaren kontra (21); gerlaren kontrako (7); gerlaren
ondorioz (5); gerlaren ondotik (17); irakiako gerlaren (6); mundu gerlaren (8)
aljeriako gerlatik (5); aljeriako gerlatik landa (4); gerlatik landa (28)
aljeriako gerlaz (6)
gerletan hil (6)]

gerlabide (orobat gerla(-)bide) iz gerraz baliatzen den bidea.

Irakeko diktadoreari amore emanarazi beharrez, beren
populuen iritzia enganatuz, gerla-bideari fidatu zaizkion Ameriketako eta Europako zenbait estatuburu. Miseria handia edo gerla bideak
jasaiten dituztenek. Hango gerla eta gerlabideekin, ez duela gehiago herri "saindu" horrek beilari eta bisitari miseria bat baizik. Maleruski
1512an gerla bidez hartü züan Fernando Errege Katolikoak, eta 1515ean Gaztelari [...] lotü. Ezin du nehork zaindu bere burua
gerlabidez; atzoko etsaiekin bakea behar da eraiki.

gerlaño iz gerratxoa. Kontrabandak gerlaño bat iduri baitu.
gerlaontzi (orobat gerlauntzi) iz gerraontzia. Donostiako golkoan ainguratutako gerlaontziek eta Damen Bateriakoek hogei
kanoikada bota omen zituzten. Eta zamauntzi eta gerlauntzi bat baino gehiago hondatu eta hondoratu izan zela.

gerlari 1 iz gerraria, gudaria. Ez beraz, otoi, guri aipa berriz gerlaren osperik ez gerlarien adorerik. Brasidas Spartako gerlari
zuhurra. Gerlari ospetsuenek, hala nola Montgomery ingeles jeneralak. Ostrogodoen ondotik, IX. mendean iritsi ziren sortaldetik magiar
gerlariak, gero Hungaria izendatuko zen lurraldera. Irlandar gerlari guztien aurrean. Breifne klanetako gerlariak. Berrogeita hamar mila
gerlari zalditeriakoak ziren. Hansek hautaturiko gerlari-bizitzak. Migel Goiaingerua gerlari jantzian eta ezpata eskuinean duela.

· 2 izond

Pederastia herri gerlarien bizioa izan da beti. Oso gizon arriskutsua dela, eta, beraz, oso preziatua gobernu gerlari edo
errepublikar batean. Heroi gerlariak su ematen dio behiala bizia arriskatuz salbatu zuen hiriari... Harro mintzatu zen neska gerlariez.
Baina, ez al naiz menturaz Eorlen Etxekoa, birjina gerlaria, eta ez inude hutsa? Heriotza jolas gisa ikustearen poderioz bihurtu zen herri
hura gerlari.

3 gerlari ohi

Astelehena 19, 10.30etan herriko gerlari ohien meza. Bazen bulta bat bera baino hamabost urte zaharrago zen Bettan
gerlari-ohia gibeletik zuela neskatxak. Jean Etxepare medikuaren eta 1914-18ko "gerlari ohi" gehienen arabera. Gerlari ohi
medailadunen prozesioekin. Oxobik sumatzen zuela, bere gerlari ohi lagun anitzek ez bezala, goiz edo berant, politikak gaina hartzen ahal
ziola gerlari eta indarkeriari.
[3] aljeriako gerlari ohi (3); gerlari ausarta (3); gerlari handiak (4); gerlari ohi multxo (7); gerlari ohia (7); gerlari ohiak (17); gerlari ohiek (13); gerlari
ohien (44); gerlari ohien biltzarra (3); gerlari ohien meza (5); gerlari ohien ohoretan (3); gerlari zuria (3); herriko gerlari ohien (5); irlandar gerlari (3);
presoner eta gerlari (3)
dontzeila gerlaria (3)
behasteguy gerlarien lendakariak (4)]

gerlati izond gerlazalea, liskartia.

Gizon gaitzak eta ondikozkoak, gerlatiak eta maliziatiak, okasinotsuak eta inkontru

gaixtokoak.

gerlatoki iz gerra egin den tokia.

Beldur hori Balkaneko gerlatokietarik etorria zen. Gerla-tokietarik bidaltzen zituzten
artikuluak. Gerlatoki izanak Osijek inguru horiek, serbo-kroaten bonbardamendu eta hilketek 1.100 zibil ere hil zituztelarik 1991an auzohiri Vukovar delakoan.

gerlatxo iz gerratxoa. Aspaldian hasia den Chirac eta Jospin-en arteko gerlatxoa, mindu da pixka bat joan den astean. Telebixtak:
hain zuzen, bertze gerlatxo bat bizi dugu egun hauetan.

gerlazale izond gerrazalea, gerlaren zale dena.

Gerlazaleen artean president-ordea, Dick Cheney. Azkenean Colin Powell
agertzen da gehienik, bainan ez da denen artean gerlazale amorratuena. Aipatzen zuten Bush-ek eta haren inguruan diren gerlazaleek
arma ikaragarriak.

germaniar 1 izlag Germaniakoa, Germaniari dagokiona.

Horren jatorria germaniar herrien ohituretan ikusten dut.
Uztailaren 1erako judu guztiek germaniar herrialdeetatik alde egin beharko dutela esan du hitzaldi batean. Arraza germaniarren
garaitasunaz eta arraza latindarren endekapen eta gainbeheraz. Nazio germaniarrek erromatar inperioa konkistatu zutenean. SSAhnenerbeko germaniar musika ataleko arduraduna. Mendebaldeko germaniar hitz batetik dator. Germaniar Inperio Santua etxe handi
hondatu bat baizik ez da segituan izango.

· 2 iz Germaniako herritarra.

Zesarrek, germaniarrekin gerran ari zelarik, germaniarren ohiturak deskribatu zituen.
Germaniarren legeen espiritua diru-zigorretan ageri da. Germaniarren idazkera zaharrenaren zeinu edo karaktereak.
[3] germaniar kutsu (3)
germaniarren legeen (3)]

germaniartasun iz germaniar denaren nolakotasuna. Lapouge-ri segituan atxiki zaio Alemanian zenbait "antropologo" eta
hainbat literatura "völkisch" sutsu, germaniartasunerako erreklamatuz inoiz Europan egon den figura inportante oro.

germaniartu, germaniar(tu), germaniartzen da/du ad germaniar bihurtu.

Bitxia da, esate baterako, La leyenda de
Jaun de Alzate-n, adibidez, euskal arima eta mitologia nola germaniartzen duen, Ortzi eta Thor berdinduz, bertute nietzschearrez
adelatuz, etab., etnografikoki itxuragabekoa, baina erakusleiho polita Baroja-ren beraren arimarentzat. Naziek ere, arraza garbiaren
paranoia hartan, Polonian-eta bahitzen zituzten haurrak, germaniartzeko.

germaniera iz germaniar hizkuntza.

Sanskritoak germanierarekin, grezierarekin, latinarekin eta abarrekin zituen erlazioak
aztertu zituen. Merkatari judutarrek pertsieraz, grekeraz, arabieraz, germaniera ugaritan, espainieraz, eta eslaboz ere hitzegiten omen
zuten garai hartan.

germaniko 1 izond germaniarra.

Jacob Grimm, ikasketa germanikoen sortzailea. Hizkuntza germanikoen kasuan. Hitz
germaniko asko. Gauza berbera herrialde germanikoetan. Esku fin eta trebeak zeuzkan, ahots lakarra eta elkarrizketa azkarra,
matrailezur germanikoa.

· 2 iz germaniera.

Germanikoa, eslabieraren eta zeltikoaren artean dagoen eraztuntzat har dezakegu. Orainaldiaren balioa
desberdina baita germanikoan. Horrelako zerbait gertatu zen halaber antzinako germanikoan.

germanista 1 izond Germaniaren aldekoa.

Alemanian eskutik helduta ibili ohi dira halako para-zientziak mugimendu
germanista eta arrazistekin. Hasieran Hermann Wirth historialari germanistaren eta, geroago, Wolfram Sievers doktorearen agindupean.

2 iz germaniar hizkuntzetan aditua den hizkuntzalaria.

Eta germanistak, errealitateari atxikiagoak zeudenak, lehen
indoeuropeistak heldu ez ziren ikusmoldeetaraino heldu ziren. Berehala eskola berri bat sortu zen, Neogramatikariena hain zuzen; horren
buru guztiak Alemaniakoak izan ziren: K._Brugmann, H._Osthoff, W._Braune eta E._Sievers germanistak, Leskien eslabista eta abar.

germano 1 izondg. Germaniari dagokiona.

Bi hizkuntza multzoen arteko muga -germano-eslaboa, esaterako- hartzen

dugunean aintzakotzat.

· 2 iz germaniarra, Germaniako herritarra.

Eslabiarrak ez germanoak ez dira mugitu gabe egon; migratu dute, eta batzuek

besteen lurraldeak konkistatuz ibili dira.

germanofilia iz Alemaniaren eta alemanen aldeko begikotasuna. Madrilen sekulako moda ei zen germanofilia.
germanofilo izond Alemania eta alemanak begiko dituena.

Aliatuen propagandaren akatsez eta jarrera
germanofiloaren zergatiaz. Beti esaten da, Ortega arras germanofiloa zela. Gurago dudala germanofilo izaerako banakoak eta horien
jarduerak zaindu, komunistak eta komunistenak baino.

germanofono izond germaniar hizkuntza batean mintzatzen dena.

Herri germanofonoen lorpen artistikoak eta

intelektualak.

germen iz ernamuina.

Heriotz-hozi edo germenak. Txertoaren bidez gaixoak germen jakin bati aurre egiteko bidea izaten du.
Humoreen eta germenen fisiologian. Germenen teoria. Nork esango zuen 1850ean, Pasteur-en eta Koch-en aurretik, eritasun
kutsakorrak, azken batean, germen espezifiko batzuen erasotik zetozela?

germinal iz ernamuinarena, ernamuinari dagokiona.

Genetikak organismoen planoa aztertzen du; leinu germinalak
transmitituriko gene sorta batek dauka bere baitan plano hori. Are zelula germinaletan. Aldaketa hori barrabil barruan sortzen da, zelula
germinala (46 kromosoma dauzka) ugaldu eta bi zelula sortzen direnean.

gernikar izlag/iz Gernikakoa, Gernikari dagokiona; Gernikako herritarra. Mugarra mendian (Bizkaian) zendu da 32
urteko gernikar gazte bat, eroriko bat eginik. Gazte gernikarrak, izan ere, ez du oraindik deklaraziorik sinatu. Oskillaso gernikar
idazleak 60ko hamarkadan idatzi zuen nobela berreskuratu du Arejitak. Virginia Berasategi triatleta gernikarra pozez gainezka dago. Luis
Iriondo gernikarrari egokitu zaio anfitrioi lanak egitea. Gernikarrentzat eguzkia santu eta bedeinkatua da; ondarrutarrentzat, "Santa
Klara". Gogora dezagun gernikarrak esana: "Eta orduan zer gertatu zen?”

gernu 1 iz giltzurrunei darien isurkari horixka, maskurira biltzen dena eta gernubidetik kanporatzen dena.
Gernua da urea gorputzetik ateratzeko garraiobidea, giltzurrunek sortzen duten jariakin bat. Gernuarekin nahasitako giza gorotz

ustelaren kirats higuingarria. Kiratsa zetorren arrotik, paperolaren gernu karmina fonderiaren berotasun itogarriari gain hartuz. alkimistek
fosforoa gernutik ateratzen zuten garai haietara itzuliko banintz bezala. Gernua belztea ezaugarri nabarmen duen gaixotasuna. 80
mililitro gernu eman behar izan zituzten analisiak egin ahal izateko. Oso erraz detektatzen da glukosa gernuan. Edandako hogeita hamar
gramo alkoholeko, hirurehun gramo gernu gehiago produzitzen da.

2 (hitz elkartuetan) Animaliak artega mugitu dira gernu usaineko ilunpe epelean. Gernu-kirats larria darion giroan. Etsaiaren gernu
eta gorotz sunda nazkagarriari. Zure gernu isuria. Marihuana erre zezakeen, Jai Alaiko odol eta gernu azterketek salatuko ote zuten
beldurrik gabe. Gernu analisiak egiteko laginak. Gernu-ekoizpena murrizten du. Nire gernu-aparatuari. Gernu-inkontinentzia edo
maskuriaren hustea kontrolatzeko ezintasuna. Gernu tantak, urratuko eta sakailako odola.

· Katu-gernuaren urrin mina.

3 gernu debeku gernua kanporatzeko eragozpena.

Errotariaren alaba gaixo zegoen; sabela handituta zuen, eta sabeleko
handitu hori gernu-debeku batez okerragotu zen. -Gibeleko gaixotasun bat du, kronikoa, larria -erantzun zion Andresek, ohetik urrunduz,
neskak entzun ez zezan -; hidropesia gernu-debekuarekin okertu da orain.
[3] gernu analisi (3); gernu analisiak (5)
gernua sortzeko gai (3)]

gernubide iz gernua kanporatzen den hodia.

Han hankarteko zerak dantzatu behar dira, gernubideak eta unibertso
ezkutuetako zulo beltzak, eta begia eta hizpidea hankartean jarri ezkero, ez dago bi sexuak berdintzeko modurik.

gernuki iz urea. Honen ganik entzuna du Piarresek nola, gernukia edo urea bazuela jakitearekin oroitu zen urearekin uremia biltzen
zela eta uremiarekin burua galtzen.

gernuontzi iz gernu ixurketa jasotzeko ontzia. ik pixontzi.

Bagenituela gazteluan, geure sabel-maskuri larrien
sosegatzeko, portzelanazko bi kakontzi -edo pixontzi, edo gernuontzi... edo bazina, nola deitzen baitzion amak-.

gero adlag
1 gero eta areago

Nik, berriz, itxaroten jarraituko dut, gero eta areago zu goretsiko. Horregatik pentsatzen dugu batak bestea
ordezten dutela teoria zientifikoek, gero eta areago hurbildu nahirik teoria idealera, errealitatearen irudikapen behin betikoa emango
duenera. Harengana bultzatu zuen, gero eta areago, senarrarekiko urruntasunak. Ongizatearen Estatuari egozten zaion eginkizuna
aldatzen da, bere funtzio nagusia gizarte mailako istiluak eragoztea bilakatzen baita gero eta areago.

2 gero eta hobeki

Ordu arte erran zizkidanak oro ene onerako zirela, hori gero eta hobeki ikusten nuen. Eta hobeki zebilen gero
dena, gero eta hobeki, esanen nuke nik. Ekonomia, baina, gero eta hobeki doa Indian, jendea gero eta ikasiago delako. Elkar gero eta
hobeki ezagutuz.

3 gero eta gehiago

-Gero eta gehiago dira... nondik ateratzen ote da hainbeste jende? Urteen buruan, gero eta gehiago garela
herritarrok, ohartuak garenok, Euskal Herria badela, gure jende kopuru seinalatu bat jokatzen delakotz nazio bat balitz bezala. Gero eta
gehiago kostatzen zait idaztea. Eta nire pentsamenduen mataza gero eta gehiago katramilatzen zen. Egoera hark gero eta gehiago
suminarazten zuen Mahmut Khan. Baina gure herrian, bestetan bezala, baziren gero eta gehiago kanpotik etorriak. Elkartera joan,
masajeak eman, etxera itzuli, eta, gero eta gehiago, kirol-partidak entzun irratiz. Langileak falta zirelarik, kolonietako ustiakuntzasistemak, afrikar esklaboen salerosketara jo behar izan zuen gero eta gehiago. Frantsesak jiten zitzaizkigun, gero eta gehiago, eta ez
denak eskuak hutsik. Alabaina, gero eta gehiago, munduko espazio ekonomikoaren diferentziak baliatzera jotzen dute enpresek beren

·

konkurrentziazko egoera hobetzeko. Bai, andere, sufritu egiten dut, eta okerragoa dena, gero eta gehiago.
Hiriburuetan gero eta
gehiagok daramatza europarren antzeko galtzak. Gero eta ur gutiago hor gaindi, gero eta gehiagoren beharra badelarik! Gero eta
gehiagori erasaten diete barizeek, emakumeei bereziki. Drogaren ekonomia garapen-bideko herrialde gero eta gehiagotan da
garrantzitsua.
[11] abiatuz gero (17); agertuz gero (31); aginduz gero (17); aipatuz gero (13); aldatuz gero (28); alderatuz gero (131); amaituz gero (14); aplikatuz
gero (14); arituz gero (23); artean gero (19); askatuz gero (15); ateraz gero (48); atzemanez gero (13); aukeratuz gero (16); aurkeztuz gero (13);
aurkituz gero (48); aztertuz gero (58); bada gero (18); bai gero (17); batuz gero (13); baztertuz gero (11); begiratuz gero (131); behartuz gero (13);
berdinduz gero (22); berretsiz gero (13); betez gero (64); bihurtuz gero (11); bilatuz gero (14); botaz gero (23); dagoenez gero (35); daitekeenez gero
(15); daudenez gero (12); deituz gero (14); denez gero (221); desagertuz gero (11); deskuidatuz gero (17); direnez gero (78); dituenez gero (15);
dudanez gero (16); duenez gero (75); dugunez gero (27); dutenez gero (36); duzunez gero (11)
edanez gero (13); edukiz gero (71); eginda gero (24); eginez gero (727); egokituz gero (24); egonez gero (166); emanez gero (162); entzunez gero (20);
erabakiz gero (40); erabiliz gero (49); eraginez gero (11); eramanez gero (26); erkatuz gero (12); eroriz gero (27); erosiz gero (15); erreparatuz gero
(102); errepikatuz gero (15); esanez gero (68); eskatuz gero (61); eskuratuz gero (22); etorriz gero (50); eutsiz gero (41); ezagutuz gero (23); ezarriz
gero (26); gaindituz gero (38); galdetuz gero (60); galduz gero (145); garenez gero (13); gauzatuz gero (14); gehituz gero (30); geldituz gero (32);
geratuz gero (33); gero ahaztu (14); gero arte (107); gero gerokoak (63); gero isiltasuna (14); 26); gero ostera (20); harrapatuz gero (48); harrez gero
(18); hartaraz gero (37); hartuz gero (307); hasiz gero (125); hau gero (18); hauek gero (14); hautsiz gero (12); helduz gero (27); hilda gero (20); hilez
gero (58); honez gero (67); hurbilduz gero (14);
ibiliz gero (37); igoz gero (18); ikusiz gero (100); ipiniz gero (15); irabaziz gero (232); irakurriz gero (21); irekiz gero (14); iritsiz gero (42); irtenez gero
(21); itxiz gero (16); itzuliz gero (30); izanez gero (1325)
jakinez gero (69); janez gero (16); jardunez gero (12); jarraituz gero (164); jarriz gero (154); jasoz gero (23); jendea gero (27); jendeak gero (17);
joanez gero (120); joera gero (11); jokatuz gero (62); joz gero (57); kenduz gero (52); konparatuz gero (26); kontatuz gero (14); kontuz gero (36);
lagunduz gero (16); lortuz gero (173); lotuz gero (13); luzatuz gero (16)
onartuz gero (178); ordainduz gero (18); orduz gero (35); pasatuz gero (11); pentsatuz gero (49); saiatuz gero (28); sartuz gero (99); segituz gero (57);
sinetsiz gero (17); sortuz gero (19); suertatuz gero (31); sumatuz gero (15); topatuz gero (17); ukatuz gero (11); ukituz gero (13); ulertuz gero (17);
utziz gero (127); zabalduz gero (16); zaionez gero (11); zegoenez gero (33); zenez gero (110); zirenez gero (40); zituenez gero (17); zuenez gero (61);
zutenez gero (26)
gero eta urrunago (79); gero eta luzeagoak (12); gero eta ilunagoa (12); gero eta txikiagoak (11); gero eta gehiagok (17); gero eta barrurago (11); gero
eta indartsuagoa (13); gero eta zabalagoa (19); gero eta sakonago (17); gero eta gehiagotan (18); gero eta ugariagoak (39); gero eta nabarmenagoa
(35); gero eta sendoago (20); gero eta okerrago (36); gero eta gehiago (880); gero eta garbiago (33); gero eta gusturago (11); gero eta arinago (18);
gero eta txikiagoa (33); gero eta indartsuago (27); gero eta ilunago (20); gero eta ahulago (18); gero eta ozenago (51); gero eta gogorragoa (15); gero
eta handiagoak (63); gero ta gehiago (69); gero eta zailago (27); gero eta handiagoa (191); gero eta gertuago (68); gero eta ozenagoa (18); gero eta
hobeak (12); gero eta urrutiago (18); gero eta haserreago (11); gero eta nabarmenago (15); gero eta gutiago (28); gero eta estuago (17); gero eta
gutxiago (148); gero eta estuagoa (12); gero eta sarriago (47); gero eta goizago (11); gero eta urduriago (35); gero eta hobea (18); gero eta handiago
(33); gero eta azkarrago (35); gero eta zabalago (15); gero eta biziagoa (16); gero eta beherago (13); gero eta nabariagoa (11); gero eta ugariago (12);
gero eta maizago (38); gero eta hurbilago (100); gero eta argiago (41); gero eta gutxiagotan (16); gero eta gogorrago (14); gero eta ausartago (11);
gero eta hobeki (22); gero eta larriagoa (18); gero eta bizkorrago (12); gero eta zailagoa (62); gero eta usuago (25); gero eta gorago (34); gero eta
hobeto (97); edan eta gero (15); bete eta gero (16); aukera izanez gero (32); sartu eta gero (32); jaso eta gero (24); atzera eginez gero (11); bukatu eta
gero (32); ez pentsa gero (17); uko eginez gero (11); hori onartuz gero (18); lan eginez gero (16); entzun eta gero (46); aurrera eginez gero (38); eman
eta gero (122); galdu eta gero (22); zerbait gertatuz gero (18); ondo joanez gero (15); ikusi eta gero (55); utzi eta gero (52); horrela segituz gero (11);
bazkaldu eta gero (12); amaitu eta gero (44); ezagutu eta gero (19); ordaindu eta gero (17); datuekin alderatuz gero (21); begiratu eta gero (19); lortu
eta gero (15); joan eta gero (31); pasatu eta gero (60); ondo pentsatuz gero (17); ilundu eta gero (11); esan eta gero (42); askatu eta gero (11);
beharrezkoa izanez gero (11); erabili eta gero (13); hasi eta gero (28); bat izanez gero (54); aintzat hartuz gero (59); hil eta gero (144); pasa eta gero
(42); ahal izanez gero (122); idatzi eta gero (21); gura izanez gero (14); ezkondu eta gero (19); hitz eginez gero (22); eta gero gerokoak (21); jakin eta
gero (13); hori lortuz gero (16); horrela jarraituz gero (30); garaipena lortuz gero (17); hala izanez gero (17); egon eta gero (90); eta irabaziz gero (13);
nahi izanez gero (418); iragarri eta gero (14); jo eta gero (34); jarri eta gero (18); itxi eta gero (12); kasu eginez gero (21); igo eta gero (11); topo
eginez gero (14); bildu eta gero (19); behar izanez gero (210); ibili eta gero (78); hartu eta gero (82); onartu eta gero (25); mendean hartuz gero (13);
irakurri eta gero (24); egin eta gero (362); gaur irabaziz gero (11); erori eta gero (11); porrot eginez gero (14); huts eginez gero (36); hauteskundeak
irabaziz gero (18); itzuli eta gero (16); pentsatzen jarriz gero (16); hala eskatuz gero (14); ikasi eta gero (15); jardun eta gero (12); hala gertatuz gero
(19); atera eta gero (34); irabazi eta gero (26); aztertu eta gero (27); bota eta gero (33); alde eginez gero (17); horrela eginez gero (12); bat eginez
gero (53); jan eta gero (19); aritu eta gero (18); so eginez gero (12); etorri eta gero (15); gertatu eta gero (34); hori gertatuz gero (19); hala eginez
gero (31); hori eginez gero (49); kontuan hartuz gero (63); irten eta gero (15)
askoz geroago (31); astebete geroago (56); geroago egin (16); geroago esan (11); geroago etorri (16); geroago etorriko (18); geroago hasi (17);
geroago hil (17); geroago ikusiko (20); geroago iritsi (17); geroago itzuli (17); geroago izango (11); geroago jakin (37); hilabete geroago (111);
ordubete geroago (49); urtebete geroago (53)
hiru urte geroago (42); zazpi urte geroago (12); minutu batzuk geroago (35); hogei urte geroago (18); geroago iritsi zen (11); ordu erdi geroago (29);
bi egun geroago (48); ordu batzuk geroago (61); bi minutu geroago (11); ordu laurden geroago (15); hiru hilabete geroago (15); bost urte geroago

(21); hilabete batzuk geroago (24); hamar minutu geroago (27); askoz ere geroago (14); bi ordu geroago (25); egun batzuk geroago (51); lau urte
geroago (34); berrogei urte geroago (13); bi hilabete geroago (19); lehenago edo geroago (99); bi aste geroago (12); hiru aste geroago (12); hamar
urte geroago (47); egun bat geroago (12); bost minutu geroago (26); urte bat geroago (15); mende bat geroago (11); urte batzuk geroago (103); sei
urte geroago (18); zenbait urte geroago (13); minutu bat geroago (21); bi urte geroago (75); aste batzuk geroago (14); geroago eta haboro (11); lau
egun geroago (22); segundo batzuk geroago (15); geroago hil zen (1 4); bost egun geroago (12); hiru egun geroago (31); apur bat geroago (17); hogei
minutu geroago (19); eta geroago ere (11); zortzi urte geroago (13); pixka bat geroago (14); istant bat geroago (22); segundo bat geroago (11)
[3] biharko geroa (4); elizaren geroa (4); espezie askoren geroa (4); euskal herriaren geroa (11); euskararen geroa (17); geroa aipatu (3); geroa
arriskuan dagoela (3); geroa baitira (3); geroa baldintzatuko (3); geroa bere gain (3); geroa beren gain (3); geroa bermatuko (3); geroa bermatzeko
(7); geroa bermatzen (3); geroa egun gurea (6); geroa erabakitzeko (6); geroa eraiki (6); geroa eraikitzeko (6); geroa esku onetan (3); geroa gogoan
(15); geroa gorrira (3); geroa ilun ikusten (3); geroa kinka larrian (3); geroa kolokan (7); geroa lantzen (4); geroa segurtatua (6); geroa ziurtatzeko
(10); gure geroa (22); gure herriaren geroa (5); gure hizkuntzaren geroa (3); herriaren geroa (20); hizkuntzaren geroa (5); iragana eta geroa (9);
laborantzaren geroa (3); laborantzaren geroa gogoan (3); langileen geroa (3); lantegiaren geroa (3); lehena eta geroa (3); munduaren geroa (4);
navalen geroa (8); navalen geroa ziurtatzeko (3); oraina eta geroa (20); pilotaren geroa (4); taldearen geroa (4)
geroak emanen du (7); geroak erranen (39); geroak erranen du (14); geroak esango (8); geroak esango du (3); hori geroak erranen (8)
geroko geroan (3)
bere geroaren jabe (4); geroaren giltza (4); geroaren jabe (8); iraganaren eta geroaren (3); orainaren eta geroaren (3)
geroari begira (53); geroari buruz (214); geroari buruz akulatu (3); herriaren geroari (5)
euskal herriaren geroaz (7); euskararen geroaz (3); geroaz mintzatzeko (3); herriaren geroaz (11); laborantzaren geroaz (4); orainaz eta geroaz (7)]

geroaldi 1 iz geroko aldia.

Sinbolo bat izaten jarraitzen du liburu honek: lehenaldia eta geroaldia markatzen du Zuzenbide
Penalaren alorrean. Hala, grabitate-zentrua, nolabait esan, oraingo bizitzatik geroaldikora aldatu zen, eta beste munduak asko irabazi
bazuen ere, ez da dudarik hemengo honek asko galdu zuela aldaketan. Baina aurrea hartu diezu lehenaldi guztiei beti aurrean daukazun
betieraren handitasunaz; eta geroaldi guztiak gainditzen dituzu, haiek geroan baitira eta gertatu bezain laster iragana.

2 gramatikan, aditzaren aldietako bat, perpauseko adizlagunak markatzen duen denbora bitartea baino
geroagokoa biltzen duena. Hebraieraz, esaterako, ez da egiten hain funtsezkoa den lehenaldiaren, orainaldiaren eta geroaldiaren
arteko bereizketa. Iraganaldi burutugabea, geroaldia eta aoristoa desagertzea. Frantsesezko geroaldia. Bokalez amaitzen ziren aditz
guztien geroaldian eta aoristoan. Adibidez, geroaldian hitz eginez bihar emango dut esaten duenak, garbi adierazten du ez duela eman.

geroenean adlag azkenean. Selim Aluanek hori guztia miretsi zuen eta, geroenean, desira piztu zi tzaion. Geroenean, zalantza
une batzuen ondotik, galdegin zuen: [...]. Geroenean, denda itxi ondorenean, nagusiak Urreginen kalera egin zuen, eta saltzaile gazteak
Azarrerantz. Baina ez etsi -esan zuen geroenean; pazientziak errea zegoen Buxi doktoreak espero bezala-, bazagok bestelako irtenbiderik.
Eta geroenean itzalaren itzal baino ez gara izango -erantzun zuen musikari ohiak-. Eder samarra; geroenean, eta berandu, igarri nuenez.

gerontokrazia iz aginpidea zaharren eskuetan datzan gobernu era. Baina orain gerontokrazia handia dago Triesten.
Jakin duzu hori?..._Zer da Kolonbia, Matias, errepublika, monarkia edo gerontokrazia? Vatikanoa aipatu zuen, gainera, gerontokrazia
horren adibidetzat.

gerontologia 1 iz giza zahartzaroari dagozkion zertzeladen azterketa.

Geriatria eta Gerontologia Euskal Elkargoko

presidenteak.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gerontologiko.

Donostiako Berioko gerontologia etxeko langileek
mobilizazioekin segitzea erabaki dute. Tolosako eta Eibarko gerontologia zentroetako langile batzarrak. Gipuzkoako Gerontologia
Planaren helburuaren arabera.

gerontologiko 1 izond gerontologiari dagokiona. ik gerontologia 2.

Eibarko eta Tolosako (Gipuzkoa) zentro
gerontologikoetako langile gehienek. 2001. urtean EAE Plan Gerontologikoak ezarritako helburuetatik «oso urrun» zela salatu zuen.

· 2 iz gerontologia zentroa.

Tolosako

gerontologikoan

zerbitzu

osoa

eta

kalitatekoa

eskaintzen

dugu.

Gipuzkoako

gerontologikoen egoera.

geroratu, gerora(tu), geroratzen 1 du ad Geroko utzi.

Galderak etenda utzi eta erantzuna geroratzen zuen, bezeroei
begietara zuzenean begiratuz. Gatazkaren gainditze posiblea etengabe geroratzen duten jarrerak. Iragana etengabe geroratzen den
artean. Gainera, geroratu egin nahi nuen gelatxo ilun hartan sartzeko unea. Erabakia geroratua nuen, estakuru-mestakuru, auzia atera
zen guztietan. Plana geroratzea komeni dela iritzi dio Jordi Sevillak. Azken batez, ez da afera hori geroko geroan geroratzen duen lehen
aldia. Salamanca aspaldiko ametsa zuen, ordea, diru eta aukera faltan beti geroratua.

2 (era burutua izenondo gisa)

Oraindik Anarekiko hitzordu geroratuak ematen zidan amorraziopean iritsi nintzen Josurenera.
Denbora geroratuaren urrunketa. Opari ote, ala bonba geroratu bat? Bonba geroratu bat zen liburutegi hura.

geroratze iz Geroko uztea.

Geroratze taktiko horri esker irabazitako denbora. Urte luzetan, min ematen digu kaos horrek,

geroratze horiek.

gerotiar izond geroaz arduratzen dena.

Biziki gizon pixkorra eta ernea, fede handikoa, zinez gerotiarra, nahiz iraganaz ere
axola handia baduen. Bilkura baliosak, iraganaz oroituz segur, bainan gerotiar gogoarekin...

gerra (8887 agerraldi, 227 liburu eta 1749 artikulutan) iz 1 bi herri edo estaturen, edo gehiagoren, arteko
arma bidezko borroka. ik gerla; guda. Kontua duk gerra bukatu ondoren Noelia umezurztegi batean sartu zutela. Espainiak
1740an ingelesekin izan zuen gerran. Mitridatesen kontrako gerran. Zesarrek, germaniarrekin gerran ari zelarik, germaniarren ohiturak
deskribatu zituen. Guk gerra egiten diagu Foruak berreskuratzeko. Bederatzi hilabete gerran gaudela. Ez zen gerran ibiltzeko gauza.
Agamenon Troiako gerrara joan zenean. Estatu Batuak gerran sartu dira. Orduan jakin nuen alemanek ez zutela gerra irabazterik merezi
eta ez zutela gerra hura irabaziko. Gerra galduta zegoen ordurako. Arduradunak gerra zikinaren politika diseinatu zuten berberak, egun
boterean daude. Anaia edo iloben arteko gerra zibil amaigabeak sorrarazi zituzten monarkiaren banaketok. 1914ko Gerra Handiaren
hasierak. Bigarren Gerra Handian girotutako pelikula bat ematen zuten. Orain, gerra hotzaren atzaparrek sutan zeukaten politika eta ideal
oro. Gerra nuklear bat izango da. Gerra iraultzailearen urte horietan Herbert Matthews Finca Vigían maiz izaten zen. Gerrako heroia?
Santa Kruz apaizaren gerrako ibilerak. Gerrako ipuin ustez barregarri haiek. Gerrako pentsioa jasotzeko. Gerrako elbarri
errepublikarraren pentsioa lortzeko. Gerrako kaltetuen elkarteak. 1936ko gerrako biktimen afera. Gerratik itzulitakoan, aitak ez dio
etxean sartzen utzi galerianoari.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik beliko. Gerra ekintzetan zaildutako gizonengana. Txinak eta Errusiak zera egingo
dute: mendebaldeko herri libreei gerra deklarazioa egin. Gerra-aldarrikapena egin zuela Estatu Batuen aurka. Gerra zenean, eta ahaide
batek borroka-bahiak ematen edo hartzen bazituen, gerra-zuzenbidea amaitu egiten zen. Benjamin Brittenen Gerra Requiema-rekin
amaituko da denboraldia. Hango gerra-egoera zela-ta. Gerra denboran, hain zuzen, jendea denetik eskas zebilenean. Ni neu oraintxe
heldu berria naiz gerra-zelaitik bidaia luzearen ostean. Gerra fronteetatik bueltan. Ez baitaki airean diren gerra-seinaleak endelegatzen.
Errugabetzat jo zuten gerra kontseilu batean. Okupazio indarrak gerra krimenak egiten ari direla. Urtebetez indarrean egon den Gerra
Legea bertan behera utzi eta larrialdi egoera ezarri du Jakartak. Gerra-korrespontsalak sarrien izaten direnetako leku bat da. Gerra-jaun

gutiziatsuak. Erromatarren gerra-jainkoaren arabera. Juan de Beiztegi kapitainak gerra-epaitegiaren mehatxua luzatu zuen. Juduen
gerra-tradizioa literatur tradizio indartsua zen. Gurutze Gorriaren gerra-anbulantzietan lan egitera etortzea erdietsi zuen. Mendebalde
modernoko gerra-makinak eragindako porrotaren ondorioa. Eta itsasoaren aurrera iritsitakoan ez zuen gerra itsasontzirik. Caponek gerrahegazkinak zituen gogoan. 3 misil jaurti zituen gerra helikoptero batek. Frantses bandera daramaten gerra-fragata dotoreak. Suediar
gerra-presoak. Gerra-gatibu baten ihes-ametsaren gisa. Europan gero eta ugariago eta ozenagoak diren gerra-hotsen ihesi. Gerra-urtea
gezur-urtea dela esan ohi zen.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Merkataritza gerrak. Nik nahiago nuen aldian-aldian neure bidea asmatzea,
mugimendu-gerrazko erasoaldi zorrotzak jo bat-batean han-hemenka, kokapen-gerraren errutina nekagarrira makurtu ordez. Zelata eta
enboskada-gerran. Hemendik aurrera guztiak izango direla barne-gerrak: kronikoak, ekidinezinak, zibilak. Erlijio-gerren agoniarekin.
Bandera-gerren fenomeno horretan.

4 gerra deklaratu

Mussolinik gerra deklaratu zuen. 1940an Sobietar Batasunak gerra deklaratu zion Finlandiari, eta, neguko
kanpaina odoltsu eta (sobietarrentzat) kaxkar baten ondoren, bake-ituna sinatu behar izan zuen SESBk. Lehen ministroak, orduan, Estatu
Batuei gerra deklaratzea proposatzen du. Ez diozu mundu osoari gerra deklaratuko neska batengatik, ezta? Gerla deklaratu diote,

· irud/hed

hemengo jende gutiz gehienek non den ere ez dakiten erresuma bati eta, buru bero andana bat badabil, karrikaz karrika.
Haserreak ito behar zuen, eta gizonei eraso ezinik, betirako gorrotoa eta erruki gabeko gerra deklaratu zien abere mota guztiei. Alegia
deus, autoari gerla deklaratua zaio Angelun.

4b gerra-deklarazio

1939ko urrian, iraileko gerra deklarazioa eta lasterrera amaitu ziren lanera irteteko aukerak. Eta, ondoren,
gerra-deklarazioa izan zen, eta Grosrouvre eta biok hantxe abiatu ginen. Olmerten adierazpenak «gerra deklaraziotzat» jo zituen

· irud/hed Sanchezek gerra deklarazio agerikoa egiten ziola

Meshaalek, eta Tel Avivek palestinarren lurrak atxikiko zituela salatu zuen.
ikusirik, Andres erne jarri zen. Bi pilotariek gerra deklarazioa egin zioten elkarri.

5 gerra gizon (orobat gerragizon g.er.; Hiztegi Batuak gerrari hobesten du) gerraria.

Lisboan ikusi dugun
hainbeste gerra gizon, denak omen dituk Ingalaterran lehorreratzeko eta han borrokatzeko! Hamabi urteetatik Charles VII.a erregea
zerbitzatu zuen, arkulari gisa, gerra-gizonek bahitua Normandiako herri ordokian. Ez baita ez parlamentarioa ez eta gerra-gizona ere.
Martziala ere bai, Mendi Garaiko Pinu, halako kuarteten asmatzailea, esan bezala, gerragizona baitzen. Gerra-gizonen janzkeraren

·

zehaztasunak.
Afganistango Ghor eskualdeko gerra gizon Abdul Salaam Khan armak utzi eta Gobernuarekin negoziazioak abiatzeko
prest agertu zen atzo, baldin eta gainontzeko gerra gizonek ere erabaki bera hartzen badute. Bertan babesa duen beste gerra
gizonarekin, Ata Mohamedekin, botere lehia du.

6 gerra lehertu [20 agerraldi, 5 liburu eta 5 artikulutan] (hegoaldeko zenbait idazlek bakarrik) gerra piztu. Ia
tertulia sortu berritan alde egin behar izan zuen Joycek Triestetik gerra lehertu berriaren ihesi. Seguruena gerra lehertuko zen, eta
ergelek irabaziko zuten, ergelek, Mariok esana, beti irabazten zutelako. Arazoa are larriagoa da Tbilisiko gobernuaren eta independentzia
nahi duten errepubliken arteko gerra lehertzear dagoelako. Mundu Gerra lehertu zenean, Irlandan zegoen Beckett ama bisitatzen.

7 gerra piztu [138 agerraldi, 22 liburu eta 26 artikulutan] ik gerla 4. Frantziaren eta Ingalaterraren arteko gerra piztu eta
krisia zabaldu aurretik ere. Otomandar Inperioaren eta Errusiaren artean K.o._1768an gerra piztu zenean. Fortunato Agirre bertako
agintari nagusia zen 1936ko gerra piztu zenean. 1946an amerikar nazionalitatea lortu zuen eta Bigarren Mundu Gerra piztean bakearen
aldeko jarrera agertu zuen. Hitlerrek beste aitzakia bat izanen luke gerra pizteko. Gerra piztu eta alemanak Frantzian sartu ondoren. Eta
gerra piztu aurreko udan, Valladolidera destinatu zuten kanonigo. Gerra piztear dela, nonbait, itsasertzeko herri batean, ama bat negar
batean ari da bere lurretako mugak zedarritzen dituen egurrezko hesiaren alboan.

8 mundu gerra ik gerla 5.

Bigarren Mundu Gerrako urteetan. Espainiako gerra Bigarren Mundu Gerraren atarikoa izan ei da.
Lehen Mundu Gerran beste inon ikusi izan ez diren operazio militar korapilatsu eta zorrozki antolatuetan ekinez. Errusiaren ahalegin
militarrak 1914-18ko mundu-gerran izandako kolapso lotsagarriak. Hogeita Hamar Urteko gerra, Napoleonen gerrak, Lehen eta Bigarren
Mundu Gerrak. -Beste hau ere 1962koa duk, Kennedyk errusiarrei misilak Kubatik atera zitzatela edo bestela Hirugarren Mundu Gerra
piztuko zuela mehatxatu zienekoa.
[7] aebetako gerra (11); aljeriako gerra (8); aurkako gerra (67); bigarren mundu gerra (68); egindako gerra (9); espainiako gerra (68); espainiako
gerra zibila (11)
gerra abiatu (10); gerra aldarrikatu (8); gerra amaitu (82); gerra amaitua (8); gerra amaituta (15); gerra amaitutakoan (9); gerra amaitutzat (7); gerra
amaitzean (8); gerra amaitzear (8); gerra amaitzeko (9); gerra aurrean (25); gerra aurreko (61); gerra aurrekoak (7); gerra aurretik (42); gerra baino
lehen (7); gerra bitartean (8); gerra bukatu (70); gerra bukatuta (14); gerra bukatutakoan (8); gerra bukatzen (8); gerra deklaratu (25); gerra
deklarazioa (18); gerra denboran (25); gerra egin (31); gerra egiteko (13); gerra egiten (13); gerra egoera (12); gerra estrategia (20); gerra eta bakea
(18); gerra etorri (16); gerra galdu (33); gerra garaian (133); gerra garaiko (35); gerra handia (15); gerra handian (9); gerra handiko (7); gerra hasi
(126); gerra hasi aurretik (13); gerra hasita (8); gerra hasteko (7); gerra hegazkin (10); gerra hotza (20); gerra hotzaren (26); gerra hotzaren garaian
(11); gerra irabazi (17); gerra irabazteko (7); gerra izan (22); gerra izan zen (10); gerra justifikatzeko (12); gerra kazetari (7); gerra kontseilu (7);
gerra kontseilua (8); gerra krimen (12); gerra krimena (7); gerra krimenak (56); gerra krimenak egin (9); gerra krimenak egitea (7); gerra krimenen
(9); gerra krimenez (11); gerra krimentzat (8); gerra legea (31); gerra legea ezarri (10); gerra lehertu (7); gerra madarikatu (9); gerra ondoko (26);
gerra ondoren (43); gerra ondorengo (12); gerra osoan (7); gerra ostean (44); gerra osteko (34); gerra pizteko (7); gerra piztu (38); gerra piztu zen (7);
gerra prebentiboa (7); gerra preso (17); gerra presoak (17); gerra santua (32); gerra talde (15); gerra zela eta (10); gerra zibil (31); gerra zibil bat (9);
gerra zibila (160); gerra zibila hasi (7); gerra zibila pizteko (17); gerra zibila piztu (7); gerra zibilak (23); gerra zibilaren (47); gerra zibilaren ondoren
(8); gerra zibilari (12); gerra zibilaz (8); gerra zibilean (77); gerra zibileko (19); gerra zikina (17); gerra zikinaren (11)
gure gerra (13); irakeko gerra (68); iraken aurkako gerra (11); iraken kontrako gerra (8); izan zen gerra (11); kontrako gerra (45); lehen gerra (15);
lehen mundu gerra (22); mundu gerra (149); mundu gerra amaitu (8); mundu gerra bukatu (9); terrorismoaren aurkako gerra (15); terrorismoaren
kontrako gerra (11); txetxeniako gerra (7);
aurkako gerrak (10); bigarren mundu gerrak (9); gerrak ekarri (8); gerrak eragindako (10); gerrak iraun (11); irakeko gerrak (21); lehen mundu gerrak
(7); mundu gerrak (27)
bigarren mundu gerrako (16); gerrako biktimei (10); gerrako biktimen (7); gerrako kontuak (15); gerrako pilotu (9); gerrako preso (7); golkoko
gerrako (8); lehen mundu gerrako (12); mundu gerrako (40); vietnamgo gerrako (8)
aurkako gerran (17); bigarren mundu gerran (55); bosniako gerran (7); espainiako gerran (21); gerran ari (14); gerran borrokatu (7); gerran egon (9);
gerran galdu (12); gerran gaude (7); gerran hil (17); gerran hildako (18); gerran izan (14); gerran izandako (7); gerran parte hartu (10); gerran sartu
(22); golkoko gerran (11); irakeko gerran (17); kontrako gerran (17); lehen mundu gerran (21); mundu gerran (119); vietnamgo gerran (14)
gerrara joan (31); gerrara joateko (13)
aurkako gerraren (9); bigarren mundu gerraren (70); espainiako gerraren (11); gerraren alde (12); gerraren amaiera (13); gerraren amaieran (9);
gerraren aurka (25); gerraren aurkako (36); gerraren aurreko (9); gerraren aurretik (14); gerraren bukaera (7); gerraren garaian (18); gerraren kontra
(21); gerraren kontrako (30); gerraren ondoren (74); gerraren ondorengo (7); gerraren ondorioak (8); gerraren ondorioz (25); gerraren ostean (37);
gerraren osteko (8); golkoko gerraren (11); irakeko gerraren (41); irakeko gerraren aurka (9); kontrako gerraren (12); lehen mundu gerraren (27);
mundu gerraren (155); mundu gerraren ondoren (33); mundu gerraren ostean (24); terrorismoaren aurkako gerraren (7); vietnamgo gerraren (17)
gerrari buruzko (41); irakeko gerrari (11)]

gerragintza iz gerra egitea.

Barbaroak erromatarren gerragintza ikasten hasi baitziren. Politikan eta gerragintzan nahastuta.
Mugako gerragintzan espezializatu ahal izateko. Gerragintza atomikoak izandako garapenaren eta honen eragin psikologikoaren argitan.

gerragizon ik gerra 5.
gerraide iz gerra berean ari den soldadoa. Gustavo Duran hari olgeta begitanduko zaizkio, hasiera-hasieratik, beste gerraide
haren soldadu-itxurak.

gerrakeria iz gerra ekintza gaitzesgarria. Mundu mailako batzar bat aldarrikatzea zuen helburu, eta gerrak eta gerrakeriak
izango zituen hizpide.

gerrakin iz gerra egin duen pertsona. Autodun kimikari bat bazina, eta ez gerrakin txatxar bat, asti librean idazle, eta gainera
ezkondu berri, ez zinateke hor jardungo azido pirubikoa izerditzen.

gerraldi iz gerra garaia.

Gerraldi gogorra suertatu zitzaion, inondik ere. Mendebalde modernoko azken gerraldietako garaile
alemaniar eta iparramerikarren seme-alaba garaikideek.

gerraleku iz gerra gertatzen den lekua. Harrezkero gure etxaldea bera izango zela gerralekua eta ez genuela beste aukerarik
hau dena uztea baino...

gerraondo (orobat gerra ondo: gerraondoko 9 agerraldi, gerra ondoko 14 agerraldi) iz gerra bukatu
ondoko denbora. Gerraondo honek higatu egin nau. Gerraondoa tristea izan zen eta atsekabez betea. Lehenbiziko mundu gerra
bukatu berria zen; gerra-ondoa zen, garestitzealdia, diruz urri genbiltzan. Umezurtzen garaia zeritzon zure aitak gerraondoari.
Fusilamendu sobera zegoen bitarte, eta gerraondoaren infernua. Gerraondoan garapen-bideko herrialde askok abian jarririko
inportazioak. Gerraondoko hazkunde etengabearen euforia-giroan. Gerraondoko Japoniaren kasuak ezin hobeki agertzen du puntu hori.
Ekonomia industrializatuei gerra ondoko oparotasuna ekarri zien gizarte-arau eta konpromisoak.

gerraontzi iz gerrako itsasontzia.

Francoren gerraontziak, ordurako, Atlantikoaren jabe zirenez. Frantziako banderapeko
gerraontzi batean. Horren arabera Kubako gerraontzi batek, Ramirez baten agindupean dabilen CS11 delakoak, U-117 itsaspekoa
hondatu zuen. Navyko gerraontziren bat. Gerraontzi ainguratu batzuei.

gerraoste (orobat gerra oste: gerraostean 19 agerraldi, gerra ostean 35 agerraldi; gerraosteko 23
agerraldi, gerra osteko 22 agerraldi) iz gerraondoa. Gerraoste ofizialean Kosme Duñabeitia hark Bilbon segitu zuen.
Gerraoste gordin-gordineko urte haietan. Bat baino gehiago beste mundu batzuetara joango zen gerra oste hartan, bizi berri baten bila,
Baita beste gerra bat eta beste gerraoste bat ere. Amaitu zen gerraostea. kontatzailearen ikuspegia eta gauzak azaltzeko modua aldatuz,
gerra ostearen kronika txakur batek egingo du. Umeek asko leundu zioten gerraostearen mikatza. Hala ere, Ahnenerbeko kide gehienak
libre gelditu ziren gerraostean. Herri bat bezalakoa zen hiri txiki hartan, gerra ostean txikiagoa hainbeste jende fusilatu ondoren.
Sobietar Batasunaren eta Estatu Batuen artean gerraosteko gerra deklaratu gabean. Gerraosteko errusiar hegemonia. Gerra osteko
urteak ere kontatu dizkigu.

gerrari iz gudaria.

Hagin-makilaz uztai eta arkuak egiten greziar gerrariengandik ikasi zuten erromatarrek. Gerrari mizeniko
handien garaiari. Valhallan onartuak izateko gai diren gerrariak. Gerrari hutsa zen nazio batean, koldarkeria beste bizio batzuekin batera
doala jotzen da. Mirmidondarrak Tesaliako herri gerraria ziren. Nazio gerrari batean.

gerrate iz gerra jakin bat.

Andres Untzain 36ko gerratean galtzaile izan zirenetakoa zen. Napoleonen kontrako gerratean.
Tebasko gerratearen eta Troiako galmenaren aurretik. Zazpi Urteetako gerratean borroka latza egindako sentonak. Donostian pasatako
urteez eta karlista gerrateari buruz.

gerraurre (orobat gerra aurre: gerraurrean 5 agerraldi, gerra aurrean 18 agerraldi; gerraurreko 5
agerraldi, gerra aurreko 48 agerraldi; gerraurretik 0 agerraldi, gerra aurretik 33 agerraldi ) iz gerra
piztu aurreko denbora. Gerraurre arte, herriko merkataririk aberatsena zen Zortziko zenak. Gerraurreko urteetan. Gerra aurreko
urte nahasi haietan. Gerraurreko antzerki abertzalearen ohiko ezaugarriak biltzen dituena. Manuel Valdes Larrañaga, gerraurrean
igerilari oso ezaguna izan zena. Frantziara egin zuen gerra aurrean. Aitaren hainbat argazki topatu nituen, gerra aurrekoak.

gerrazale izond gerraren zale dena.

Honek herri alferrak, lasaiak eta batere ez gerrazaleak aurkitu zituen. Nazio gerrazale
hark. Israel eta Judako erresumak [...] mundu siriakoko parroki estatu gerrazale askotariko bi izan ziren. Hildakoak eta sufrimenduak
gogoratzeko aitzakiaz, propaganda militarista, gerrazale eta erregezale zikina egiten da. Nazioak bere ezpal gerrazaleari eusten zion.
Begiradan distira gerrazalea zuela. Hegoaldeko arrazistek eta gerrazale kontserbadoreek.

gerrazaletasun iz gerrazalea denaren nolakotasuna.

Piztia ilehori honen
handinahikeriak. Bada hor egiazko kristau gerrazaletasun bat, gerra santuaren izpiritu gaizto bat.

gerra-zaletasunak,

saldukeriak

eta

gerren iz burruntzia. Erlijio-kontuetan, beste norbaiten kontzientzia gerrenean jarri eta sutan belzten hasteko punturaino erre. Bai,
horren gerrenak badu urre geruza, noski, / berorren txigorraldiak nork ez ditu miretsi?

gerri 1 iz giza gorputzaren enborreko zati estuena, bularraldearen eta sabelaldearen artekoa. Morrisek gerria
inguratu zion bere beso libreaz. Gerritik hartu nuen, eta niregana erakarri. Eta berak, eskuak gerrian, suspirio batean: [...]. Jertsea
gerrian loturik. Jantzien gainetik Davidek ezpata gerrian lotu zuenean [...]. Beso sendo batek gerria estutu zion. Gona, berriz, gerriaren
inguru guztian estu bildurik. Oraindik ere mina dut gerrian eta bularrean. Soka bat darama gerrian lotuta, eta sokatik tiraka, Siberian
huski txakur zuri-gris horietako bat. Gerritik behera biluzik utzi ninduten. Gerriko minez igaro dituela azken 15 egunak. Betiko haragimasa leunak zeuzkan zintzilik, tripa lehengo gerritik, nolabait esatearren. Poliziak gerriko poltsa bat aurkitu zuen, eta barruan 45 urteko
gizon baten agiriak zeuden. Bi tunika txanogabe, gerriko soka, azpiko galtzak eta sokarainoko longaina. Gerriko uhala askatu eta prakak
jaisteko belaunetan behera. Kuleroei tira eta tira aritu zen gerriko gomaren aldetik. Orduko, gerri gizena nabari zitzaion Katalinari.

2 pl

Hor dago oraindik, eskuak gerrietan, niri begira. Leihotik begira, hantxe egoten zen-eta [baserriko aitona] ia egun osoan,
gerrietatik elbarri geratu zenetik. Gerriak ondo estuturik zeuden eta formarik trinkoenak eta begi-gozagarrienak zituzten. Gora begira,
hantxe zegoen -Ramsay jauna- eurenganatzen, gerriei eragiten, antsikabe, bere baitaraturik, urrun.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gerri-kolpe bortitzez aurrera egin eta hankak erdi zabaldu ditu, lizun igurzteko. Nakok
orroaz eskuak sabel hantura ekartzean gerri-jauzi berria egin zuen. Mutilak ez zuen erantzun, neskatxaren doinuari men eginez, haren
gerri-dantzari jarraitzen zion bere gerriaz. Gizonaren ipurdi eta gerri mugimenduak eten ziren bat-batean. Izan ere, soilik 16 urte ditu, eta
gerri-lan handia egin behar da harriari buelta emateko. Orpoak, orkatilak eta hiru gerri-orno hautsirik, bestela esanda.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Kaiola batzuetan gerri-arin dantzan ari diren madona bizi-biziak. Mammy gerrigizena, Mammy kantaria, Billieren ama, Mammy. Emakume begi-argi, gerri-lodi bat ari zitzaion.

5 (zuhaitz) enborra.

Bere onera datorrenerako intxaurrondo-egurrez egindako su bat dauka aurrean, eta lotuta dago zuhaitz baten

·

gerriari. Arbola baten enborrari gerritik tinko geldo arazi.
Errekondoetako zuhaitz batzuk, hango hezeduraren poderioz, zenbateko
goroldioa biltzen zuten enbor-gerrian. Zuhaitz Arbolaren adarrak zuhaitz-gerritik datoz guztiak.

6 hed Bere besoez inguratzen ninduela eta besarkatzen, nola hodei batek mendiaren gerria.
7 irud Nire ustez euskal liburugintzak, indarra izateko, hementxe beharko luke gerri lodia.
8 gerri txori ik gerritxori.
[3] gerri aldean (9); gerri alderaino (3); gerri buelta (4); gerri bueltan (9); gerri fina (3); gerri inguruan (7); gerri inguruko (4); gerri inguruko hezurrek
(3); gerri mina (3); gerri parean (3)
gerria estutu (3); gerria inguratu (13); gerria inguratzen (8)
bere ezpata gerrian (3); eskuak gerrian (16); eskuak gerrian jarrita (5); ezpata gerrian (8); gerrian ipini (5); gerrian jarri (6); gerrian jarrita (6);
gerrian lotu (7); gerrian lotua (3); gerrian loturik (4); gerrian lotuta (3); gerrian lotzeko (3); gerrian zeraman (4); gerrian zintzilik (5); jarri zuen
gerrian (3); pistola gerrian (4); pistolak gerrian (3); ukabilak gerrian (6)
gerriaren inguruan (10); gerriaren kontra (3)
gerriko mina (3); gerriko minak (3); gerriko soka (18)
gerrira eraman (3)
gerriraino biluzik (4); gerriraino iristen (7); gerriraino jaitsi (3); gerriraino uretan (3)
argimutilaren gerritik ateratzen (4); gerritik behera (26); gerritik behera biluzik (4); gerritik goiti (7); gerritik gora (37); gerritik gora biluzik (14);
gerritik hartu (5); gerritik heldu (48); gerritik heldu zion (5); gerritik helduta (19); gerritik heltzen (8); gerritik kendu (3); gerritik oratu (7); gerritik
pasatu (3); gerritik tinko (4); gerritik zintzilik (8); gerritik zintzilik zeraman (4)
gerriz gora (4)]

gerrialde iz gerriko aldea.

Bular oparoetatik, beso ederretatik, gerrialde malgutik. Aloisik uzkurdura du gerrialdean, eta bihar
egingo diote azterketa. Gerrialdea minberatuta baitauka. Bizkarreko edo gerrialdeko min kronikoa duten lagunen garuna ohi baino
txikiagoa izaten dela. Gerrialdean ezarritako kateter batetik botika anestesikoak eta opiazeoak ematen zaizkio erditu behar denari, minik
sentitu ez dezan. Norak liburua ezkutatu zuen soinekoaren gerrialdeko azpilduren artean.

gerribuelta (orobat gerri buelta) iz adkor gerrialdea. Lazkao bezain txikia zen bera, Mitxelenaren gerri-buelta izanagatik.
Gerri bueltan, urteek pilatu eta arineketa urriko bizimoduak itsatsitako kilotxoen sobera nabari zaio. Gerri bueltan, jaka berdearen
gainetik, berunezko gerrikoa zuen jantzia, kolore gorri eta berdeko kartutxoz. Algara batzuk ere egin genituen, gerribueltak oso
mamitsuak zirelako. Dezenteko gerribueltarekin ikusi genuen otsaila aldean Jan Ullrich. Gazteena gizon sendoa zen, luze eta gihartsua;
bestea, aldiz, mozkote eta gerribuelta zabalekoa.

gerrikatu, gerrika(tu), gerrikatzen du ad gerrian lotu.

Hango jendeak larru beltzekoak dira eta abantxu biluzirik

badabiltza, gerruntzeak oihal preziatuz gerrikatzen dituztela bakarrik.

gerriko iz 1 gerria lotzeko edo soinekoak gerrian lotzeko erabiltzen den zerrenda modukoa.

Pintxodun
gerrikoa eta talde ingeles baten izena kamiseta estuan. Prakak jantzi, gerrikoa lotu eta ahal bezain lasterren atera nintzen handik. -Lotu
gerrikoa, hartu nire makila eskuan eta zoaz! Eskaileretan behera gerrikoa estutu zuen. Gerrikoa janztean, Merivalek eskuak dardarka
zeuzkan. Arkitektoa, sakelakoa gerrikotik zintzilik, orubean zehar paseatu da. Presoak bere buruaz beste egin zuen, urkatuta, gerriko bat
erabiliz. Uhala kendu eta soka bat hartu zuen gerrikotzat. Sakelako telefonoa praketako poltsikoan edo gerrikoari lotuta eramateak.
Ganibeta gerrikotik aterata. Liburua gerrikoan sartu, jertsea bota gainetik, eta harrapatutako liburuarekin etxera. Hilotzetako batek
Eusko Gudarosteko ikurra duen gerrikoaren belarria zuen. Polizia baten gerrikoaren mihi metalikoaren dirdai berberarekin. Gerrikoaren
zilarrezko belarria. Gonaren gerrikoa askatu eta mantala-aitzinekoa laxoago korapilatu arren. Betiko soineko klasikoa, iduneko borobila eta
bizkarrean lotzen den gerrikoa dituzten horietakoa.

2 (norgehiagoketetan) 1964ko otsailaren 25ean, 22 urte baino ez zituela, pisu astunen munduko gerrikoaren jabe egin zen Cassius
Clay. Kolore bereko gerrikoarekin kantxaratu zirelako. Judo egiten nuen, gerriko beltza nintzen bai. Irabazleak txapela eta gerrikoaz
gain urrezko domina, dirua eta Kutxaren trofeoa [...] jasoko ditu. Joan da Nantes-en egin den manifestaldi batetara eta bere "Miss
Bretagne" daukan gerrikoa jauntzirik bertze guziekin aldarrikatu du Loire Atlantique departamenduak Bretainia eskualdean behar duela
izan.

3 hed

Ludiaren gerrikoan, ekuatore deitzen diogun horretan, bi klima jenero dauzkagu. Izan ere gertakariak banlieu deritzon Parisko
gerriko zabalean gertatzen ari dira, ez Parisen bertan. Gotorlekuaren gerriko diren zuhaiztien artean. 5.000 kilometro luzeko Gerriko
Berdea sortuko duela adierazi du Txinak. Inbertsioak Mendebaldeko "meatzaritza-gerrikoan" kontzentratzen dira (Kanada, Australia,
Latino Amerika, Hego Afrika). Ipar Amerikan eta Britainiar Inperioaren gerriko zurian ez bezala, kapitalen esportazioak, eskualdeotan, ez
zetozen lehendik hasitako metaketa-dinamika bati eustera. Burdinazko Gerrikoaren inguruak erakutsiko dizkizuegu. Eguzki sistemako
hamargarren planeta bide dena aurkitu dute: Lurretik hamar mila milioi kilometrora dago, Kuiperko Gerrikoa izeneko espazio zatian.
Kometa duela 4.500 miloi urte sortu zen, Eguzki sistemaren mugan kokatua dagoen Kuiper asteroide gerrikoan. Ontziak ekaitzen uhinak
ez ezik erradiazio gerriko berri bat ere aurkitu du Saturnoren inguruan.

4 (hitz elkartuetan)

·

Bat-batean mutikoak gerriko-belarria jaurti zuen ahotik.
Segurtasun gerrikoak zein airbag-ak sorturiko
erredurak ditu aurpegi eta bularraldean. .«Salba-gerrikorik» ez dezatela espero aurreratu die «itsasoan galdurikoei». Gonbidatutako
dama guztientzat kastitate-gerrikoak harribitxiz apainduak.
[3] gerriko bat (12); gerriko beltza (5); gerriko berdea (7); gerriko gorri (5); gerriko gorria (3); larruzko gerriko (4)
gerrikoa askatu (10); gerrikoa askatzen (4); gerrikoa estutu (8); gerrikoa kendu (5); gerrikoa lotu (4); lotu gerrikoa (3); txapeldunaren gerrikoa (3)
asteroide gerrikoan (3); gerrikoan sartu (3); kuiper gerrikoan (4); ez dirurik gerrikoan (3); kuiper asteroide gerrikoan (3)
gerrikoari lotuta (3)
gerrikotik atera (3); gerrikotik zintzilik (9)]

gerrikope iz gerrikoaen azpia. Pistolaren giderra gerrikopean ageri zuela.
gerrikotxo iz gerriko txikia.

Gotorlekuaren gerriko diren zuhaiztien artean nazioarteko merkatal etxeek beste gerrikotxo bat

jantzi dute.

gerrilla iz ohiko armadaz kanpo antolaturiko talde militarra, ekintza mugatuak eta irispide laburrekoak
egiten dituena. Presoak bahituengatik trukatzea eskaini die Gobernuak gerrillei. Hamar urte dira gerrillan sartu zenetik. Era berean,
FARCeko gerrilla taldeko buruzagia da. ik gerrillaburu. Gerrilla hutuko buruzagi Pierre Nkurunzizak. Kadiroven indarretako 7 kide hil ditu
gerrillak. Bigarren Bigarren Mundu Gerran gerrilletan ibili zen. Hiri-gerrillako komandoak.
[3] askatasun tigreak gerrilla (4); gerrilla gerra (3); gerrilla komunikatiboa (3); gerrilla maoistak (17); gerrilla maoistaren (5); gerrilla talde (8);
gerrilla taldea (10); gerrilla taldeak (7); gerrilla taldearen (5); gerrilla taldeen (3); gerrilla taldeko (7); gerrilla talderik (3); libanoko hezbola gerrilla (3)
farc gerrillak (3)]

gerrillaburu iz gerrilla talde baten burua. Kadiroven hilketa bere gain hartu du Shamil Basaiev gerrillaburuak.
gerrillari (orobat gerrilari g.er.; Hiztegi Batuan gerrillari agertzen da) iz gerrillan aritzen den pertsona.
ELNko gerrillariei. Gerrillari maoista taldea 1990ean pasa zen klandestinitatera. Kremlinek nazioarteko 'terrorismoarekin' lotzen ditu
gerrillari txetxeniarren ekintzak. Gerrillari suizidak ez dira gaur goizekoak. Uriberen erasoaldiak gerrillarien eremua zertxobait

murriztea lortu du. Pushpa Kamal Dahal gerrillarien buruzagiak. ik gerrillaburu. Kolonbiako Indar Armatu Iraultzaileak gerrillako
buruzagi Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda Simon Trinidad deritzona atxilotu zutela Ekuadorren. Gerrilla hutuko buruzagi Pierre
Nkurunzizak Errusiako Armadako zortzi militar hil dira gerrillarien erasoetan. Medhiren Armadako gerrillariek. Gerrillariekiko
negoziazioak abiatu bitartean. Ustezko lau gerrillari hil dira Poliziarekin izandako tiroketan. Zu gerrillari izan zinen Nikaraguan,
sandinistekin. Marcos bere lagunen ihesa gordetzen gelditzen den gerrillaria da. Gerrillari ohiak ez zuen ezer esan. Gerrillari egin
nintzen.

2 (hitz elkartuetan)

Indonesiako militarrek Aceh Askatzeko Mugimenduko gerrillari taldeari egotzi diote erasoa. Gerrillari jendea

mendian.

· 3 izond Indar armatuak eta talde gerrillariak. Apaiz gerrillaria. Erresistentzia txetxeniarraren azken garaiotako ekintzetan hainbat
emakume gerrillariren esku hartzea nabaritu eta gero. Erakunde gerrillari iraultzaileetako lagun edo zale izatea. Beste buruzagi
gerrillari ohi baten [...] aldeko soldaduek. ik gerrillaburu. Alemaniako zenbait kolektibo autonomok garatu dituzten taktikak guztiz
gerrillariak dira.
[3] basaiev gerrillari txetxeniarra (4); battisti gerrillari ohi (3); bost gerrillari kurdu (5); gerrillari hil (65); gerrillari hil dira (10); gerrillari hil ditu (8);
gerrillari independentista (7); gerrillari independentistak (3); gerrillari independentistek (8); gerrillari independentisten (5); gerrillari ingushak
askatzea (3); gerrillari kurduen (5); gerrillari maoista (6); gerrillari maoistek (18); gerrillari maoisten (11); gerrillari ohi (9); gerrillari ohiak (4);
gerrillari suizidak (4); gerrillari suniten (4); gerrillari talde (11); gerrillari taldearen (5); gerrillari taldeko (6); gerrillari taliban (4); gerrillari tamil (3);
gerrillari tamilak (4); gerrillari tamilek (8); gerrillari txetxeniar (7); gerrillari txetxeniarra (5); gerrillari txetxeniarrak (9); gerrillari txetxeniarrari (3);
gerrillari txetxeniarrek (13); gerrillari txetxeniarren (8); gerrillari xiita (5); gerrillari xiitak (6); gerrillari xiitek (12); gerrillari xiitekin (3); gerrillari
xiiten (9); txetxeniako gerrillari (7); txetxeniako gerrillari independentisten (3); ustezko gerrillari (8); ustezko lau gerrillari (3)
mehdiren armadako gerrillariak (4)
al sadren gerrillariek (4); medhiren armadako gerrillariek (3); mehdiren armadako gerrillariek (7); ustezko gerrillariek (3);
gerrillariekin negoziatzeko (3)
al sadren gerrillarien (3); armadako gerrillarien (9); armadako gerrillarien artean (4); gerrillarien artean (14); gerrillarien arteko (12); gerrillarien
arteko borroketan (4); gerrillarien aurka (7); gerrillarien aurkako (3); gerrillarien erasoak (4); gerrillarien eta gobernuaren (3); gerrillarien kontrako
(5); gerrillarien ordezkariak (3); mehdiren armadako gerrillarien (6); soldadu eta gerrillarien (4)]

gerrillero iz gerrillaria.

Asier Huegun donostiar gaztea libratu dute astelehen huntan, Reinhilt Weigel alemanarekin batera,
Kolonbiako ELN-ko gerrilleroek. Gerrillero bahitzaileen eta Bogotako gobernuaren bitartekari lanetan.

gerriondo iz gerrialdea. Akotea ozkan ezarri eta eskuak gerriondo gotorrean iltzatuz gehitu zion: [...].
gerripe iz gerriazpia.

Bi arrazoi egon litezke hondartzan arropa aldatzerakoan gerripea xakuzapiz ezkutatzeko. Doi-doi izan nuen
denbora gerripe hanpatua Edurneren begietatik mihise-mutur batean gerizatzeko. Ene gerripe gorituarendako. Eskua gerripean sartu,
eta ikurrin bat atera zuen Arantxak.

gerripeko iz gerripea estaltzeko jantzia. Asto baten gainean atzekoz aurrera jarrita, biluzik erabat, gerripeko bat besterik ez
zuela lotsariak estaltzeko. Eta guztiak ere gerripeko soil batez beztiturik, goitik beherainoko soinekoa zeramaten emazteki batzuk izan
ezik. Mutikoek behintzat aski dute bainujantziaren gainean zapi zahar bat zintzilik uztea, indioen gerripekoa irudikatzeko. Koskor
xarmagarri bat nabarmentzen zitzaiola lumazko gerripekoaren ezker-aldean.

gerriratu, gerrira(tu), gerriratzen du ad gerrira eraman.

Dukeak kontseilatu bezala, ezpata gerriratu, eskopeta hartu eta
mendirat joaiten zen usu. Entzun behar al didazue? ez du inork seinalerik hartzen, Green jauna! -oihukatu zuen oraindik piztu gabe zeukan
walki-talkia gerriratuz.

gerritxo iz gerri txikia.

Alaba etxekoia eta lasaia izatea gustatuko litzaidake, ez oraingoak bezalakoa, girgileriak, farfailak eta

gerritxoak besterik ez dute eta.

gerritxori (orobat gerri txori) iz txori kantaria, gaineko lumak arreak eta azpikoak zuriak dituena. Gabiara
igo nintzen, tentu handiz, ez bainengoen ohiturik halako masta handietan gerri-txoriaren moduan jarduten. Buztanikarak bibitsi-bibitsi;
gerritxoriak tsii-tsii-tsii-szzi-szzi; gerritxori ilunak tiit-tiit-tiiteroitt; tximutx kaxkabeltxak pititxui-pititxui.

gerrontze iz barnekoa, gizonezkoen jantzia.

Mendebaldeko gizonezkoen janzkera zibilaren ikuspegi sinoptiko bat
K.o._1700ean eta 1950ean hartzen duenak begiratu batean ikusiko du 1950eko jaka, gerrontzea, prakak eta euritakoa K.o. 1700eko jaka,
gerrontze, galtza eta ezpataren aldaera hutsak direla. Zaharraren begiak xake taula hutsetik gerrontzeko sakela batetik bi minutuero
ateratzen zuen erlojura mugitu ziren. Erregeak frak urdina eta gerrontze zuria zituen soinean. Ramsay jaunak zeraman guztiaren antzera,
korbata higatutik hasi eta erdizka lotutako gerrontzera arte, dena berezia.

gerruntze 1 iz emakumezkoen jantzi mahukagabe estua, atorraren gainean jarri ohi dena. ik gorontz.
Ametsetan, gizon eta emakume zen aldi berean, eta emakumezkoen gerruntzea eta gizonezkoen litsekiko jantzia zeramatzan, biak.
Kortsearen balea bizarrak markatzen zitzaizkion gerruntzearen ehun tinkatuan. Oso gogor loturik daukat gerruntzea, eta gero josturen
seinalea geratzen zait gorputzean. Gerruntze gorri batek eusten zien haren bularrei. Ez zuen gerruntze papar-zabalik soinean; eta
lepoaren aurrealdean itsatsirik zeukan orratz handian irlandar ezaugarri bat ageri zen. Hori omen da neska gazteen moda, esaten digu;
kolore hori biziko painuelua; gerruntze motxa eta gona. Arropa garbitzen ari da neska bat [...] hauxe da haren jantzia: gona gorria eta
gerruntze urdina. Barre egitean, sorbaldak eta bular handiak dardarka hasi zitzaizkion emakumeari, gerruntze urdin estu baten azpian.
Lisa, ordea, biratu egin zen, eta Florenti begira-begira jarri zen, lepoa puztuta, bularraldeak gerruntzea lehertu zorian. Lisa zoragarri
zegoen, gerruntze eskotatua zuen, eta eskumuturrak palkoaren belus gorriaren gainean paratzen zituen. Italiako emakume-jantzi luxuzko
sentsualak eramaten omen zizkien Alemaniako emakume aurreiritzi gabeei; Alemaniako gerruntze luterano estuenak, Italiako emakume
vatikanozaleenei.

2 kortsea. Gerruntzearen hagaxkena izan da kirrinka luzatu samar hori? Lurrean bere gerruntzea ikus zitekeen, zinta arrosen korapilo
batean bildurik.

3 (hitz elkartuetan) Amona leiho ondoko paretaren kontra arrimatu zen gerruntze-saltzaileari tokia egiteko.
4 gerrialdea. Baratzean aritzeko bazuen oraino trenpe, aitzurra airoski bazerabilan, nahiz eta gerruntzeak errematismek minberatuak
izan. Matela guztia hanpaturik sumatzen nuen, eta orobat mindurik eskuak, ezker belauna eta gerruntzea. Aldiz, mina gerruntze aldera
zabaldu zaio, ezker giltzurrunaren gain ingurura. Nik ere min pixka bat bai baitut nire gerruntzean. Larrua du esnezkoa, gorputza liraina,
zumea bezain zalua haren gerruntze fina. Hango jendeak larru beltzekoak dira eta abantxu biluzirik badabiltza, gerruntzeak oihal
preziatuz gerrikatzen dituztela bakarrik. Hau irabazia Xalak baina gerruntze arrangura batzu ere bai geroztik. Hau ere, astelehenean,
ezinbertzez gelditu dute, Biscoubyk gerruntzetan krikako bat senditurik.

5 (balen aurkako) atorra. Balen aurkako gerruntzetan zeuden gizonek ez zuten deus ere esan eta arma jaso zuen kasko beroak.

gertabide iz gertatzea.

Gauzen gertabideak esango zion noiz itzuli. Leiho-aho biak zabaldu ditu gero parez pare, nire
marrantarekiko batere errespeturik gabe (lanpetuegia dago inguruan dituen gertabide guztiez ohartzeko).

gertaera [2643 agerraldi, 186 liburu eta 745 artikulutan] 1 iz gertatu den gauza, gizakiarentzat gorabeheraren
bat duena. ik gertaldi; gertakizun; gertari; gertakari 2. Ezin ikusizko gertaera horiek izumen arrunt bat baizik ez diote
eragin. Gertaera bateko une bat irudikatu nahia utopia da. Kontatzea mesedegarri izan daitekeen beste gertaera bat datorkit gogora.
Gertaeren lekuko izandakoei entzuna. Gertaeren bestelako kontakizuna egin zuen, ordea, Caballero kontseilariak. Manifestarien bertsioa
gertaerei buruz. Hiru lapurren gertaera hau. Saihets daitezkeen gertaerak. Injustuak diren gertaerak salatzeko. Gertaeraren
azalpenik ez da oraingoz. Gertaera goizeko bederatzietan izan zen. Epaitu nahi duten gertaera 2003ko otsailaren 22an jazo zen.
Beltzaran txikiak ezpainak hozkatu zituen, beldurra zeukan, gertaerek gainditurik sentitu zela ematen zuen. Gertaera historiko guztien
datak oker, ibai guztien kokalekua oker. Hurrengo eguna gertaera bitxi eta asaldagarri batekin hasi zen. Gurasoek kontatzen zizkiguten
gertaera harrigarri haiek. Gertaerak egoskorrak dira. Zergatik, orduan, hainbeste buelta hain gertaera arruntari? Epailearen lanbidea
gertaerak ziurtatzea da soil-soilik. Hobe nuela neuk hartzea gertaera guztiei aurrea. Etxerako bidean azken gertaerak argitzen saiatu
zen. Bi gertaeren arteko loturak. Ardo zahagien gertaera. Lekuko izan nintzen gertaerei buruzko galdera batzuk egin zizkidan segidan.
Gertaera baten probabilitatea aldeko kasuen kopurua zati kasu gertagarrien kopurua da.

2 (izenondo eta izenlagunekin) Gertaera hutsalena ere abentura bilaka dadin, beharrezkoa eta aski da hura kontatzea. Gertaera
erabakigarria agitu zitzaion hamabost urte zituela. Gertaera nahasietan sartu eta haietatik nola atera ez dakiten gizonak. Gertaerarik
lazgarrienak amesten zituzten. Bi gertaera jakingarri kontatzen ditu. Mirari eta gertaera harrigarriak. Gertaera miragarriok Erromako
Aita santuaren belarrietara iritsi ziren. Erdi Aroan mirarizko gertaera orori ematen zitzaion garrantziagatik. Gertaera tragiko bat dela
medio. Gertaera positiboak eta negatiboak, onak eta txarrak. Gertaera sozialen eta sinbolikoen eragileen arazoa. Danborrada gertaera
militar baten parodia denez. Elezaharrak oinarri duen gertaera historikoa [...] Analesen bildu zuen Aleson-ek. Nik deskribatzen dudana
gertaera fisikoa da erabat. Bi gertaera diakronikok gertaera sinkroniko bat sortu dute. Berrikuntza hori gertaera fonetiko soila da.
Gaztaroko gertaera alai haien nostalgia. Aurkikuntza gehienak eta baliagarrienak alboko eta ustekabeko gertaeretatik etorriak direla.
Etorkizuneko gertaerek ikaratu egiten naute. Elkarren kontrako gertaerak. Edozein gertaera benetako baino bistakoagoa zen gertaera
hura. Edozein huskeriagatik, edozein gertaera axaleko dela medio. Gerrako gertaera larri batzuen berri izan dut. 1956ko Hungariako
gertaerek. Elektrizitate indarra, hipnosia, borondatearen igorpena, sugestioa, magnetismozko gertaera guztiak. Ezin ikusizko gertaera
horiek izumen arrunt bat baizik ez diote eragin.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Baina gertaera-segidaren ordenaren arabera ere definitzen da kontaketa. Hortik
aurrerako gertaera-katea ez dago oraindik guztiz argitua, baina hara zein den azken emaitza: inguruko nerbiozelula batek seinale elektriko
bat sortzen du, eta garunera igarotzen da seinalea.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Mendebaldeko iraultza-gertaeren ondorioengatik. Argi-dardara argi gertaera
periodiko guztietan agertzen denez. Hainbat eta hainbat ekonomia eta politika gertaera aztertzerakoan. Zenbait lekutan antisemitismo
gertaerak ari omen dira sortzen. Delitu gertaera zehatzik ez dagoenez. Hizkuntza gertaerak aztertzerakoan. Hizkuntza inoiz ez da
gizarte gertaeratik kanpo existitzen. Ikusten da, beraz, lexikologi gertaera sintaxi gertaerarekin nahas daitekeela funtzioaren
ikuspuntutik.
[4] antzeko gertaera (4); benetako gertaera (7); bizitzako gertaera (10); gertaera bakana (5); gertaera bakar (4); gertaera bakarra (4); gertaera
bakartu (4); gertaera bitxi (9); gertaera bitxi bat (4); gertaera diakroniko (5); gertaera diakronikoak (6); gertaera jakin (9); gertaera larri (9); gertaera
latz (5); gertaera lazgarri (8); gertaera lazgarriak (4); gertaera nagusiak (6); gertaera orokor (4); gertaera oso larria (4); gertaera politiko (4); gertaera
salatu (4); gertaera salatzeko (5); gertaera sinkronikoa (4); gertaera triste (6); gertaera txiki (5); gertaera xume (4); historiako gertaera (5); hizkuntza
gertaera (7)
azken gertaerak (11); egunotako gertaerak (4); gertaerak argitu (5); gertaerak argitzeko (10); gertaerak kontatu (5); gertaerak kontatzen (8);
herenegungo gertaerak (4)
gertaeren berri ematen (4); gertaeren bertsio (5); gertaeren harira (7); gertaeren inguruan (7); gertaeren lekuan (4); gertaeren lekuko (4)]

gertaeratxo iz gertaera txikia. Arazo judua ez da gertaeratxo huts bat bakarrik.
gertagaitz izond nekez gerta daitekeena.

Kasualitate gertagaitza ere izan zen, gero, alabak eta biok elkarrekin hitz egin
izana. Esan beharrik ez dago, ARNzko mundu horretara iristeko eta gero ADNzko mundu batera pasatzeko, nahitaezkoak zirela hainbat
urrats, zein baino zein gertagaitzago. Gertagarria (sei aurpegiko dado batekin egindako 6 milioi jokalditan gutxi gorabehera milioi bat
aldiz batekoa agertzea) eta gertagaitza (sei jokaldi jarraitan, dado berberarekin, sei aldiz segidan batekoa agertzea) ez dira, berez, izatez,
diferenteak. Nik ez dut inolako mistikarik behar, gertagaitza benetan gerta daitekeela onartzeko; aski dut matematika, horretarako. Eta
halako batean gertagaitza gertatu ere gertatzen denean, ez dago zer harriturik. Berri horren arabera, gertagaitz baitzen baina ez
ezinezko, berari zor nion, bada, bizirik irautea. Probabilitaterik gutxieneko gertaera zen hura; ez, ordea, probabilitate nulukoa; alegia,
gertaera zeharo gertagaitza zen; ez, ordea, ezinezkoa. Gertagaitza oso, baina nork dio ezinezkoa denik? Arkakuso Merkatua, izan, berez
baita topo-egite gertagaitz nahiz bilatuen lekua.

gertagaiztasun iz gertagaitza izateko nolakotasuna.

Gertagarritasunari buruz mintzo garenean, bertan barne-harturik
baitago gertagaiztasuna ere, ahalgarriaren mugako edo muturreko kasu gisa

gertagarri 1 izond gerta daitekeena. ik probable.

Gertaera baten probabilitatea aldeko kasuen kopurua zati kasu
gertagarrien kopurua da. Beste posibilitate bat -gertagarriagoa- Virgilen etengabeko hipoxiari lotua zen: urtebetean odola behar bezala
oxigenatu ezari, alegia. Emaitza gertagarrienari buruz. Gertagarria (sei aurpegiko dado batekin egindako 6 milioi jokalditan gutxi
gorabehera milioi bat aldiz batekoa agertzea) eta gertagaitza (sei jokaldi jarraitan, dado berberarekin, sei aldiz segidan batekoa agertzea)
ez dira, berez, izatez, diferenteak. Mundu magikorat jotzen zuen leiho hura -haurtzaroko leihoa-, non gertagaitzena ere gertagarri gerta
baitzitekeen. Konturatuko zara noski nik ez dudala hori gertagarri ikusten.

· 2 iz gertaera. Adituek, hala ere, bolidoena ohiko gertagarria dela azpimarratu zuten.
gertagarritasun iz gertagarria izateko nolakotasuna.

Nik ez dut Halabeharrean eta Patuan sinesten; teknikaria naizenez,
gertagarritasunaren formulen arabera pentsatzen ohitua nago. Gertagarritasunaren legeetan tinko oinarriturik. Gertagarritasunari
buruz mintzo garenean, bertan barne-harturik baitago gertagaiztasuna ere, ahalgarriaren mugako edo muturreko kasu gisa. Afrikatze
honen gertagarritasuna, beste ordezkatze askorena bezala, aldakorra da. Hizkuntza behar bezala ez menperatzeak [...] bilakabide
zenbaiten gertagarritasuna areagotzen du. Gertagarritasun-kalkuluak.

gertairudi iz

Denbora beti aurreraka doan irudipena (gertairudia, esango luke Orixek), areagotu egin da erloju digitalak ugaldu

direnetik.

gertakari [2723 agerraldi, 163 liburu eta 1330 artikulutan] 1 iz izadian gertatzen den zernahi gauza, giza
oharmenari agertzen zaion zernahi gauza. ik fenomeno. Zenbait gertakari aurreikusteko ezina, hala nola gas molekula
baten portaera edo sortzeko den bizidun alearen genotipoa. Milaka gertakariak gauzatu direla, gertagaitz askoak guztiak, bizitzarik
gabeko Lur batetik ARNzko mundu batera pasatzeko, eta gero ADNzko mundu batera. Bada bertze gertakari bat afera honi loturik
dagokeena agian. Hitz eta morfemen mailez harago ez doan gramatika batek ezin dezake gertakari hau azaldu. Geroko idatzietan

"egiturazko anbiguotasuna" (structural ambiguity) izendatu den gertakaria aipatzen du. Arrunt gogoetagarria zaidan gertakari bat agitu
ez balitz. Hitzen berezko esanahia aldatzea ere ohiko gertakaria da lagunarteko hizkeran.

2 (izenondoekin)

Enbrioiaren formen eta egituren sortzaile diren gertakari konplexuen sekuentziari begiratu. Gertakari berria zen
inmigrazioa ere. Bernoulli-ren efektoa deitu gertakari fisikoa medio. Itxurapen horiek mintzamenaren gertakari fisikoekin lotzen dituzten
arauak aurkitzea. Gertakari historiko baten lekuko izateko zoria dugu. Gertakari zientifikoa bera bilakatzen baita esparru soziokultural
horren isla. Gertakari linguistikoak, soziolinguistikoak eta demolinguistikoak zeuden aukeraren oinarrian. Formaldatzen dena fonema bat
da; hortaz, gertakari bakartua da -gertakari diakroniko guztiak bezala-. Gogo-egoerak egoera edo gertakari neurofisiologikoekin
identifikatzea.

3 gertaera. Urte batzuk geroago Liejan Europako futbola aldatuko zuen gertakaria izan zen. Gertakari iduriz axola gutxiko baina izan
dituen ondorioengatik arras krudel batek. Nobela honetan agertzen diren pertsonaia, leku eta gertakariak oro asmatuzkoak dira.
Gertakarien haria korapilatzen eta trabatzen denean, gertatu behar ez zuena gertatu denean. Anekdotatxo honek gertakari izena merezi
badu, behintzat. Geroztik, mila arrazoik, hamaika gertakarik eszeptizismoaren ildoa zilatu eta barnatu didate. 1632ean jazo zen
gertakari hau. Martxoaren 3ko gertakariak gogoratzeko Gasteizen egun osoan eginiko ekitaldietan. Nik gertakariak irakasten ditut,
andereño Granger, ez mitoak eta kondairak. Badaude beste banako zehatz batzuk, orain arte aipatu ditugun banakoekin alderatuta, egitura
konplexuagoa dutenak: gertaldiak (ingelesez, events), gertakariak (ingelesez, facts) eta egoerak (ingelesez, states edo states of affairs).
Niri zegokidan Gertakarietako kazetari saldoarendako izendapen gordin horren aitatasuna.

4 (izenondo edo izenlagunekin)

Medikuak Valmont jaunaren heriotzaren gertakari tristea jakinarazten zidan bitartean.
Gertakari larriak denboratik at daude. Gertakari fatalez beteriko hilabeteak ziren. Gertakari hutsalen errepikapen etengabe bat.
Ezusteko gertakari gogaikarri batek. Kontakizun honek New Yorkeko beste gertakari miresgarri bat oroitarazten dit. Haren senarraz
nekiena kondatuko nion, 43-ko Eguberriko gertakaria barne. Gerrako gertakariak ez dira aise ahanzten. Menturaz, Monduteguyk arrazoi
zuen eta iraultza ezinbertzeko gertakaria zen. Zoritxarreko gertakari horiek nola jazo ziren jakin nahi izanez gero. Eguneko gertakariak
komentatzen. Historiako gertakariei so egiten badiegu ere, halako zerbait gertatzen den susmoa daukat. Misteriozko gertakariak
kontatzeko.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Badirudi, beraz, behin agertu dela, behin bakarrik, gure Lurrean bizitza; banan-banan ere
guztiz gertagaitz diren gertakari sail batetik sortua dela. Labur daiteke, modu eskematikoan, nazioarteko ekonomia osatuz joan den
gertakari-katea: […]. Zatika zehazturik dago, gertakari-mordo baten azalpen sistematiko eta antolatua eskaintzeko aukeraren arabera.
Arazoa gertakari-sorta zabal bat azaltzeko teoriarik egokiena aurkitzea da. denbora kontzeptuak gertakari-fenomenoak islatzen dituzten
beste kontzeptu oinarrizkoago batzuetatik datoz, etorri. Orduan, Erreinuko Gertakari Liburua ekarri eta irakurtzeko agindu zion idazkariari.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Hauetariko ezaugarri batzuk gramatika gertakariei ez dagozkiela erabaki dezakegu.
Hizkuntza-gertakari horren gainean duda egiterik ez dago. Izan ere, izadia ala gizartea, zein nagusitzen da zientzia-gertakariaren
eraketan? Sarritan azaltzen da, ekonomia gertakariei loturik, determinismoa. Zeren antropologiak espeziearen ikuspegitik soilik aztertzen
baitu gizakia, eta mintzaira, gizarte gertakari bat da. Garai klasikoan, kanpo gertakariei esker iraun zuen latinak bere egoeran. Kirol
gertakariren baten kariaz hurbildutakoak. «Erlijio gertakaria» kultur elementu gisa.
[4] azken gertakari (7); benetako gertakari (5); bizitzako gertakari (4); gertakari arraro (4); gertakari bakana (4); gertakari bakarra (4); gertakari
berezi (4); gertakari berriak (4); gertakari bitxi (4); gertakari deitoragarri (6); gertakari garrantzitsu (7); gertakari handi (12); gertakari handia
gertakari harrigarri (4); gertakari historiko (13); gertakari hits (5); gertakari hitsa (5); gertakari ilun (8); gertakari larri (12); gertakari larrien
gertakari latz (18); gertakari latza (10); gertakari latzak (6); gertakari lazgarria (5); gertakari nagusi (6); gertakari nagusia (8); gertakari politiko
gertakari triste (4); gertakari ttipi (6); gizarte gertakari (4); zorigaiztoko gertakari (5)
bigarren gertakaria (6); gertakaria jazo (4)
gertakariaren berri (4)
azken gertakarien (8); gertakarien berri (16); gertakarien harira (5); gertakarien inguruan (13); gertakarien inguruko (7); gertakarien lekuko
gertakarien ondoren (4); gertakarien ondotik (12); gertakarien ostean (4); madrilgo gertakarien (4); ]

(8);
(5);
(4);

(5);

gertaketa iz prestaketa. Borrokarako gertaketak. Baina profesional-antzeko gertaketa bat ematen saiatu zen.
[36 agerraldi, liburu 1ean]
Bi gertaki haiek -kaperako obren akabatzea eta aita Bartolome Urbiainerat
etortzea- ez zirela kointzidentzia huts. Bizitzan gerta zekidakeen gertakirik gertagaitzena.

gertaki

iz gertaera.

[563 agerraldi, 109 liburu eta 138 artikulutan]
Argazkilariak horren ohikoak ez ziren garaian,
ezezagun baten kameraren aurrean jartzea gertakizuna izango zen. Paralelismorik garrantzitsuena gertakizunen ardatza bera izan
liteke: bikoteen harremanak. Eta ez nekien gertakizunen abiadura hura nola geldotu. Anaiek, biziki pozik kargua onartu zuelako, handikiro
ospatu zuten gertakizuna. Gertakizuna bi modutara kontatzen dute lekukoek. Amonak kontatutako gertakizun hura. Airearen
bibrazioaren gertakizuna. Denboran benetan jazo diren ordenean aztertzen ditu gertakizunak. Muga zaitezte gertakizunetara.
Notarioak "Gertakizunen egunean" -epaitegian esaten duten bezala-. Opera da idazlan honetako gertakizun askoren gertalekua.
Gertakizun hau esplotazio-historia luze baten zatia dela. Kontu tipiak, gertakizun heinekoak ere ez direnak. Gertakizun hura ikusi
nuenean, ez nituen hiru urte baino gehiago izango.

gertakizun

1 iz gertaera.

2 kontakizunaren haria. Obran zehar agertzen doazen pertsonaien iragan iluna edo itxurakeria agerian utziz [...] Wildek gertakizun
korapilatsua josten du burutik buru, titulutik bertatik hasi eta azken esaldiraino. Asmatu egiten ditut gertakizunak, baina ez dut gezurrik
esaten.

3 (izenondoekin)

Kazetok ia egunero ekartzen dituzte gertakizun harrigarriak. Gertakizun itxuragabea eta sekula inori buruan
pasatu gabea. Gertakizun larri bat edo ixtripu bat gertatzen balitz. Serioja Golovinek, Musiak eta besteek hurbil zeukaten gertakizun
lazgarria zen heinean soilik pentsatzen zuen heriotzan. Guztiak gertakizun handirako prestatua zegoen lekura iritsi zirenean. Gertakizun
gogoangarri baten kronika. Beste gertakizun aipagarri pare bat. Gauza sinple edo gertakizun hunkigarriak hitz motz biluzietan erranez.
Egiaren antza duten gertakizun faltsuak sortuz. Gertakizun literarioko etapen antolamendu kronologikoa. Tuzididesek hain maisutasun
handiz kontatzen dituen gertakizun historikoetan. Gertakizun historikoak ala fikziozkoak kontatzen zizkizuten? Garbi dago, beraz,
prosodia dela gertakizun segmentalen gertaleku, eremu. Jakinik patua ez dela ez kasualitate ez istripu, gertakizun kateatu, iragarrezin
eta ulergaitzen emaitza natural baizik.

4 (izenlagunekin)

Iturri hori ere agortutakoan, historiako gertakizunak hartuko nituen. Filma benetako gertakizun batean
oinarrituta dago. Benetako gertakizunetan oinarritua. Niri behin eta berriro etortzen zaizkit txikitako gertakizunak burura. Bizitzako
gertakizunen baten inguruan. Irudikatuak nituen dagoeneko haren bizitzako gertakizun nagusietako batzuk. Errealitatearen eta
ametsaren arteko arrasto finean zihoan eguneko gertakizunen pelikula ikusten. Garrantzizko gertakizun zenbaiti esker. Aspaldiko
gertakizun bat gogoratzen ari balitz bezala. Gai izaten baitira, astroetan oinarritutako kalkuluak erabiliz, iraganeko eta etorkizuneko
gertakizunak esplikatzeko. Manguelek justu beste muturreko gertakizun bat ere kontatzen du liburu berean.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Izenak izen, gertakizun mota beraz ari gara funtsean. nire inguruan dena zen oihu
mordoa, zarata, berba eta gertakizun atalak, eta lerroka sailkatzeko joan-etorriak. Zergatik egin zuten Parisko Clignancourteko Arkakuso
Merkatuan bat bi gertakizun-segida horiek? Chowder Bentatik bat-batean alde eginez geroztiko gertakizun-zurrunbilo hartan, kezkatuegi
ibili nintzen datak gogoan edukitzeko.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Ahoskera-gertakizunen zio edo justifikazioa alderdi fonetikoan kokatzean edo,
gutxienez, horrekin lotzean datza naturaltasuna. Errealitate gorena onartzen duen gizakia sortzen da, giza gertakizuna da, eta errealitate
horrek moldatzen du existentzia horren azken zentzua.

7 gertakizun izan da ad

Gertakizun den etorkizuna. Gertakizun diren gauza guztien Jaungoikoaren aurrezagutza ukatu gabe.
Genomari buruzko datuek, matxura monogeniko mendeliarrei dagokienez behinik behin, gertakizun dena zinezko gertakari bilakatuko
dute. Tratamenduak asmatu zein ez, gertakizun diren gaitzek egundo ez bezalako presentzia izango dute aurrerantzean. Sirenek Odiseori
kantatu -eta kontatu- zioten bere oraina eta kantatu nahi izan zioten gertakizun zitzaiona ere. Baina gertakizun genuen, artean, eszena
gogorrena. Baina maiatzaren batean omenaldia egin ziotenean Bilbokoa gertakizun zen, eta Cornegie Halleko diskurtsoa egiteko tenorean
ere gertakizun zen.

[3] benetako gertakizun (3); bizitzako gertakizun (5); gertakizun den (3); gertakizun historiko (3); gertakizun historikoak (4); gertakizun horren
zergatikoen (3); gertakizun larri (3)
gertakizunaren berri (3)
gertakizunen harira (3)
benetako gertakizunetan (3)]

gertakor izond gertagarria. Bere aurkikuntzak gertakorragoak bihur zezakeen guztia.
gertakortasun iz gertagarritasuna.

Baina, hala ere, taula hori enuntziatu bat da: zifra-multzo batena, hauek lortzen direlarik
alde batera utziz segidako emaitzen gertakortasuna gehitzea eragingo duen guztia. Gertakortasun minimoko sail batek.

[93 agerraldi, 16 liburutan]
Eternitatea ez da handi, ez ttipi, esan liteke egun bateko edo instant bateko
gertaldia dela, irudipen itsu batek hazia eta hiperbole bihurtua. Santoñako gertaldiaren inguruan. Nola nauten gertaldi guztiek salatzen,
eta ene mendeku nagia akuilatzen!

gertaldi

iz gertaera.

2 (eszena edo) Nire isilmandatariak, antzezle bikaina baita, harridurazko, etsipenezko eta barkamenezko gertaldi ttipi bat jokatu zuen.
Berriz ere gertakari ttipiak, adiskide ederra; baina gertaldiak soil-soilik, batere egintzarik ez. Sortu behar zuen eskandaluagatik beragatik
gogaikarria baizik ezin izan zitekeen gertaldi bat eragitera. Eta espres egina balitz bezala, ohearen erresorten kurrinkak antzoki-gertaldia
osatzen du. Bere Napoleon partikularraren tradizioari eusten zion -Blackwhite handiarenari-, zein ere askotan ekartzen baitzuen gogora
gertaldi eta imitazioen bidez. Memling-en Jesukristoren Nekaldia, esate baterako, Jesukristoren irudia hogeiren bat bider, gutxi-asko
gurutzebideko "gertaldiei" dagozkien beste horrenbeste leku eta jarreratan, irudikatzen duena.

3 (filosofian edo kidekoetan)

Badaude beste banako zehatz batzuk, orain arte aipatu ditugun banakoekin alderatuta, egitura
konplexuagoa dutenak: gertaldiak (ingelesez, events), gertakariak (ingelesez, facts) eta egoerak (ingelesez, states edo states of affairs).
Fisikariak gertaldi fisikoen arteko lotura kausalak aztertzen ditu, eta psikologoak gertaldi psikologikoen artekoak. Sarri askotan
pentsatzen dugu gertaldi fisiko batek gertaldi psikologikoak kausatzen dituela; esaterako, A-k izandako istripuak A-ren depresioa kausatu
zuen. Hona hemen gertaldi beraren deskribapen desberdinak: (i) argi-etengailua sakatu dut, (ii) argia piztu dut, (iii) gela argitu dut
egunkaria hobeto irakur dezazun...
[3] e gertaldia (5)

k gertaldiak e (4)]

gertaleku 1 iz zerbait gertatzen den lekua.

Hilketaren gertalekuan bertan. Aitak hilketa gertalekura hurbildu eta semea
zuela aitortu zuen negar baten. Krimenaren gertalekura itzultzen den hiltzailea bezala. Gertalekuetan bertan jasotako informazioak.
Espazioa irudikatzen baldin bada, ekintza baten [...] gertaleku bezala irudikatzen da beti: eszenografia baterako leku bezala. Opera da
idazlan honetako gertakizun askoren gertalekua eta haren oihartzuna eta aipua sarri agertzen dira. Atea zabaldu eta antzerkiko
gertaleku bat zirudien: putak, txuloak, bezeroak, madama. Proteina arrotzek (bakterioek, esate baterako) gorputza inbaditzen duten
guztietan, granulozitoak, mobilizatu, eta gertalekura abiatzen dira prestu.

2 (izenondoekin)

Ipar-Hego harremanen gertaleku publikoaren eta pribatuaren artean zabaldu den leize handia. Krisi horretan,
Latino Amerika izan zen berriz ere gertaleku nagusia. Ea juduen eta Mendebaldeko Kristandadearen arteko topaketa tragikoaren gizartegertaleku berezia ez ote zetzan Mendebaldearen aldeko berezitasunetan juduen aldekoetan bezainbat. Ikaratxo berde horrexek
sentiarazten dit niri [...] hantxe nire aurrean jokatzen ari dela, bikaintasun osoz, duela hamabiren bat mila milioi urtetik hona unibertsoa
gertaleku erraldoi duen ikuskari zirraragarria.

3 gertaleku izan da/du ad

Eta bateratu ahal izan ziren barne-merkatuak, gerora industrializazioaren gertaleku izango zirenak.
Liburuaren erdiko ataltxo batek baino ez du Auschwitz gertaleku. Operaren aurrealdea du gertaleku Tourvel andreak Valmont eta Émilie
zalgurdi berean ikusi dituen gertaldi ikaragarriak. Eta mundu erreal hori dugu geure eguneroko bizialdiaren gertaleku.

gertarazi, gertaraz, gertarazten du ad gertatzera behartu.

Denon bistan gertatzen diren -gertarazten ditugun- gizakien
kontrako ekintza gaitzesgarriak. Zu, abenturak gertatzen zaizkiona zinen eta ni abenturak gertarazten nituena. Eskuak luzatzea aski dut
gauza ikaragarriak... ikaragarriak gertarazteko. Lisboan bizi den gizon batek oso zalantza larriak dauzka, zeren hala esan baitio deabruak
bisita batean, nahikoa zaiola hari arrunt bat bere etxean moztea Txina urrutian bizi den Mandarin baten heriotza gertarazteko. Aldakuntza
faktoreek, beti, lerraketa bat gertarazten dute adieraziaren eta adierazlearen arteko erlazioan. Ordena jakin bat, banakoen jatorria
kontuan hartu ez zuena eta zergatikoa agian ezustekoa izan zuena, izan da elkarketa berri bat gertarazi duena. Hotsak ozenago edo
ahulago entzuten dira, hotsa gertarazi duen mugimenduaren indar handiago edo txikiagoaren arabera.

[3 agerraldi, liburu 1 eta 2 artikulutan]
Gertakariak Frantzian gertatu ziren arren, Espainiako Auzitegi
Gorenak dio baduela salatutako gertariak epaitzeko eskumenik. Bizitzan zehar, denboran, zure denboran zehar etena izan duten
gertariek jartzen zaituzte horrela.

gertari

iz gertaera.

gertatu, gerta, gertatzen 1 da ad aipatzen den ekintza berez sortu. ik agitu, jazo. Zer gertatu da: harrapatu egin
dute, ala? Istripu bat gertatu da. Zerbait gertatu berria zela edo gertatzera zihoala sentitzen zuen. Ilunabarrean, tabernan agertu zen
komunista, ezer gertatu ez balitz bezala. Zer gertatu ote zen ikustera. Segundo gutxitan gertatu zen guztia. Baina egun batean
gertatzekoa gertatu zen. Zaldunak eta printzesak arratsalde osoa elkarrekin pasatu zuten, eta gertatu beharrekoa gertatu zen. Baina
gertatu zen epailea ere maitemindu egin zitzaiola, eta hark ere etxera sartzera gonbidatu zuela. Eta den-dena pentsatu bezala gertatu
zen. Istorioa aspaldi gertatu zen. Eszena apaingela dotore batean gertatzen da. Baina orduan gertatu zen ustekabekoa. Hilketa ez zela
igandean gertatu. Ez zen horrela gertatu. Aldaketa ez zen borrokarik gabe gertatzen ari. Ez zuen luzaro iraun, engainuan oinarritutako
bertutearekin gertatu ohi den bezala. Gauza bera gertatzen da edertasunari dagokionez ere. Valmont jaunaren eta nire artean gertatu
den guztiaren benetako kausa. Erailketa gertatu zen lekutik urruti. Dabidekikoa gertatu zenean [...] guztiz ahul eta indarge geratu
nintzen, edozertarako eta, batez ere, amodiorako gogogabetua. Pertzepzioaren elementuak -argitasuna, ertzak, koloreak- ez direla inoiz
bakanka gertatzen, era analitikoan, denak batera baizik. Hizketan gertatu ohi diren hots aldaketak. Europako mundu-ekonomiaren
sorrera (1450-1650) berrikuntza tekniko handirik gabe gertatu zen. Zientzia eta teknologietan gertatu diren aurrerakuntzek arma
izugarriak jarri dizkigute eskura. Badakizu barrenean garbia zarela, eta, zernahi gertatuta ere, berriro zoriontsu izango zarela. Edozein
gauza gertatuta ere, ez zait axola.

2 (nor-nori laguntzaileekin)

Semeari zer gertatu ote zitzaion jakin nahirik. Hau eta hau gertatu zait -adierazi zion-. Bart
arratsean gertatu zitzaidan historia kontatuko dizut. Haiei gertatzen zaiena gertatzen zaizuela zuei ere. Atzo ere gauza bera gertatu
zitzaidan. Merezi du gertatu zaiona. Hau zoritxarra gertatu behar zaiguna! Ezin zaiok ezer txarrik gertatu. Horixe gertatu zitzaidan
Idoiarekin. Besteren mahaira esertzeagatik gertatu zaidak hau, besteren ona bilatzeagatik... Urak bezala gainezka egiten dit aieneak; izan
ere, zeri beldurrik handiena, eta huraxe gertatu zait niri. Ez zitzaion erredura-arrasto bat baino gelditu, gertatu zitzaionaren gogoragarri.
Nahi duzun guztia gerta bekizu, eskatu duzun bezala.

3 (-tzera atzizkiaz)

Behin, ordea, mahai batean bi taxistarekin esertzera gertatu, eta zuzenean galdetu zidaten zer herritakoa
nintzen. Orduan kasualidade gogoangarri batez, apopilo-etxean neure etxejaunaren eta kanpotar baten arteko solasaldi baten lekuko
izatera gertatu nintzen, pareta bat tarte, gizona zuzenean ikusi gabe.

4 izan, bilakatu, aipatzen den ondorioa izan.

Urte horretan palestinarrek Munich-eko Joko Olinpikoetan eraso egin eta
hildakoak gertatu ziren atleta israeldarren artean. Tunelera sartzea zaila gertatu zitzaien. Baina Gulanar jauregian ikusi zutelarik, hegaka
joan zitzaizkion eta elkarretaratzea zinez hunkigarria gertatu zen. Langile espezializatuen denbora osoko okupazioa ez dela errentagarria

gertatzen. Txina urrunetik nator, onean etorri ere, eta han gauza miresgarrien lekuko gertatu naiz. Kamala haurdun gertatu zenean
gizonak egia esan zion. Eta behin baizik ez nintzen goraino igotzeko baimenaren merezient gertatu. Eta horrela, bigarren miraria
lehenengoaren froga gertatu zen. Kirurgian, tumorra onairea gertatu zen, meningioma bat... Ez zutela lehenago hondoratuak edo
lasterrago irentsiak gertatu zirenen patu bera pairatu. Augustus McNiel, Laugarren Kaleko 253 W.-ko bizilaguna, gaur goizean larri
zauritua gertatu da, New York Central-eko trenbidean atzeraka zetorren merkantzi tren batek harrapatuta. Elbarri zetzan Gubbioko andre
bat [...] bere gaitzetik libre eta sendaturik gertatu zen. Hotz eta zehatz gertatzeko asmo trinkoa nuen. Gogaikarri ere gerta naiteke,
eme-urrina inguruan usmatuz gero. Jauna ihesleku gertatu da behartsuentzat, / premialdian eta larrialdian laguntza. Hazkundea,
estentsiboa izatetik, intentsiboa izatera igaro zen, eta gizartearen sektore zabalagoei gertatu zitzaien onuragarri. Gandar ohartu zen berak
hil behar zituenak gertatu zitzaizkiola salbatzaile. familia sarritan zama astuna gertatu izan zaigu Dabidi eta bioi. Umekeria uste baino
larriagoa gertatu zen eta azkenean ospitalera eraman behar izan ninduten, eta han, sabel garbiketa egin. Gaur ere, usteak ustel gertatu
zaizkit.

5 aurkitu, suertatu.

Orain urte batzuk Ingalaterran zehar nenbilela hirurogeiren bat urteko gizon batekin gertatu nintzen trenean.
Ondikotz, karrozazainak operaren aurretik iraganarazi ninduen, eta irteeraren zurrunbiloan gertatu nintzen. Erremediorik gabe sortuko den
eritasun baten aurrean gerta gaitezke. Joantto, oharkabean, mailu bat eskuan gertatu zen, errekeitu batek kaskatzera sustatzen zuela.
Gainerako guztiak elkarrekin bazkaltzeko geratu dira, tête du tourc den gidaria izan ezik, noski, eta beharbada nabarmen samar gertatu
naiz. "Jaunok", erran zien, "hemen bilduak gertatu zaretelarik, dudarik gabe asmatuko zenuten hirurak deitorekizun berbera duzuela nire
kontra. Diru beharrean gertatu eta besterik gabe saldu egingo zuen, eta gero ez zuen izango egindakoa aitortzeko adorerik. Fusilamendu
pelotoia zuzendu beharra gertatu zitzaidan, denboraldi batez.

· 6 du ad prestatu. Espetxe barruan teatro emankizunak gertatu eta antzeztea, berak eta beste kartzela-kide batzuk aktore lanetan
jardunez. Hamaiketan korrika batean joaten dira bazkaria gertatzera. Afaria gertatzeko etxeratu aurretik. Umez inguraturiko andre
taldetxoek ziharduten afaria gertatzen.

7 (era burutua izen gisa)

Herriko gertatu nagusi guztiak filmatu zituen kordea emanda zebilen 16 mm-ko Boilieu kamerarekin.
Apurtzen jakin behar da, gero eta puska gehiagotan, gertatu batek eduki ditzakeen aldaera guztiak ezagutu arte.

8 zer gerta ere badaezpada ere.

Eta orduan gauza asko erakutsi behar zaizkio, zer gerta ere; gauzak nola diren eta zergatik.
Atea zabaldu behar du, eta babesa dakar zer gerta ere. Betidanik, zer gerta ere, lau intxaur eskura nahiago, urrutiko hamalauak baino.
Zer gerta ere giltzatua beharko zukeen polizi pistola bat zeraman eskuetan. Urratsak labur eta zuhur beraz, zer gerta ere. Aldiz, jakizu
bigarren gutun hori atxikia dudala, zer gerta ere, nahiz Jakes aita delako aitormenik ez daukan lehen hark bezain garbi... Lehendakariaren
bizkartzainak alde orotara barranda zeuden, eskua palto azpian zeramaten pistolen gainean, zer gerta ere!
[9] aldaketa bat gertatu (9); aldaketa gertatu (19); aldaketak gertatu (9); alderantziz gertatu (12); alderantzizkoa gertatu (16); antzeko zerbait
gertatu (49); antzekoa gertatu (25); antzera gertatu (12); arratsaldean gertatu (11); askotan gertatu (25); aspaldi gertatu (10); atentatuak gertatu
(10); atzo gertatu (17); benetan gertatu (35); berriro gertatu (9); berriz gertatu (10); beste horrenbeste gertatu (24); beti gertatu (13); bezperan
gertatu (10); bidean gertatu (9); borroka gogorrak gertatu (14); borrokak gertatu (12); erasoa gertatu (28); erasoak gertatu (13); errepidean gertatu
(16); etxean gertatu (10); ezbeharra gertatu (43); ezinezkoa gertatu (20); eztanda gertatu (16); gauean gertatu (15); gauza bera gertatu (95); gauza
bitxia gertatu (12); gauzak gertatu (23)
gertatu berria (11); gertatu da (775); gertatu eta gero (34); gertatu ondoren (41); gertatu zen (2862); gertatu zen ezbeharra (42); gertatu zen istripua
(18); gertatu zen leherketa (10); gertatu zen lekuan (16); gertatu zen lekura (12); gertatu zen orduan (14); gertatu zen unean (13)
goizaldean gertatu (13); goizean gertatu (16); haurdun gertatu (15); heriotza gertatu (11); hilketa gertatu (26); hirian gertatu (13); hondamendia
gertatu (21); istiluak gertatu (10); istripu bat gertatu (19); istripu larria gertatu (10); istripua gertatu (69); kontrakoa gertatu (18); lagungarri gertatu
(12); larria gertatu (21); larria gertatu zen (10); larriak gertatu (9); larririk gertatu (10); lehen gertatu (9); lehenago gertatu (25); lehenago gertatu zen
(11); leherketa gertatu (17); lurrikara gertatu (38); maiz gertatu (16); sarri gertatu (12); sarritan gertatu (10); tiroketa gertatu (9); ustel gertatu (13);
zaila gertatu (28); zera gertatu (18); zerbait gertatu (217)
benetan gertatua (12); gertatua ikusirik (9); gertatua kontatu (11)
gertatuak gertatu (34)
gertatuaren berri eman (23); gertatuaren berri jakin (10)
berehala gertatuko (9); berriro gertatuko (17); berriz gertatuko (14); erraza gertatuko (9); gauza bera gertatuko (56); laster gertatuko (9)
edozer gertatuta ere (13)
aurka gertatutako (10); errepidean gertatutako (10); gertatutako atentatu (11); gertatutako borroketan (10); gertatutako eraso (16); gertatutako
istripu (17); gertatutako istripu batean (9); gertatutako istripuan (14); gertatutako istripuetan (10); herenegun gertatutako (14); inguruan gertatutako
(9)
atzo gertatutakoa (11); gertatutakoa argitzeko (19); gertatutakoa gertatu (10); gertatutakoa ikertzen (10); gertatutakoa kontatu (28); gertatutakoa
salatu (14); gertatutakoa salatzeko (9)
gertatutakoaren berri eman (12); gertatutakoaren egia (9)
berriro ez gertatzeko (12); berriz ez gertatzeko (10); gertatzeko arriskua (26); gertatzeko aukera (11)
aldaketa gertatzen (9); aldaketak gertatzen (13); alderantziz gertatzen (27); antzeko zerbait gertatzen (54); antzekoa gertatzen (25); antzekoa
gertatzen da (12); antzera gertatzen (16); arabera gertatzen (20); ardura gertatzen (13); askotan gertatzen (75); askotan gertatzen da (22); bakan
gertatzen (10); bakarrik gertatzen (44); batera gertatzen (23); behin gertatzen (20); benetan gertatzen (18); berdin gertatzen (103); berdin gertatzen
da (57); berdintsu gertatzen (13); berez gertatzen (10); berezirik gertatzen (9); beste hainbeste gertatzen (13); beste horrenbeste gertatzen (22);
bestela gertatzen (16); bestela gertatzen da (11); beti gertatzen (80); egunero gertatzen (45); euskal herrian gertatzen (15); ezbeharren bat gertatzen
(10); ezinezkoa gertatzen (26); ezinezkoa gertatzen da (10); gauza bera gertatzen (226); gauza berbera gertatzen (11)
gertatzen da (1800); gertatzen denaren berri (12);
gutxitan gertatzen (39); gutxitan gertatzen da (16); halabeharrez gertatzen (9); halako zerbait gertatzen (13); kontrakoa gertatzen (29); maiz
gertatzen (89); maiz gertatzen da (18); munduan gertatzen (30); noizean behin gertatzen (9); orain gertatzen (21); orain gertatzen ari (12); orduan
gertatzen (10); oso gutxitan gertatzen (13); sarri gertatzen (28); sarriago gertatzen (19); sarritan gertatzen (27); soilik gertatzen (13); ugari gertatzen
(9); urtero gertatzen (15); usu gertatzen (27); zail gertatzen (14); zaila gertatzen (22); zer arraio gertatzen (15); zer demontre gertatzen (10)]

gertu1 1 adlag prest.

Bada, gertu egon. Gertu egon behar dut uneoro, bestela atzera ere irristatuko zait behatzen artean. Gela
gertu egon bezain laster [...] korridorean urrats ezagunak entzuten dira. Steam-boata gertu zegoen ateratzeko. Ni gertu nago zuk esaten
didazuna egiteko. Prest dago Jauna auzitarako, gertu bere herria epaitzeko. Edozein perili aurpegi emateko gertu ginela. Biharko gertu
izango duzu, asteburuan erabiltzeko moduan. Gertu daukazu uztaia, prestaturik gezi ahaltsuak. Baina jendearengandik hurbil gelditzen
nintzen, bakardadearen azalean, larrialdian haien erdian babesteko gertu. Edozer gauzari aurre egiteko gertu egon beharko dugu hemen.
Denak denen esaneko izateko prest zeuden, eta agintzen zuenaren gogoa betetzeko beti gertu. Bainatu ondoko berotasun goxoan
berriketarako gertu egoten zinen berriro. Jolaserako gertu, begiak tapatu nizkion eskuez.

· 2 adlag hurbil.

Hain gertu, hain urrun. Ibaia gertu dago. Igarri egiten da gertu dela negua. Azterketak gertu ziren. Oso gertu
sentitu dituzu ahotsak. Heriotza gertu zuelako. Bazekien bere jolasok gertu zutela krudelkeria. Bada hemen gertu dorre bat oso zabala
eta apartatua. Ikusi, hor gertu bada herri koskor bat. Gertu utzi zuen motozikleta zaharra. -Abiatzeko ordua gertu dago, Jauna. Gaua
gertu dugu. Ikasi ere gertu-gertu: Oñatiko unibertsitate sortuberrian.

3 (-tik atzizkiaren ondoan)

Tolosatik gertu zegoen herri batera joan behar nuen. Gimliri eta Legolasi, damarengandik gertu
baitzeuden, negarrez zegoela iruditu zitzaien. Paola Txusporenetik gertu bizi da, bihartik aurrera biziko naizen etxetik gertu, hain zuzen.
Odol asko botatzen zuen eta bazirudien heriotzatik gertu zegoela. Emakumeekiko errukiaren antzik ez zuen sentimendu bat, hoztasunetik
gertu zegoena. Neguko Olinpiadetako urrezko domina eskuratzetik gertu zegoen, bada, Sven Malysen. Andazarratetik Aizarnazabal gertu
genuen oso. Amara auzoan utzi ninduen, autobidearen sarreratik gertu. Faxistek atxilotu zuten lekutik gertu. Ordurako, txalupa lehorretik
gertu-gertu zegoen.

4 (konparatiboekin)

Argi ageri da Mendekurako gertuago daudela gizakiak, ongi eginak ordaintzeko baino. Woodsek inoiz baino
gertuago ditu aurkariak. Inguruko errealitatetik gero eta gertuago banengo bezala. Abiatzeko eguna gero eta gertuago zegoela ikusirik,
Abasek urrats erabakigarria egin nahi izan zuen. Gertuagotik, argi ikus zezakeen zuhaitzaren aurrean hedatzen zen hosto eta adarrezko
geruza. Elkarrengandik gertuegi dauden hitzak dira kausalitatea eta kasualitatea, halabeharra eta patua. Bera zegoen gertuena.
Nekazaria da hemen eta nonahi lurretik gertuena bizi den giza klasea. Urruti iristen gara, halaber, amodio bila, gorputzik gertuenak ere
urrun baitu bihotza. Eguzkitik gertuen dauden planetak. Sendagilearen kontsultategiko atetik gertuen zegoena aukeratu nuen. Zein da
gertuen dagoan herria? Harresi gertuenera igo zen. Zubiaren burualdetik gertueneko atearen aurrean. Hildakoen eskubideak -nahiz eta
gertuenekoen oinazea ulertzen zuen- ez zirela bizidunenen gainetik jarri behar.

5 (deklinabide atzizkiekin) Eligio gertura iritsi zitzaionean. Kezka aurpegia daukate biek eta gertutik gertura egiten diote berba
elkarri, belarrira. Haren itzaletik, gertutik segika. Zuk gertutik ezagutzen dozu euskal kulturaren mundua. Gertutik ikusi nahi baitzuen
Françoisek pintatutako emakumea. Tooktarren lurrak gertu-gertutik zaintzen dituzte. Gertu-gertutik begiratzen dio, baina ez dirudi
neska konturatzen denik. Prest dago Jauna auzitarako, gertu bere herria epaitzeko beti edukitzen nuen aukera drama haiek gertu-gertutik
ikusteko.

6 (-en atzikiaren eskiunean, izen gisa) -Ez didak, bada, esango... heriotzaren gertuak kikildu hauenik.
· 7 izond ziurra, dudarik gabekoa; hurbila. Gure biktimak heriotza gertu batera eramango duten

mekanismoak asmatu
besterik ez dugu egiten. Baina batzuk egia gertutzat zeukaten ezen erdi bidean bazela Icnusa zeritzon uharte bat. Eta etorkizun ezezagun
baina gertu eta ziurki trajiko baterako prestatzea. Artistaren handitasuna hain era gertuan erakutsi izana. Bet-betan konturatu nintzen
arrisku gertuaz: han netzan, ero batek lurpera emanik, pozoi bat harrarazi ondoren.

8 gertuan adlag gertu, hurbil. Nevski Perspektiban bertan ez bada ere, oso gertuan. Hantxe gertuan baitzegoen gure zirujaua.
Zientziazko karreraren bat egiten ari ziren bi ikasle fortunatu zitzaizkidan gertuan. Cogolludoko frontetik gertuan zen Torrebelena izeneko
herritxoan. 1995eko uztailaren 15ean hil zen, jaioterritik gertuan. Kosmologia zaleak ezker-eskuin begiratu du, ea inor duten gertuan.
Haren aurrean eserita nengoen, ez irakurtzen, zelatan baizik, nire gorputz organo guztiak atzar-atzarririk, nire gertuan sumatzen nuen

· Eta maiz eta ugari hazten da papiroa Deltako zingiretan, Alexandriatik gertu-gertuan.
9 gertuko izlag Carmarthendik gertuko erreka zulo batean. Handik gertuko tranpatxo bat ireki zuen lurrean garbitzaileak. Hirurogei
haren zelatan.

urtetik gertuko gizona, tea hartzen ari zen. Frantziskoren oso gertukoa zen anaia txit espiritual bat deabruaren tentaldi guztiz larriak
jasaten ari zen denbora luzez. Eredutzat hartzen den hizkerak bizia eta hiztunengandik gertukoa izan behar duela. Gertuko adibidea dugu
Franco diktadorearen lehen urteetako Espainia. Gertuko albisteak jorratu ohi dituzte hedabide hauek, eta gertukoa beti da interesekoa.
Senidetasun eta elkar maitasunaren sena: berdintasunezko harremanak, xumeak, gertukoak, bakoitza besteen "ahizpa txikiena" izanez. Hain gertukoak ere ez ginen -esaten diot-, baina, badakizu. Gertukoak zaizkigun paisaietatik kanpo joatera behartuak izatea. Urrutiko
probintziaren batera predikatzera zihoanean ez ezik, gertukoetara zihoanean ere. Urrutikoentzat eta gertukoentzat. Hitza eskualdeko
informazio iturri nagusia eta gertukoena izango baita. Gertukoenak ahazten ditugu sarritan errazenik. Eta itxaronaldi haietan jadanik ez
genuen edozeinen konpainia bilatuko, baizik gertukoenena soilik. Azken agintaldian gertu-gertuko harremana izan du George Bush
presidentearekin.

10 gertuxe gertu xamar. Gertuxeagotik begiratu nuen, eta neure burua ikusi nuen, nire burua, han barruan, sukaldeko leihoaren
atzealdean.

11 gertuz adlag ziur.

Gertuz dakigu hartaz amorostu eta beraren xerka joan zela. Horregatik diot halako esker ona Sandrori,
esturatan jarri nauelako berariaz, hartan eta beste hainbat ekinbide halakotan, itxuraz baino ez baitziren zentzugabeak; eta gertuz dakit

·

baliagarri izan zaizkidala gerora.
Kontrako afektuak, aurrerantzean, deituko ditut gizakia alde orotara daramatenak, genero berekoak
badira ere, hala nola nasaikeria eta zekenkeria, maitasun mota batzuk direnak; baina ez dira kontrakoak izaeraz, gertuz baizik.
[4] amaiera gertu (12); amildegitik gertu (4); aski gertu (5); atetik gertu (14); aurre egiteko gertu (4); auzotik gertu (7); baserritik gertu (4);
betetzetik gertu (4); beti gertu (10); bordeletik gertu (5); egoitzatik gertu (7); elkarrengandik gertu (15); elkarrengandik oso gertu (4); emateko gertu
(11); entzuteko gertu (4); errepidetik gertu (4); ertzetik gertu (4); etxetik gertu (47); ezpainetatik gertu (4); garaipenetik gertu (10); geltokitik gertu
(9)
gertu da (9); gertu dago (89); gertu du (15); gertu egon (53); gertu egonda (7); gertu egongo (17); gertu egotea (12); gertu egoteko (5); gertu egoten
(5); gertu gertu (22); gertu gertuan (4); gertu gertutik (51); gertu gertutik bizi (4); gertu gertutik ezagutzen (4); gertu gertutik ikusi (4); gertu gertutik
jarraitu (6); gertu izan (55); gertu izandako (7); gertu izango (12); gertu izatea (8); gertu samar (7); gertu sentitu (8); gertu sentitzen (11); gertu
sumatzen (4)
goiko postuetatik gertu (5); gola gertu ikusten (4); hauteskundeak gertu (4); helmugatik gertu (17); heriotza gertu (8); herritik gertu (33); herrixkatik
gertu (4); hiriburutik gertu (9); hirigunetik gertu (4); hiritik gertu (39); hoteletik gertu (6); ibaitik gertu (4); iruñetik gertu (4); itsasotik gertu (11);
jaitsiera postuetatik gertu (5); kostaldetik gertu (4); laguntzeko gertu (4); lekutik gertu (24); lekutik oso gertu (4); lortzetik gertu (6); lurretik gertu
(5); mugatik gertu (42); nahiko gertu (12); ordua gertu (5); oso gertu (193); paristik gertu (7); plazatik gertu (5); podiumetik gertu (4); portutik gertu
(5); postuak gertu (6); postuetatik gertu (18); sarreratik gertu (4); saskitik gertu (5); siriako mugatik gertu (5); tokitik gertu (13); unea gertu (6);
uretatik gertu (4); urtegitik gertu (7); zubitik gertu (4); zulotik gertu (7)
alde egitetik gertuago (5); askoz gertuago (6); gero eta gertuago (68); geroz eta gertuago (12); gertuago dago (46); gertuago du (16); gertuago nago
geratzetik (4); gertuago sentitzen (6); inoiz baino gertuago (18); zenbat eta gertuago (7)
gertu gertuan (4)
ahalik eta gertuen (18); atetik gertuen (5); eguzkitik gertuen (5); etxetik gertuen (7); gertuen dagoen (25); gertuen duen (7); gertuen egon (10)
gertuko jarraipena (9); gertuko jarraipena egin (4); gertuko pertsonak (4); herritik gertuko (4); hiritik gertuko (5); oso gertuko (10)
gertukoak dira (4); oso gertukoak (5)
gertu gertutik (51); gertu gertutik bizi (4); gertu gertutik ezagutzen (4); gertu gertutik ikusi (4); gertu gertutik jarraitu (6); gertutik aztertu (7);
gertutik begiratu (4); gertutik bizi (16); gertutik bizi izan (8); gertutik ezagutu (25); gertutik ezagutzeko (13); gertutik ezagutzeko aukera (8); gertutik
ezagutzen (28); gertutik ikusi (20); gertutik ikusi nahi (5); gertutik ikusteko (7); gertutik ikusten (6); gertutik jarraitu (60); gertutik jarraituko (14);
gertutik jarraitzeko (12); gertutik jarraitzen (37); gertutik segitu (5); gertutik zaindu (20); gertutik zainduko (6); gertutik zaintzen (6); oso gertutik
(33); oso gertutik ezagutzen (5); oso gertutik jarraitu (5)]

gertu2, gertutzen 1 du ad prestatu.

Argazkilariak fotoak egiteko gertutzen ziren bitartean zure galde egin zuten. Goizeko
lauretan jaikitzen zen eta lanean hasi, bere gizonaren hamar ahaideei gosaria eta beste beharrezkoak gertutzeko. Emen da Maria gureak
niri gerturiko gosaria: iru sagar gazamin eta arto-zatia.

2 (era burutua izenondo gisa) Bera horretarako dago gertua: karduak jateko. Gidari zintzo gertu bat izan nai bazenduke bezela.
Hartua dut asti horrez baliatzeko xedea, bai orobat, egoiliar laño horren ordez, emakume guztiz gertutu bat hari ematekoa.

gertuagotu, gertuago(tu), gertuagotzen da ad hurbildu.

Txapli urduri jartzen ari zen, Armadako Patrolen berde iluna

gertuagotu zen neurrian.

gertuera iz gertutasuna. Igoera hori sektore turistikoak oporren gertuera dela-eta izan ohi duen prezioen igoeraren ondorio da.
gertuki 1 adlag gertutik. Egileek idazlea gertuki ezagutu zuten pertsoneei egindako elkarrizketak erabiliko dituzte.
2 ziur. ik gertu1 11. Oihu urduri batzuk zetozen urrunetik, jauregitik segurtki eta gertuki. Zeren esklabo gisa salduko baininduten,
segurtki eta gertuki, berant baino lehen.

gertukotasun iz gertukoa denaren nolakotasuna.

Eta pertsonaien gertukotasuna: «Pertsonaia arruntak dira, baina

maitasun handiarekin jorratuak».

gerturaketa iz gerturatzea. Ni, egia esan, ez naiz halakoetara joaten, gerturaketaren alde banago ere.
gerturatu, gertura(tu), gerturatzen da/du ad hurbildu. Ez bainuen haren mahaira gerturatzeko ausardiarik izango sekula.
Afalordua gerturatzen ari zela. Bera eserita zegoen bankura gerturatzen ari zen ertzain-autoaren kanpoaldeko errotuluei harriduraz
begira. Ez nuen haiengana gerturatzeko modurik ikusten. Heriotza-eguna gerturatu zitzaionean. Edonon eta edonori datorkio lagun,
edonon eta edonori gerturatzen zaio. Gerturatzean, lurrean zulo biribil bat ikusi zuen. Lehen aldia izanda, denetarik gerta zitekeen:
jende gutxi etortzea, erosle gutxi gerturatzea... Korri egiteko gogoa izan nuen, baina Iratik ahoa gerturatu zuen eta berriro ere mihia
sartu zidan. Gero, eraztuna kandelaren garrera gerturatu eta aztertu egin nuen. Belarria atera gerturatu, baina ez nuen astirik izan hotsa
hobeto identifikatzeko. Sexu bat bestearengana gerturatzen duen guraria. Etxera ere gertura zaitzakegu, amatxok bisita ahal zaitzan.
[3] asko gerturatu (12); atera gerturatu (3); eguzkira gehiegi gerturatu (3); gerturatu da (18); gerturatu zen (55); gerturatu zuen (4); lau puntura
gerturatu (3); leihora gerturatu (3)
euskal presoen gerturatzea (4); gerturatzea lortu (7)
burura gerturatzeko (3); gerturatzeko aukera (9); gerturatzeko bide (3); ikuspuntuak gerturatzeko (3);

gerturatze iz hurbiltzea.

Gorputzen gerturatze hura adiskidetasunari atea zabaltzeko adierazpena izan zitekeen. ELA eta LAB
sindikatuen arteko gerturatzea oztopatzera. Eduki politikoetan benetako gerturatzerik sumatzen ez bada ere. Gerturatzerik ez zela
izan. Bi alderdien arteko gerturatze aukerez. Epaileek ezarria zioten gerturatze debekua lau aldiz hausteagatik. Batzuetan geuk hasiko
ditugu gerturatze maniobrak, itzulinguru lotsatiak; beste batzuetan, gu geu izango gara norbaiten arreta eta desiogai. Laguntza
estimagarria zatekeela gerturatze lana errazteko.
[3] gerturatze bat egon (3)]

gerturik adlag prest.

Dena gerturik zegoen. Benetako gudari izatearen suhartasuna, odola emateko gerturik egotearen mistika
hordigarria. Txaboletara hurbildu ziren, armak gerturik zituztela. Ongi armatuak eta edozeini aurre egiteko gerturik. Biltzarre horretan
nor zer egiteko gerturik dagoen.
[3] gerturik daukagu odola (4)]

gertutasun iz hurbiltasuna.

Pertsonen artean gertutasun eroso bat sortzeko lagungarri onak izaten dira maiz askotan gustuko
otorduak. Forma lexikoaren eta azalekoaren arteko gertutasuna. Bazirudien txokolateak gure lehengo gertutasuna eta kidetasuna pizten
zituela, baina miraria erdibidean geratzen zen. Gertutasunean eta berdintasunean oinarritutako ekonomia apal eta gizatiarrago bat.
Norbaitek gurea bezalako hizkera darabilenean, gertutasuna, berotasuna, lasaitasuna... sentitu ohi dugu. Haren eskuen gertutasun
epela.
[3] gertutasunak eragindako (3)]

gerundio iz aditz forma ez-pertsonala.

Eta bigarrena [...] ablatibozko gerundiotik dator eta gerundioa aldaezina da. Bi
gerundioak elkarren ondoan egoteak ez diolako belarria goxatzen

geruza iz 1 gainalde batean zabalduriko gai baten zatia. Begiaren atzealdea geruza batez estalita dago: erretina. Tipula
bezalakoak gara: geruza bat kendu eta beste bat agertzen da. Hiru geruza sortzen dira horma horretan, alegia kanpoaldeko bi aurpegiak
eta beste erdiko betelana. Presaren ezkerreko aldea hareharrizko eta buztinezko geruzen gainean dago; geruza horiek oso egongaitzak
dira, eta bata bestearen gainean erortzeko arrisku handia dago, magalaren maldak eta geruzen planoek alde berera egiten dutelako.
Geruza batean lerradurak izateko arrisku faktorea kalkulatzeko. Horrek esan nahi du badela noski tentsiorik eta konpresiorik jasaten ez
duen geruza bat bi gainazalen artean. Geruza horren gainalde izurtsuak.

2 irud

Gatibu-zirak ere [...] ez zuen ezertarako balio: beste zama bat zen, beste geruza umel bat. Gauaren geruza sentitu zuen lurra
estaltzen. Herriaren geruza oso zabaletan sartu eta barrentzen den premia. Baina gauzak eta munduak eta bizitza geruzatan eraikitzen
dira, eta berak ez zekien artean hori guztia. Kondaira tradizionalen nahasmenduak gertaeren geruza sendo batekin estali zituenak.
Gaztetan bihotza estaltzen duen geruza galmintza bezain xehea izaten da, eta hura zulatzea gauza erraza izaten da, begiratu bat aski,
egoki esandako hitz bat, mutikoa dardarez jartzeko. Lurraren kultu "ktonikoek" ustiatzen zuten bizitza erlijiosoaren geruza espiritualki
sakonagoa, baina baita ilunagoa ere. Gauaren geruza sentitu zuen lurra estaltzen.

3 (izenondoekin)

Espermatozoidea obuluan sartutakoan, geruza fin-fin bat sortzen zaio obulu ernalduari. Apar geruza zuri-zuri
batek. Atmosferaren geruza altuetan. Geruza mehe batez harriztatua zen zolan. Garatu ahala, kanporantz mugitzen dira epidermiseko
zelulak, eta hil eta kanpoko geruza gogorra eratzen dute. Kanaberekin egin den geruza bikoitz horrek luzaro iraungo du. Larruazalaren
parterik handiena dermisa da, geruza mamitsuago bat, 1,5-2 mm-ko lodierakoa. Geruza babesle bat eratzea. Hastapenetik oinarritu baita
eboluzioaren teoria formen arteko erlazioetan, geruza geologiko bateko edo besteko izatean, enbrioi-garapenen erkaketan. Izatez, habe
solido batean, bada eskualde bat geruza neutral horren gainean eta azpian, konpresio- edo tentsio-indar nahiko txikiak jasaten dituena
habea kargatzen denean. Argi hori geruza sentikorrera iristen bada berriro [...]. Epidermiseko zelula biziei, geruza basalekoei eta
ingurukoei.

4 (izenlagunekin)

Airearen goiko geruzetara igotzen zena. Erdiko geruza gehituta lortzen da hurrengo konplexutasun maila.
Erretinaren atzealdeko geruza islatzaile horregatik. Elurrezko geruza trinko, gogor, distiratsuaren gainean. Hareazko geruza batean
ipinitako buztinezko bolatxoetan. Nafta likidozko geruza bat zen, Angarako uren gainazala hartzen zuena eta harekin batera zihoana. Itsas
txakurrek koipezko geruza baten babesa dutenez, beti daude bero. Hiru kareorezko geruza eta beste marmolezko beste hiru geruzarekin
lana ondo sendotuta dagoenean. Bideak kosta inguruko gainetatik egiten zuen, mendia ebakiz, eta arbelezko geruza ia bertikalak uzten
zituen agerian. Zentzutasunezko geruza lodi bat.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Azken batean, ezkatak arrainen gorputzeko kanpo-estalki zurrunak ez ezik, gizakien
larruazaletik erortzen diren geruza-puskak ere badirelako.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagi gisa) Lehenengo urteetan, hezurraren muturra [...] kartilago-geruza mehe batek bereizten
du hezurretik. Biharamun goizean, ihintz-geruza azaldu zen kanpaleku inguruan. Izotz-geruza batez estalitako ur putzuak. Hoztea
nabarmenagoa eta sendoagoa denean, aire-geruza lodi samar bati eragiten dio. Mende bat baino askoz gehiago ez zuela behar izan
beheko ur-geruzak sakonetik gainazalera irteteko. Gainetik beste hartxintzar-geruza bat jarriko da. Han ari ziren egosten apioa eta
azenarioa tipula-geruzaren gainean. Hauts-geruza lodi batek estalirik zeuden. Errauts-geruza batek sugarrek erretako lurgaina estaltzen
badu ere. Zink xaflek barra hura inguratzen zuten metal geruza distiratsu batez. Leihoak lauso-geruza mehe batez estaltzen ari ziren,
ordea, beroaren goxotasunez. Eta aurpegian, makillaje geruza lodia. Inoiz urdina izandako pintura geruzak. Zikinkeria geruzaren azpian
kolorea ezabatua zuelarik. Isiltasun geruza batek estaltzen zituen gauza guztiak, ehun urteko zama gaineratuko bailien. Hain zuzen ere,
"irudikatzea" eta hitza bera ere hain daude historiak utzitako esanahi-geruzez kargaturik, non zaila baita zentzu bakarra, zentzu unibertsal
eta behin betiko bat ematea hitz horiei.

6 ozono geruza Ozono geruzako zuloa txikitzen ari den ikustea. Ozono geruzaren zuloa: Larrialdi guztien ama da, Schellnhuberren

arabera. Ozono-geruzaren arazoa, uraren eta lur geruzaren kutsadura.
[3] aire geruza (5); azal geruza (3); elur geruza (16); gaineko geruza (5); geruza batek estaltzen (4); geruza batez estalia (4); geruza batez estalita
(3); geruza fina (3); geruza lodi (12); geruza lodi batek (4); geruza lodi batez (4); geruza mehe (7); geruza mehe batez (4); geruza zuri (6); geruzaz
geruza (5); hareazko geruza (3); hauts geruza (8); hauts geruza lodi (4); hiru geruza (3); izotz geruza (10); izotzezko geruza (3); kanpoko geruza (4);
lohi geruza (4); olio geruza (3); ozono geruza (6); pintura geruza (3); tabako geruza (3); zelula geruza (3); zentimetroko elur geruza (4)
ozono geruzako (3)
geruzaren azpian (4); geruzaren gainean (3); ozono geruzaren (11); ozono geruzaren zuloa (3)
ozono geruzari (4)
geruzatan eraikitzen dira (3)
geruzaz geruza (5)]

geruzadun izond geruza duena. Zinkezko geruzadun mahaia.
geruzaka adlag geruza geruzaren gainean. Liburu hau geruzaka idatzita dago, eta oso harreman zuzena dago formaren eta
kontatzen ari denaren artean.

geruzapen iz geruzatzea.

Jardute politiko batekin, zeinak aurkitzen dituen, oraindik feudalak diren geruzapenen azpian, tankera
funtzionaleko harremanak, elkartasun ekonomikoak, [...]. Ikusten ez badugu ere, geologikoki mendia geruzapen planoz osatuta dago eta
jarraitasunik gabekoa da.

geruzatu, geruza(tu), geruzatzen du ad geruzetan eratu.

Zeren kristal-irudia ez baita agertzen, formalki, collage bat
bezala, muntaketa bat bezala, baizik, denborak haren barruan duen jokoaren arabera geruzaturik.

geruzatxo iz geruza txikia.

Idunekoa luzetara zegoen kokatua kotoi zurizko geruzatxo baten gainean, eta gertutik ikusteko
makurtu zelarik, Marinak epaia eman zuen.

gerxondar iz Gerxonen familiako kidea.

Lebiren leinuaren izen-bilketa senitarteka: Gerxonengandik gerxondarrak,
Kehatengandik kehatarrak eta Merarirengandik meraritarrak. Hona gerxondarren ardurapean zeuden elkarketa-etxolako osagaiak: egoitza
eta berau estaltzen zuen oihal-etxola, honen estaldura eta sarrerako oihala.
mendebaldean, etxolatu ziren.

· izlag

Gerxondar senitarteak egoitzaren atzealdean,

gesal (orobat gezal g.er.; Hiztegi Batuan gesal agertzen da) 1 iz itsas ura; ur hori lurruntzean gelditzen
den gatz hondarra. ik kresal; gatzu. Gesalak salatu zion Pantxikari ozeanoa. Gesalak sortutako egarriarekin. Izeiari ere,
palmondoari bezalaxe, gustatzen zaio hareaz nahastutako eta halaxe egindako lurra bere zainentzako: baita itsas-brisara eta gesala ere.
Begirada luzokerren ontzietan genuela, ez ozpin hutsetan jarrietan, gesaletan poloniar modura jarrietan baizik. Petrolio usaina, sardina
ustel usaina, gesal usaina sentitzen zen. Zero azpitik dago, gesalagatik ez da izozten.

2 elur gesal Bota eta bota, dakarren abiaduran antzematen zaio, urtsuegi, bustiegi datorrela, eta lurrera iristean elur-gesala uzten du,
elur-baltsa, elur-kresala esango dute beste herri batzuetan. Elur gesaletan soinu gozo bat eginez, kamioi bat heldu zen atarira.

gesaldu, gesal(du), gesaltzen da ad 1 (elurra) urtu.

Elurra mehetu eta gesaltzen denean, eta plisti-plasta ibiltzeko

tamainako elur-salda bihurtuko da.

2 (odola) Supazterrean odola gesaltzen eta katilu bat esne ondoan jarriz pixkolatzen plantatu zuen.
3 irud Itsasoko ingurumena babesteko proposamen gesaldua onartu du Bruselak. Eta "Putzu kale"

berrituan barrena (gaur egun
"bulebar" delakoan gesaldua zehazkiago), gure denda aldera zetozen Pello eta Jerbasiyo lagunak. Urraka, Otxanda, Marimiel, Eguzkiñe,
Zorne, Samantha, Salmonella... gogotik irabiatu, nahas-nahas egin, eta joan daitezela den-denak pixkanaka beratuz, gesalduz, urtuz eta
deseginez aho-mihietako txistuarekin batean, harik-eta Lixta guztiak eta jende oro edozein bihurtzen dituen ahazmenaren osin
hondogabean ezdeustu artio. Errepikatu egiten ziren atsegin olatuak; eta maitasunezko aitorrak intziri zirraragarrien artean gesaltzen.

gestaltista izond 1 Gestalt-en araberakoa.

Informazio kontzeptutik abiatuta beste modu zabalago batean interpretatu ahal
izan dira printzipio gestaltistak, gutxienekoaren printzipioan laburbildurik. Tesi gestaltistak.

2 iz Gestalt-en teoriaren aldekoa.

Gestaltisten iritzi honek kritikak izan ditu teoria analitikoen aldetik. Printzipio hauek izan
duten famaren zati bat gestaltisten lege-hotseko hizkuntzari zor zaio.

gestapo iz Alemania naziko Gestapoko kidea. Gestapo berria ez zen teteloa bestea bezala. Beste gelatik beste gestapo bat
sartu zen, galtzarbe-uhala zeraman gestapo bat.

gestazio 1 iz haurdunaldia.

Haurdunaldian kontsumitzeak, jaiotze pisu txikiagoa, gestazio laburragoa eta malformazio gehiago

ekar ditzake.

2 irud Urtarrilaren 15ean estreinatu zuten Ainhize-Monjolosen EHLG, gestazio luze baten ondorioa dena.
gestio (orobat jestio g.er.) 1 iz kudeatzea. 10 gestiotik 8 Interneten bidez egingo direla etorkizunean. -Gestio bat egin behar
duzu, Santos. Belen Unamunok eginiko gestioari esker. Beharrezko gestio guztiak egiteko ahalordea eman zion. Udalari Azkarateren alde
egindako gestioei buruz galdetu zitzaion. Groenlandiako kirol federazioak olinpiar jokoetan parte hartzeko gestioak hasi ditu. PANek
agintaria hegazkinez Zisjordaniara eramateko gestioak abiatu zituen atzo. Urkabustaizko alkatearen gestioa salatu dute. Nahiz eta lortua
izan ordurako, bere familiaren gestioei esker, soldadutzatik libratzea. Urte bete luzeko gestioen ondorioz. Egunkari nagusienak, El
Universal eta El Nacional, bere aurkako oligarkiaren eskuetan daude eta ez dute bere jestioaren eta lorpenen berririk ematen. Prestige-n
hondamendia Espainiako Gobernuaren gestio txarraren erruz gertatu zen. Argudio hedatua da gestio zuzenagoa egin beharko litzatekeela
erratea. Gestio zuhur baten premia. Harro nengoen nirea zelako enpresa guztiko gestio garbiena. heriotza baten ondorengo ohiko gestio
eta betebeharretan laguntzeko. Diruak bere gestiorako behar dituen arduradunak. Gestio ekonomiko oso sakona eskatzen du horrek.
Gestio Sozialeko zuzendari Jose Manuel Gisasolak.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Izendatu nahi ote zuen elizarentzat gestio-batzorde bat, parrokiako bekatuak
administratzeko. Gestio ereduak ezartzerakoan. Jone Goirizelaia abokatua ari da, besteak beste, bermeen gestio lanetan. Lurraldeen
arteko elkarlanerako programa berriek derrigorrez indartu beharko dute eskualdeen eraginkortasuna, gestio eta jarraipen egituretan.
PPren gestio txostena aurkeztu zuen atzo biltzarrean bilduta zeuden guztien aurrean. Gehiegitan nahastu dira gestio kontuak
politikagintzarekin zerikusia zutenekin.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Herri borondatearen araberako udal gestioa egiteko. Garapen iraunkorrean
oinarritutako udal gestioa egitea proposatu du. Gobernu gestioa duenaren eskutan. Terenziani Modenako Udaleko Hezkuntza Gestioko
arduraduna da.
[3] egindako gestio (3); gestio txarraren (4)
gestioak egin (6); gestioak egiteko (4); gestioak egiten (6)]

gestiogintza (orobat jestiogintza) iz kudeaketa.

Talde horien ustetan, «irregulartasunak» nagusi dira Rabaneraren
gestiogintzan. PSOEri Espainiako Gobernuaren gestiogintzan hutsuneak leporatu ahal izateko. Honela bada, intelektualak filosofian,
artean, zientzian eta literaturan aritzen direnak lirateke, ekite hauek gizarteaz eta gizartearen jestiogintzaz ideiak eman baititzakete.

gestionatu, gestiona, gestionatzen du ad kudeatu.

Ura gestionatzeko eta erabiltzeko Nafarroako Gobernuko Ingurumen
Sailak bultzaturiko proiektua. Independentziarako trantsizio garaia nola gestionatu behar den. Sarasuaren iritziz euskalgintzan ez dira
ondo gestionatu hainbat kontu. Txinako Gobernuak adopzioak gestionatzeko sail bat du.

gestora (orobat jestoran g.er.) 1 iz talde kudeatzailea.

Ramon Jauregi izendatu zuen PSE-EEko gestorako buru.
Amnistiaren eta beste borroka politikoen alde sortu diren gestora delakoen antzera.

2 pl (amnistiaren aldekoak)

Gestorek?, galdetu dio bere buruari. Azalaren azkenengo mintza bihurtua zuen gestoretako
kamiseta zeraman soinean. Egin edukitzen zuen barra--izkinan, edozein mobidatako kartelak eransteko arazorik ez, jestoretako eltzeitsua
jartzeko proposatu ziotenean ere konforme... Ez-dakit-zein lantegitako beharginak, gestoretako kideak, AEK-koak, nor bere
aldarrikapenekin, kolorea eta saltsa emanez egunari. Gestoretatik deitzen dizut.
[3] gestoretako kamiseta (3)]

gestoria iz kudeatze agentzia. Gestoriako lagun batek errana.
getariar adlag/iz Getariakoa, Getariari dagokiona; Getariako herritarra.

Fagalde Roger Charles Ergaraitarra eta
Jussaume Brigitte Getariarra. Ahaztu egin nuen Hernando nintzela eta, hain zuzen ere, armadara ene lehengusu getariarraren ordez
nindoala. Eurak bezala getariarra zen. Aipatzekoa da getariarren lana. Donostiarrek eta getariarrek elkarren kontra jo eta ez zutela
estropada bukatzerik izan.

getxotar izond/iz Getxokoa, Getxori dagokiona; Getxoko herritarra. Aurrekoetxea getxotarrak hirugarren urtea du
Nuarbekoekin. Getxotarrek, orduan, saioa ez jokatzea erabaki zuten.

geureganatu, geuregana(tu), geureganatzen du ad geuregana ekarri. ik gureganatu. Eta guk ezin ditugu ukitu:
ikus ditzakegu, baina ez geureganatu. Guk ez dugu besteren lurrik hartu, ez eta besteren ondasunik geureganatu ere. Gorputzaren
bitartez geureganatzen ditugun sentipenez. Maite genuen neska geureganatzearren imintzio burlatiak egiten genituenetik geratu zaigun
sorbalda mugimendu airos eta dantzaria. Jende gehiago geureganatzeko asmotan genbiltzan. Ez dugu, halaber, inoren testigutzaz
geureganatu dugun jakintza ukatu behar. Filosofiaren laguntzaz soilik ez baina fedez, esperantzaz eta maitasunez geureganatu
dezakegu Jakinduria. Jaungoikoa geureganatzeak garamatza, beraz, zorionera. Ez ditugu ohartuki geureganatu. Euskaldunok ez dugu
beste erremediorik erdal mundu hori geureganatzea baino, eta ahalegin horretan Txapelketa Nagusia beste tresna bat da.
Geureganatutako rolek agintzen ziguten nik egin behar nuela aurrerako urratsa.

geurekoi izond geurekoikeriaz betea.

uste izaten baitute gure mende eduki nahi ditugula eta asko eskatzen diegula,
geurekoiak garela alegia. Hain geurekoiak gara non "gerra ondoren" zer egingo dugun hitz egiten aritzen baikara. Ez digute inolako
merezimendu-dominarik emango handiusteak, geurekoiak, burusoilak eta lodikoteak garela onartzen ikasi dugulako, ez. Julian Ruizek
talde lana eskatu die jokalariei: «Valladoliden aurka geurekoi aritu ginelako galdu genuen».

geurekoikeria (orobat gurekoikeria g.er.) iz pluraleko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoikeria.
Harengan beroa eta ulermena aurkitzen baititugu, harekin geurekoikeria zikoitza pentsaezina baita. Baina momentu bateko ahuldadea
izaten da hori, geurekoikeria, lotsatu egiten gara berehala. Gure atxikitasunean badelako halako gurekoikeria eta jabego-irrika bat.

geurekoitasun iz pluraleko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoitasuna.

Bai, geurekoitasun kontua ere

bada.

geurekotu, geureko(tu), geurekotzen du ad geuretu. Ikasi berri ditugun euskara batukoak, ahaztuxeak daudenak, euskalki
desberdinetako hitzik ezagunenak, albo-erderatatik hartu eta geurekotu ditugunak...

geuretar iz guretarra.

Eskura eman digu / jainko gureak / Sanson gure etsaia, / geure bazterrak hondatu / eta geuretarrak

multzoka / hil dizkiguna.

geuretu, geure(tu), geuretzen du ad geure bihurtu. ik guretu. Mahai bakarra gelditzen zen, zoko-zokoan; hura geuretu
genuen, kafe bana eskuan genuela. Zatiketa hori indarrez ezarritakoa da, dirua bezala, baina ez didazue ukatuko ondo-bai-ondo
barneratuta eta geuretuta dugula. Ordea baldin sentitu izan bazenu nolako kaltea egiten digun maite den norbaiten xangrinak, nola haren
poza geuretzen dugun, eta zeinen zaila den ezetz erratea, bai erran nahi delarik, orduan ez zinateke deusez harrituko.

geza 1 izond gatz gutxi duena; batere gatzik ez duena.

Itsaso barruan honelakoxea da Aradosko iturria ere, ur geza
erioten eta inguruko uhin gaziak alboratzen dituena. Bata, paduretako ura ez zela itsasokoa bezain gazia, ez eta ibaietakoa bezain geza
ere. Tierra de Graciako golkoko ur gezetan barrena. Nola ur geza, lur geruza batzuetatik iragazitakoan, patinera jariatzen den, gozaturik.
Leku horietan ur gezako iturriren bat jaioko balitz. Ozeano Artikoan ur gezako aintzira bat zegoela. Ur gezazko putzu izugarri handi horri.
hiru hankako igelek eta ur gezatako dortokek bezala. Yateak jostailuak dira, eta jabeak ur gezatako marinelak. Gazteak ur gezatako
arraina saltzen zuen. Edabe geza haiez, ohe izerdituaz eta aurpegirik gabeko orduez higuinduta. Kanape garraztuekin eta limonada
gezarekin. Arrautzazko pastel geza. Odolosteak eta lukarikak amestu zituelako, nonbait, eta haien ordez, berriz, baratzeetako jaki gezak
besterik ekarri ez zutelako. Okelaren usain gezak, barrukien usain garratzak odola irakitan jarri zioten.

2 irud

Milaka pertsona txiki zeuden begira, baina gerizpetan, eta kolore geza zuten argizko zirkulu hartako izaki zoragarriekin
konparatuta. Amodioa hain sarri ilauntzen duen balaku geza. Antzerki idazle berriek, eszenara eramateko, komedia gezak eta gizonen
ordez txotxongiloak baizik ematen ez badizkigute ere. Koloretako pastillek markatutako erlojuaren gezien ibilbide geza. Urte gezak, urte
gatz bakoak, urte geldoak, urte motelak zure gainetik pasatzen dira, zimur bat edo beste gehiago begi inguruan aldaketa bakarra. Eta
izterretan Ferminen izerdiarekin nahastu zen uraren gardentasun geza. Argazki xixtrin eta geza haiek baliagarri izango ote zitzaizkigun,
geure bakarkako fantasia sexualak ernatzeko. Ezagutzen dut; neska gozo eta guztiz geza horietakoa. Ezin baita sekula pentsatu, izurdeak
marrazoaren hortzak dituela edo ni bezalako morroi gezak halako balentria burutu dezakeela. Lotsatzeko moduko hitz hutsalez bete
ziguten elkarrizketa urduritasunak eta bestearen aurrean zakar, geza edo faltsu agertzeko beldurrak.

· 3 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa) Desira konplitu gabeen mingotsari zepotik hezur hautsirik gabe ateratakoaren geza.
· 4 gazi-geza1 izond Belar ebaki berriaren usain gazigeza. Ez zion erreparatzen jendez gainezka zeuden etxebizitzen usain mindu eta
gazi-gezari. Alderdi Sozialdemokrataren baitan zapore gazi-geza utzi dute aurreratutako hauteskundeon emaitzek. Esperientzia honek nire
baitan utzi duen aztarna gazi-geza. Gainerako gehienek bezala, gazi-gezetan aurkitu aurrera egiten asmatzeko adorea.

· 5 gazi-geza2 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)

Singerren eleberri eta ipuinek Poloniako juduen gazi-gezen berri
ematen digute. Itzulpenaren gazi-gezaren beldurrez original eta guzti doa.
[3] gazi geza (8); ur geza (13); usain geza (3)
gazi gezak (5)
ur gezako (5)
ur gezaren (3)
ur gezatako (11); ur gezatako arrainak (3)
ur gezazko (3)]

gezagarri iz gezatzen duen gauza. Bestela, biziaren gezagarriak, gorri-beltzen zurigarriak, xikiñaren garbigarriak... nahi adina
atera daitezke hemen.

gezamin iz sentipen geza eta mina. Hiri handi bat bisitatu ondoren bidaiari guztien ahoan sortu ohi den gezamina.
gezamindu, gezamin(du), gezamintzen da ad geza eta mina bihurtu.

Baina hor zegoen, ezkaratzeko harlauzen

arteketan gezaminduriko hatza eta hatzarekin batera neskaren ezinkeria larria.

gezatasun iz geza denaren nolakotasuna.

Lasto ustel sunda halako bat, gurin pilen gezatasunaren erdian. Ondoko sotoetatik
mota guztietako usainak iristen zitzaizkien oholetatik zehar: barazkien gezatasuna, arrainaren laztasuna, gaztaren zakartasun kirasduna,
hegaztien bero bizia.

gezatu, geza(tu), gezatzen da/du ad 1 geza bihurtu, gatza galdu edo kendu. Zuhaixka hartu eta uretara bota zuen
Moisesek, eta ura gezatu egin zen, edateko on bihurtuz. Ur mingotsak gezatzeko. Gatza gezatzen bada, nola gazi berriz? Zerk kentzen
dio biziari morboa, eta gezatzen lurreko gatza?; zerk egiten gaitu aingeru? Erre hori, egosi hura, ondo gezatu beste hori. Oso gutxitan
hartzen zituen janari egosiak, eta, onartzen zituenean, errautsez nahasten zituen, garratz bihurtzeko, edo, sarriago, ura botatzen zien
gainera, gezatzeko. Baina aintzira eta padurak ez dira gezatuko, gatzaga izaten jarraituko dute.

2 irud

Ez dut, hala ere, afera orokortuz nire erantzukizuna gezatu nahi. Hemen, heriotza urruntasunaren zeremoniez inguratu dugu,
solemnitate hotz eta gezatu batez. -Pailazo bat ematen dut, ezta?_-Anaren bisaiak isurtzen zuen kezka gezatu nahirik. Gin-tonika edaten
zuen -azkar edan ere- eta nik orobat egin nuen, nire pozoi gogokoena edari burbuilatsu horrekin gezatuz. Neurri jakinik gabeko gogo on
noizbaiteko hura hotziltzen eta gezatzen hasten denean.

3 (era burutua izenondo gisa)

Gatz gezatuaren parabola. Hemen, heriotza urruntasunaren zeremoniez inguratu dugu,

solemnitate hotz eta gezatu batez.
[3] ura gezatu (3)]

gezi [699 agerraldi, 125 liburu eta 32 artikulutan] iz 1 eskuz edo arkuz jaurtitzen den arma, mutur batean
burdina punta-zorrotz bat eta bestean hegal modukoak dituen zotz batek osatua. ik fletxa. Armetan arinena da
gezia. Ziri luzexka batek eta mutur zorrotz batek osatzen dute, berez, gezia. Gezi baten punta eratuko balute bezala. Geziak bezain
azkar ari zen hurbiltzen. Har itzak ehizako tresnak, uztaia eta geziak, eta hoa oihanera. Trebeetan trebe nauzue arkua tenkatu eta geziak
jaurtitzen. Arkulariak ziren, geziak nahiz harriak jaurtikitzen trebeak. Hala nola arranbelariek helmugan ezarri jomugara beren geziak
zuzentzen dituzten, eta helarazten, [...]. Balezta batek jaurtiriko geziarena bezalako txistu-hotsa. Zazpigarrenean, emakumea hilik erori
zen ontzian, Artemis jainkosaren geziak jota. Geziz josi zuten harresiaren goialdea. Ulisesek, alabaina, eztarriaren erdian sartu zion
gezia. Gezia non iltzatuko, hantxe lurpera zezatela eskatu zuen. Zerraldo erori zen, lau gezik zeharkatuta. Faramir Jauna gezi gaizto
batek zauritu du. Geziz zaurituriko gizon baten sendatzea. Gezi bat zetorkion airea urratzen. Kupidoren geziak badu halako indarrik?
Tigreei gezi loeragileak jaurtitzen dizkiete.

2 hed Erlojuaren geziak kolore beltzez pintatutako laurdena erakusten zuen. Koloretako pastillek markatutako erlojuaren gezien ibilbide
geza. Gezi batek bidea erakusten dit, eskuin, baina lohian ez dut ibili nahi. "A Santiago" hitzen azpian gezi horia. “Palmondoak" eta gezi
bat: "Km 1". UGLDTX idatzi zuen gero eta gezi bat trazatu zuen Oiartzuneraino. Ezinezkoa dirudi hemen gezi horizontalen bidez
adieraziriko erlazioak parekatzea aurreko irudian gezi bertikalen bidez irudikaturikoekin. Egoera-diagrama batean, perpausa sortzeko
ezkerreko hasierako puntutik abiatzen gara, bidea jarraituz, eskuinaldeko bukaerako punturaino, betiere gezien norabide berean. "Leihoa"
zioen leihoxkaren gainera eraman nuen gezia.

3 irud

Berriz ere denboraren geziak aurrera egin du, dakien norabide bakarrean. Etxetxoaren atzealde kristalezkoa ikusten zuen,
begietako gezien jomuga. “Aupa" zozoa Axierri bota, zupada luzea Camelari eta gezi berde bi iltzatu dizkio bijilia aurpegia duen Eñauti.
Tabernazuloko mihi-gaiztoen geziaz. Gezi pozoituez hitz egiten zigun. haren aurka bere ezjakintasunaren geziak jaurtirik. Imanolen uste
politikoak ziren haren gezi dialektikoen helburua. Bere argitasun horrek ez zuen gorde hala ere geure gezietatik, ez zuen salbatu bere
galbidetik. Venusen gezien kolpea hartzen duenak. Eta ez da [idia] sorgortzen, izuaren gezi izoztuetan josia. Haize-arrosako lau
gezietatik, geometria analitikoko bi ardatzetara igaro zen Ruche jauna.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Dorretik dorrera utzi beharreko tartea ez da izango gezi-tiro batek hartzen duena baino
handiagoa. Gero, bertze tiro eta gezi erauntsi batek makurrarazi zuen betiko. Gezi-zaparrada jaurtiki zuten defendatzaileen gainera.
Gaskoiaren besaburuko gezi-hegala lekuko.

5 (hitz elkartuetan bigaren osagai gisa)

·

Tiroka eta gezi-jaurtika uxatu zuten Lapiteagako etxalde batetik. Maiz, baleztagezien bidez igortzen zizkiguten, gero, harresien gainetik. Katedraleko dorre gezia nagusi dutela. Jaunaren garaipen-gezia!, siriarren
kontrako garaipen-gezia! Eguzki gezi batek jo zion aurpegiaren erdi-erdian. Argia, argi zaurigarria, argi-gezia, leihotik barrura sartu eta
koloreetan hausten zen. Lo-gezia jaurtitzea erremedio hobea izango zatekeen!

6 gezi leiho (orobat gezileiho) leiho oso estua. Herri honetan, behartua naiz berritzera, leihoa ez da leiho; gezi-leiho da.
Goraxeagotik, gezileiho luzexka eta meharretatik, argi-errainu estuak sartzen ziren ziegaren hondoraino. Gezi-leihoetatik zelata eginez.
Beste belar asko ere zabaltzen da harresian barna, asunekin eta mitxoletekin nahasturik, eta beren berdetasunarekin eta beren lore txiki
soilen konstelazioekin apaintzen dituzte almenak, gezi-leihoak eta matakanak.

7 gezi zorro geziak eramaten diren zorroa. ik geziontzi.

Arkua eta gezi-zorroa eskuan zituela. Patroklesek, aizkoraformako erlojua; Dionisodorok, konoa; Apoloniok, gezi-zorro formakoa. Uhin apartsuetako jainkosa Afroditaren gezi-zorrokoa.
[3] gezi bat jaurti (3); gezi baten antzera (3); gezi beltzak (4); gezi gorria (3); gezi ontzia (3); gezi zaparrada (3); gezi zorrotz (4); gezi zorrotza (3);
gezi zorrotzak (3)
arkua eta gezia (3); gezia bezala (3); gezia jaurti (3); gezia jaurtiki (4)
arkua eta geziak (4); erlojuaren geziak (3); geziak bezala (4); geziak botatzen (3); uztaia eta geziak (3)]

geziburu iz geziaren burua.

Geziburua zorroztarriaz zorroztu, ziria hortzen artean sakatuz zuzendu. Bizar zorrotza, geziburua
balitz bezala, eta sudurra judu arrazaren ezaugarri.

gezidun izond gezia duena; geziak dituena. Tekla geziduna zanpatu nuen are beheratago joan zedin.
gezigile iz geziak egiten dituen langilea. Landu ere, zein bere aldetik lantzen ditu gezigileak atal biok. Gezigileak, bere lana
ezertan aldatu gabe esan zion bere emazteari [...].

gezigintza iz geziak egitea.
gezigintzan ari zen.

Gezigintzan, ordea, bi osagarrion txertaketa da garrantzitsuen. Gizona, su txikiaren argitan,

gezika adlag gezi kolpeka. Errekarte batean lotu zitzaizkigun, ustekabez, tiroka eta gezika, ugaldearen bertze aldetik.
gezikada 1 iz gezi kolpea.

Fortuna gaitzaren harri eta gezikadak pairatzea. -Gezikada ederra -eria luzatu nuen hilaren

besaburuaren aldera-.

2 gezi kolpe batek ibiltzen duen bitartea. Guregandik bi mila gezikadara.
gezikatu, gezika, gezikatzen du ad geziz josi.

Bihotzean hondoratutako zazpi ezpataren mina sentitu zuen Maddalenek
Granadako musulmanek kanabera zorrotzez gezikatu zutenean Alfontso Mellakoa.

gezilari iz geziak jaurtikitzen dituen pertsona.

Berak azkura sentitzen duelako jaurtitzen du gezilariak gezia, jomugan
duenari azkura hori txertatu beste asmorik gabe. Edonor zauritzen duen gezilaria bezalakoa zentzugabea eta edozein bidaiari kontratatzen
dituena.

gezileiho ik gezi 6.
geziontzi iz gezi zorroa. Hutsik du, nonalahi ere, geziontzia. Gordeta zeukan gezi ontzian.
gezitxo iz gezi txikia. Beren zerbatanekin, umeek gezitxoak botatzen dizkiote. Zakurra, gezitxo bat jaurtiz lokartu zuten.
gezur 1 iz egiaren kontra ohartuki esaten den gauza.

Gezurra egia izateko asmatu zela. Egiaren eta gezurraren arteko
lurralde ilun eta arriskutsuan. Gezurra beti gezur. Gezurra egia izateko asmatu zela. Eskolaume batek ere sinetsiko ez lukeen gezurra.
Asmo oneko gezurrak krudelago izan ohi dira maiz. Premiarik gabeko gezur horrek. -Gezurra dirudi -esan nion barrez-. ik geherago 19. Gezurra diozu, bilau zikin horrek. Liburu sakratuen atzean zer dagoen begiratzen du, eta han gorderik datzan gezurra salatzen. Era
guztietako gezur eta iruzurrez baliatuz. Lehenik, gezurra baztertu eta egian bizi. Inongo premiarik gabe asmatzen zituen gezurrak. Nire
izenean gezurrak iragartzen dituzten profeta horiek. Gezurretan ari denak ez du uste berak huts egiten duenik, bai ordea, errorera
daramala gezurrak sinesten dizkiona. Horrelako gezurrak sinetsarazi zizkien. Apirilaren lehenaren antzekoa da Hegoaldeko inuxenten
eguna, erran nahi baita edozein gezur saka daitekeela abenduaren 28-an, hala nola egiten den Iparraldean apirilaren 1-ean. -Zeure
gezurrak galdu zaitu! Ez diogu kasu ematen, gezurra ibiltzen du horrek ausarki. Kontua da gizon honek birritan hautsi duela bere zin
egitea, eta birritan ibili dela gezurrak botatzen. Gezurra darizue ezpainetatik, hitz kaltegarriak ahotik. Zertako balio izan digute beren
gezurra iraultzen ez dakiten iraultzale gizajo horiek?... Profetek gezurra dute iragartzen, apaizek beren nahierara irakasten. Edozein
gezur hauspotzeko prest dagoenik. Beraren gezurra irentsia nuela sinetsirik.. Gezurrarekin erantzun nion: "Tailerrean daukat
konpontzen". Zenbat gezur eta hitz-erdi, eta dena puta nazkagarri honekin joateko. Gezurrak hankak laburrak dituela dioen euskal
esaldia. Ez dira egia guztia, baina gezur-gezurrak ere ez. Gezurra gezurraren gainean.

2 (izenondoekin)

Hau gezur garbia da. Gezur biribila duk, ez dik inolako arretarik merezi. Gorriarena, gainera, gezur galanta duk.
"Bizitzen laguntzen duten" gezur polit kontsolagarrien etsai txarrena. Baldin eta gezur eder sinesgarri bat aurkitzen badu. Horiek aho
betean baina derrigorrean bota beharreko kunplimendu ezdeusak dira, gezur zuriak. Ezin sinetsizko gezur zuri hartatik ezin irentsizko egia
beltz honetara igaro haiz. Ez esan horrelako gezur gaiztorik. Gezur iraingarriak ugaltzen ziren, laido ibai bat eratzen zuten. Bizitza gezur
damugabea besterik ez da, gezur iraunkorra, behin eta berriz errepikatzen dena. Gezurra da, gezur bete-betea, egia hutsa izan nahi duen
momentutik. Gaur egunean -zertarako ibili gezur politekin?- ez dago euskal herririk. Gezur txiki bat kontakizuna sinesgarriagoa egiteko.
Hau gezur garbia da. Hura gezur ergel bat izan zen.. Ez dakit zer plazer eman dezakeen gezur arrakastatsu batek. Ez nuen horren gezur
biribila ezeztatzeko lanik hartu. Erdizkako egiak edo gezur egiantzekoak sortzen ditugu.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) -Gezur sorta galanta erran zuen Hitlerrek -eten zidan aitak haserre antzean-. Gezurhautsa kentzen die hitzei eginahalean, eta atzera munduari itzultzen dizkio biziberriturik. Gerra-urtea gezur-urtea dela esan ohi zen.
"Gezur kanpaina" zuen izena eta bertan Turkia salatzen zuen, kurduen eskubide demokratikoak zapaltzeagatik. Hitzezko gezur-jarduna
itxurapen koherente eta arrazoitsu batez gainzuritzen. Tira, tira, gizona, gezur-kontari hasi haiz berriro. Su-jale eta gezur-esale ugarirekin
batera. Sofisma eta gezur pila bat. Gezur miko bat ere bazuen nire ukapenak. Horixe dela saltzaileek, bi gazteek eta ile zuridun jaunak
etengabe beren buruari esaten dioten gezur mota. Eta faxisten gezur-dantzarako musika jotzen zuten. Behin betikoz atea itxi nahi baitiet

· izond

arduragabekeriaren hutsegiteei, edo bekaizkeria gaiztoaren gezur-irainei.
Ideien eraikitzaile gezur-merkeen [...] etsai txarrena.
ik beherago 14. Beste batzuetan, berriz, gezur hedatzaile huts izan da. Nazio askotako txerpolari, su-jale eta gezur-esale ugarirekin
batera.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, gezurrezko balioaz) Ez egin gezur-zinik Jaunaren izenean. Baita gezur-zinez zuritu
nahi izan duen zernahi bidegabekeria ere. Gezur-zinegile guztiak garbituko dituzte. Bere gezur-ondorioen pisuz. Gezur-bide hartan
aurrera jarraitu behar zela. Gezur-lilura hutsa izan zelakoan nago ni.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Galdera horrek ere erdi-egia / erdi-gezur asko sortzen ditu. Enrikerekin jardundako
egia-gezurrez ari zen Aresti ere, eta munduaren ardatzaz.

· 6 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa) Giza harremanen gezurra saihesteko. Eta hilotz ustelkor bat ekoizteari 'bizia ematea'
deitze horrek salatzen du hobekienik Ideia horren gezurra eta ustela. Ekonomiaren gezurra eguerdiko argia bezain argi erakusteraino.

7 (izenondo gisa) Gizenago eta gezurrago.
8 gezurretako egiazkoa ez dena, faltsua.

Baldin eta liburuan agertzen den mundua fantasiazkoa balitz, gezurretakoa, fikzio
hutsa. Nire gezurretako larruzko bota zabalekin. Baina susmoa dut gezurretakoak ote diren irrintzi eta oihu guztiak. Inoiz ezin zenuen
seguru jakin benetako bazkaria egongo zen ala gezurretakoa. Su gezurretakoa, begi-tronpatzailea, eguzkiaren musika.

9 gezurretan gezurra esaten; gezurra esanez.

Eta ez zirudien, ez, hura gezurretan ari zitzaigunik. Lepoa egingo nikek
gezurretan ari haizela! Hainbat urtetan gezurretan jardun zuela. Zertarako gezurretan ibili, ezta? Bere buruarekin gezurretan ibiltzea
ergelkeria zela. Lajos gezurretan hasten zen eta, gezur jario hartan, bere onetik irten, lehertu eta negarrari ematen zitzaion. Gezurretan
harrapatua izateko arriskua hartuta. Luze segitu zuen gezurretan. Zein goiz ikasten den gezurretan, harritu da Pantxika noizbait.
Prestutasun gutxiko emakumeek gezurretan salatutako gizonen ohorea salbu uzteagatik. Ordenagailuaren pantailak horixe adierazia zidan
eta makinak ez zekien gezurretan. ”Durban-era joan beharra daukat bidaian", diotso, gezurretan. –Hauekin ere gezurretan, Mikel?_Iñakek segi-. Berriro gezurretan!

10 gezurrez gezurretan. Horrela esan nion, gezurrez, jakina, nire ofizioa jendea galtzea izaten baitzen. Irainka eta gezurrez gaizki
esaka erabiltzen zaituztenei. Besoko ileari dagokionez, argi dago gezurrez jokatu duela L'Etoilek. -Bai horixe, egunkarietatik ere ezagutzen
zaitut -esan zuen gezurrez Andreasek.

11 gezurrezko izlag egiaren kontrakoa, faltsua.

Eraztuna gezurrezkoa zen. Badakizu, Afanasi Vasilievitx, testamentua
gezurrezkoa dela? Gezurrezko agiri bat sinatzera behartu ninduen. Gezurra baliatzen dute gerrok arma nagusitzat, baina ez dira hala ere
gezurrezko gerrak. Halako bibote eta belarrondoko bizar gezurrezkoak jarri zituen. Malko epel gezurrezko bat. Zure erruz izan dut nik
halako bizimodu hutsal eta gezurrezkoa. Aitortu behar dut erokeria haiek pixka bat balakatzen nindutela, nire printze bizitza gezurrezkoa
egiaztatzen zutelako nola edo hala. Hark ukitutako guztia gezurrezko bihurtzen zen.

12 gezur beltz fede gaiztoz eginiko salaketa gezurrezkoa. ik kalumnia.

Gizatxar horren hizketa zuriak eta gezur
beltzek tronpatu gaituzte. Ez du oraino deus egin, ezarri ere du bere burua gaitzerranetarik gerizatua, eta gezur beltzari berari behar
zaio orduan nagusitu. Ez ditut urrundanik ere sinesten, eta egingo nuke gezur beltz izugarri bat baizik ez direla: sobera dakit ordea
gaiztakeriak, baita egiantzekotasun handirik ez dutenak ere, zenbatez indartzen eta bizkortzen diren, eta zenbatez ere den orobat
ezabagaitz uzten duten zirrara.

13 gezur esaka adlag Lajos asaldatu eta gezur esaka hasi zen.
13 gezur esan/erran [21 agerraldi, 10 liburutan eta 3

artikulutan]
Gezur esaten jarraitzen zuen
malkoak begietan. Urragarriena, halare, beste guziek zuk baino dotoreago gezur esaten dutela ikustea da. Gezur erraiteko beldurrik gabe.
-Bai -gezur esan nuen.

ik beherago 20.

14 gezur-estali izond gezurrezkoa dela nabari ez dena.

Gezurrezkoa, iritzirakoa, baina erraz antzean sinesteko modukoa,
gezur-estalia. Izen bat eta izan bat (gezurrezkoa, iritzirakoa, baina erraz antzean sinesteko modukoa, gezur-estalia). Badirela gutxienez bi
terrorismo klase, gutxi bezain gezur-estaliak, [...] bedeinkazio eta laguntza handien jabe direnak, eta terrorismoaren definizioetan
sartzetik aise libratzen direnak, biak ere.

15 gezur-jario1 (orobat gezurjario) izond adkor gezurtia. ik gezurrontzi.

-Eutsi, iloba -erantzun, osaba
gezurjarioak-, laster aurrekoak ez bezalako lorategi bat erakutsiko dizut. Willy Eisner gezur-jario bat zen.

16 gezur-jario2 (corpusean gezurjario soilik) iz gezurrezko jarduna.

Hala ere, heure lurrean ere ez ote duk, bada,

gezurjario hori eten behar?

17 gezur-merke izond Ideien eraikitzaile gezur-merkeen eta "bizitzen laguntzen duten" gezur polit kontsolagarrien etsai txarrena.
18 gezur-ontzi ik gezurrontzi.
19 gezurra badirudi ere Gezurra badirudi ere, lehen ez zegoen estralurtarrik, ordenadorerik, konpakturik eta telefonorik. Eta,
gezurra badirudi ere, Lope Agirrekoaren defendatzaile sutsua zen. Eta gezurra badirudi ere, bizitza babesteko baino lehenago erabili zuen
gizonak harri hutsa heriotza babesteko.

20 gezurra esan/erran [309 agerraldi, 117 liburu eta 69 artikulutan] ik gorago 13; ik beherago 22. Gezurra esan
nizun, bai, ez dut ez seme-alabarik ez familiarik. -Banekien -gezurra esan nion. Halako gizakiek ia errurik gabe esaten dute gezurra,
haurrek bezala. Hori polita da, gezurra dio hori polita ez dela dioenak. Eta gezurra esanda, hau mundu zoragarri bat da. Lantokian berak
baino ez baitzekien termometro hark gezurra zioela. Engainatu egiten du baina gezurrik esan gabe. Nekazariak, ordea, ez dira gezurra
esanzale.

21 gezurra esanarazi Erregearen profeta guztiei gezurra esanaraziko diet. Zuk gertaerei ere gezurra esanaraziko zenieke.
22 gezurra sakatu gezurra esan. -Ez -gezurra sakatu zion, boz sendoz-. Haren izenik ez zen agertzen baserriko orduko
egoiliarren artean, eta horrek frogatzen zuen hor bizi zela erran zuenean gezurra sakatu zuela. Han nengoan, goxoki, ba lo, ez lo;
karkulatzen ari nintzela, nagusiari gezurra sakatuko niola... ardi errebelatuaren ondotik luzaz ibili nintzela, edo horrelako zerbait.
Ospitalean egon zen eta bildu zituen zaurietaz medikuei gezurra sakatu zien: maitale ohia jin zitzaion eta dirurik eman ez ziolako kasik hil
arte jo zuen. Egiazko hobendunak dira kondenatuak izanak direnak gezurra sakatu baitute eta haurrak bortxatu gezurti izaiteko. Denak

·

xeheki kondatzen ditu, den mendreneko gezurrik sakatu gabe. Behin gezur bat sakatzen duenak alabaina ez ote du beste bat berdin
aise jalgitzen ahal? Apirilaren lehenaren antzekoa da Hegoaldeko inuxenten eguna, erran nahi baita edozein gezur saka daitekeela
abenduaren 28-an, hala nola egiten den Iparraldean apirilaren 1-ean.

[30 agerraldi, 17 liburu eta 11 artikulutan] Istiluen inguruan «gezurrak» esan eta «salaketa
faltsuak» egin direla salatu du LABek. -Erakutsiko dizut nik bai, Edithi gezurrak esaten! Iruñeko Udalak «gezurrak» erran dituela
nabarmendu zuen. Ez jarraitu elkarri gezurrak esaten. Gezurrak esaten nizkion neure buruari.
[4] egia eta gezur (5); gezur asko esan (6); gezur biribila (6); gezur erran (4); gezur erran nion (4); gezur esan (10); gezur esaten (4); gezur galanta

23 gezurrak esan/erran

(9); gezur handi (22); gezur handi bat (9); gezur handia (12); gezur handiak (9); gezur handirik (5); gezur huts (9); gezur hutsa (39); gezur hutsa da
(13); gezur hutsak (8); gezur kanpaina (5); gezur pila (6); gezur polit (5); gezur txiki (19); gezur txiki bat (10); gezur urte (5)
egia ala gezurra (13); egia edo gezurra (8); egia eta gezurra (13); erabat gezurra (4); gezurra ari du (14); gezurra badirudi ere (53); gezurra da hori
(7); gezurra dio (7); gezurra diozu (6); gezurra dirudi (44); gezurra dirudien arren (8); gezurra ematen du (9); gezurra erran (17); gezurra erraten (4);
gezurra esan (132); gezurra esan nion (13); gezurra esango (9); gezurra esatea (27); gezurra esatea leporatu (4); gezurra esateko (9); gezurra esaten
(38); gezurra gezurra (6); gezurra gezurra gezurra (4); gezurra gezurraren gainean (4); gezurra izan (9); gezurra izango (6); gezurra sakatu (8);
gezurra sakatu zion (4); gezurra zioen (4); gezurra zirudien (13); guztia gezurra (18); guztia gezurra zen (5); hori gezurra da (15); porlanezko gezurra
(7);
egiak eta gezurrak (7); esandako gezurrak (4); gezurrak besterik ez (5); gezurrak dira (6); gezurrak esan (10); gezurrak esatea (12); gezurrak esatea
egotzi (4); gezurrak esatea leporatu (4); gezurrak esaten (18); gezurrak kontatzen (4)
egiaren eta gezurraren (5); gezurra gezurraren gainean (4)
gezurren labirintoa (9)
beti gezurretan (4); gezurretan ari (191); gezurretan ari da (29); gezurretan aritu (24); gezurretan arituko (4); gezurretan aritzea (40); gezurretan
aritzea egotzi (12); gezurretan aritzea leporatu (11); gezurretan aritzen (4); gezurretan aritzen zen (4); gezurretan dabilela (4); gezurretan dabiltza
(4); gezurretan harrapatu (7); gezurretan ibili (19); gezurretan ibiltzea (9); gezurretan jardun (4); gezurretan oinarritutako (5); gobernua gezurretan
ari (4)
gezurtzat jo (5)]

gezurgile izond gezur esaten duena. Eta ez elurraren ispiluko lanbroan ikusitakoa, gezurgile gain-gainekoak baitira bai lanbroa
nola ispilua.

gezurka adlag gezur esaka. Jaurenea zertarako ariko zen gezurka gaia hain seriosa delarik?
gezurkeria 1 iz gezurra. Hark gaizki nahi zidan, eta gezurkeria mordoa zabaltzen zuen bazterretan. Laster antzematen baitio bere
gezurkeriak haizatuz gero, ez duela hasitako txarrean azken onik izango. Arratsalderoko sartu-irtenek ez ote zuten zerikusirik berak uste
zuenarekin?; dena bere irudipena eta gezurkeria izan ote zen?

2 gezur iruzurtia. Beste tranpa handi bat, nolabait ere aurrekoarekin erlazionaturik dagoena, post hoc falazia edo gezurkeria da.
gezurño iz gezurtxoa. Aurreraxeago aztertuko dugu egia honen gezurño tranpazkoa.
gezurretsi, gezurrets, gezurresten du ad gezurtatu.

Bai ederki gezurresten duela errealitateak arnasestukako
itsumustuaren iruditeria hori! Zure ahalmena gainditzen duten gauzak hautematera abiatzen bazara edo aurkakoa frogatua ez duten
gauzak edo era urrunaz ere izan litezkeenak gezurresten badituzu.

gezurrontzi (orobat gezur-ontzi) izond adkor gezurtia.

Hi, iruzurti eta gezurrontzi, deabrukume eta zuzenbide ororen
etsai hori. Judu direla esan arren gezurrontzi huts direnetariko batzuk. Ez zion amore eman nahi izan gezurrontzi hari. Mutila
gezurrontzi bat da. Gezur-ontzia bat delako susmoa dut. Gezur-ontzia!

gezurtaezin izond ezin gezurtatuzkoa.

Mutilazioneak

eta

zauriak

harrotasunaren

eta

gizonezkotasunaren

froga

gezurtaezintzat balituzte bezala.

gezurtagarri izond gezurta daitekeena.

Perspektibak eskaintzen dituen garrantzi handiko informazioei haiekin zerikusirik ez
duen bestelako hainbat informazio, haien egiaztagarri edo gezurtagarri izan daitekeena, gehitzen dielako gertatzen da horrela.

gezurtapen iz gezurtatzea.

Batasunaren gezurtapena, ordea, esanguratsuagoa izan da. Akademikoen gezurtapena. zeregin
horretan etengabe aritzea beti, eta gezurtapenak jasan ezinik indarkeriarako joera izatea, gainera. Hortik heldu diren zalantzak argitzeko
eta egiten zaien gezurtapenaren nabarmentasuna saihesteko ere

gezurtaratu, gezurtara(tu), gezurtaratzen du ad engainatu.

Oraindik ez zekiat... -ume bat bera ez gezurtaratzeko

moduan.

gezurtari 1 izond gezurtia.

Jokolari onak baino hobeak: Jean Pierre Marielle (jenerala) eta Carole Bouquet (emaztea) ederra
bezain gezurtaria. Bush presidentak aste huntan behar zituen agertu eskutan dituen frogak Saddam Hussein gezurtari tzar bat dela.

2 (adizlagun gisa) Ez baitzien karabineruen eretzian semia gezurtari agertarazi nahi.
gezurtatu, gezurta, gezurtatzen 1 du ad zerbait gezurra adierazi edo frogatu.

Avellanedak dioena gezurtatzeko.
PSE-EE eta PPko zinegotziek esandakoak gezurtatzeko. Irribarre zuriak zion gezurtatzen mintza-doinuak adierazten zuen ustekabea.
Kontra daudenen irakatsiak gezurtatzeko gai izan dadin. Maitasun berriak adiskidetasun zaharren kalte direlako topikoa gezurtatzeko
egokiera genuen eskura. Europan barna egindako balentriak gezurtaturik ziren. Teoria hauek oraindik egiaztatu edo gezurtatu ez
direlarik, biek dituzte zeinek beren alde onak eta baliagarritasuna. Batean baieztatzen zutena bestean gezurtatzen zuten. Errealitateak,
ordea, haien errana gezurtatzen zuen. Zizeronen beste hainbat irizpide gezurtatu beharko dituzu. Begira zeinen erraz gezurtatzen den
zure definizioa. Baina uko egiten zieten geometrek haien ebazpenak gezurtatzeko erabilitako arrazoiei. Zinez behar nituen haien
argumentazioak gezurtatu, egia aurkituaren etsipena indartu nahi baitzuten nigan.

2 ezin gezurtatuzko Eta ezin gezurtatuzko frogak aurkeztuko ditut.
[3] adierazpenak gezurtatu (4); akusazioak gezurtatu (3); albistea gezurtatu (3); bertsioa gezurtatu (4); bertsioa gezurtatu dute (3); egiaztatu edo
gezurtatu (3); erabat gezurtatu (12); esandakoa gezurtatu (3); hitzak gezurtatu (3); informazio hori gezurtatu (5); ordezkariak gezurtatu (3);
salaketak gezurtatu (3)]

gezurtatze iz zerbait gezurra adieraztea edo frogatzea.

Berdin zitzaizkien Al Kaedaren errebindikazioa, ETAren
gezurtatze-agiria, erabilitako lehergai mota. Hala, asteetako baieztatze eta gezurtatze kateari amaiera eman zion ospitaleko
zuzendariak.

gezurtegia iz gezurtiak biltzen diren tokia.

Paradoxikoki Aristofanesen kritikak ez ditu sofistak bakarrik hartzen jomugatzat,
Sokrates baita irakasle sofista eta Gezurtegia Sokratesen eskola.

gezurteria iz gezurtiaren jarduna. Trebetasunen artean gezurteria sinesgarria nagusitzen zaio, ia-ia enbaxadorearena adinakoa
izan ohi dena.

gezurtero iz adkor gezurtia.

Robert Graves handia, eta gezurtero galanta ere bai. Artista behar du izan gezurteroak. Doazela
pikutara hipokrita eta santujale horiek guztiak, gezurteroak, gezurtero hutsak besterik ez dira. Gezurtero portatu nahi ez badugu.

gezurterotza iz adkor gezurteroaren jarduna.

Aurreko hori dena, eguraldiaz mintzatzean, gezurterotzan ez baina datu

zehatzetan ere jardun gaitezkeela baieztatzeko.

gezurti 1 izond/iz gezurrak esaten dituena, gezurrez mintzo dena. (pertsonei buruz) ik gezurrontzi;
faltsu; ik gezur 15. Sasikume gezurti bat sentitu nintzen. Zeren beldur bainaiz pikaro gezurti hutsa ez ote zaren. Gizon guztiak,
gezurti hutsak. Lajos gezurtiaren bidez. Gezurtiek ez dute inolako sinesgarritasunik. Gezurti guztiek bezala, memoria laburra zuen.
Beraz, gezurtia naizela uste duzu. Mundu guztiak zekien Nozdriov gezurti porrokatua zela. Inork halakorik kontatuko balit, gezurti zikin
bat dela esango nioke! Gezurtiaren paradoxa famatua. Espiritu zital eta gezurtien eraginpean.

2 (adizlagun gisa) "Akats tipografikoarena" kontatu nion, gezurti gelditzeko beldurrik gabe.
· 3 izond (gauzei buruz) Zeren, bihotz gogorrak mingain gezurtia baitu. Entzun ere ez

omen zuen nahi aho gezurti hartarik
jalgitako ezer. Ehizatzen zituen animaliak oro negar gezurtien artean irensten baitzituen. Itxurakeria gezurtiei erreparatu gabe. Nazioan
eurrez zabalduta dauden argien aurrean, isildu egiten da ezjakintasun gezurtia. Betiko topiko gezurtiekin aurrera eta atzera. Sentimen
gezurtietatik sortua. Zentzumen gezurtia zein zen galdetzen hasi zen, ukimena ala ikusmena. Nola etxegintzan, hasierako erregela
okerra bada, eta eskuaira gezurtiak elkarzuta zaintzen ez badu [...].
[3] gezurti deitu (4); gezurti halakoa (3); gezurti handia (3); gezurti hutsa (6); gezurti hutsak (3)
iragarpen gezurtiak (3)]

gezurtu, gezur(tu), gezurtzen du ad gezurra esan. -Saragueta Armendaritz -gezurtu nuen berriz-.
gezurtxo iz gezur txikia.

Aski nuen horretarako gezurtxoren bat asmatzea. Biziko bagara, derrigorrez sinetsi beharreko
gezurtxoa. Baina beste era bateko gezurtxoez mintzatu nahi nuke gaur.

ghanatar (orobat ghaniar; Hiztegi Batuan ghanatar agertzen da) izlag Ghanakoa, Ghanari dagokiona;
Ghanako herritarra. Jatorri ghanatarra zuen ikuskatzailearen hilketa. Liburuko ataletako batek Pita izeneko ghanatarra du
pertsonaia nagusi. 37 etorkinetatik 27, ghaniarrak denak, herriratu zituzten atzo. Yaw ghaniarra eta Pürk austriarra.

ghettizazio iz ghetto bihurtzea.

Ghettizazioa eta bakartzea eragiten ari da Apartheid hesia; palestinarrak beren
komunitateetatik bereizten ari da. Nazioartea eta Munduko Bankua palestinarren ghettizazioa laguntzen ari dira. Horrela jokatu ezean,
hainbat eta hainbat etorkinen ghetizazioa sustatzen ari da.

ghetto (orobat gheto g.er.) 1 iz Europako zenbait hiritan, juduak bizi behar zuten auzoa. Pragako ghettoa duk.
Veneziako iparraldean, judutarren ghettotik nahiko hurbil. Herri hau eraiki genuen eta gero, atzerritar askori, Europako kakari, Poloniako
ghettoetako zaborrari, ez diogu inolako trabarik jarri hona etortzeko. Ghettoko judu ikaratu bezain gosez makalduak. Janovski ghettoan
hil zutela entzun zuen, 1943 an. Ghettoetako jende bera aurkitzen zen ostera ere Manhattan behereko Orchard Street edota Hester
Street-eko denda eta arropa lantegietan.

2 bazterkeria guneetan bizi den jende multzoa; bazterkeriako egoera. Guardia zibilen eta beren familien komunitatea kuartela- benetako ghettoa zen. Gay eta lesbianak izanik, bikote hauek ghettoan bizitzeko joera dute? Eta eguna ghettoko ostatuetan
finitzen zuten, mozkor arrailak, edozein uniformez beztitu bi zangodun karrikan gurutzatzean "putakumeak" leitmotiva ezpaineratuz.
Gipuzkoan jatorriaren arabera biltzen dituzte umeak eskoletan, ghetto berriak sortuz. Ikastetxe asko ijitoentzat ghetto bilakatzen dira.
Euskararekin ghettoak sortu ditugu, konturatu zara honetaz? Protesta egitekotan egon nintzen hasiera batean, gizarte-saileko euskarazko
ghettotik atera gaitzaten.

3 (hitz elkartuean)

Langile-ghetto bat oihal-fabrika baten inguruan eraikia. Merkatarien elkarteek «lurraldea basamortu bihurtu eta
hiri-ghettoak» sortzeko arriskua dagoela salatu dute.

ghettotar adlag gethokoa.

Marjinazioko lagunarte kultural txiroagoan kausituko da, estuago, erkinago, irtenbidegabekoago,
zailagoan, eta -gura baduzu- baita oro har humanoki ziztrinagoan ere beharbada, ghettotarragoan alegia,

GIB iz Giza immuno-eskasiaren birusaren sigla.

GIB Giza Immuno-eskasiaren Birusa ez kontrolatzeak sortzen dituen
gizarte arazoak. GIB birusa dutenei. GIB birusaz kutsatu zirenen %5,5 sexu harremanen bidez kutsatu ziren. Haien seme-alabak GIB
birusaz jaiotzeko arriskua dutela. GIB eta hiesdun askok. Gure auzoko arrantzale-herriaz ere berdin esaten da, bera dela GIB birusdun
gehien dituena.

GIBdun iz Giza immuno-eskasiaren birusa duen pertsona.

Lan munduan murgiltzeko, esaterako, arazoak dituzte
GIBdun askok. Nafarroan GIBdunak Nafarroako Hiesaren Aurkako Batzordean eta Sare elkartean batzen dira. GIBdunentzat eguneroko
ogia dira birusak eragiten dituen arazoak. Gero eta emakume GIBdun gehiago dagoela azaldu du Gabriel Inclanek. GIB eta hiesdun askok.

gibel1 1 iz atzea, atzeko aldea. Ehuneko honen gibelak aski gauza desberdinak estaltzen ditu. Haren bi behatz lodiek lepo gibela
ferekatu zidaten. Kopetako izerdia esku-gibelaz lehortu zuen. Esku-gibelez halako kolpea eman zion, non lurrera bota baitzuen trapu bat
bailitzan.

2 (leku atzizkiekin)

Eta hala zituela jauregiak, aitzinaldeko erdialdean, ate printzipal bat, eta bertze bi, alboetan; gibelean, berriz,
ate bakarra zuen. Argazkilaria gibelean neraman, hatsangaka. Serge Isteque ere gibelean gelditu da 116 bozekin. Besotik herrestan
eraman zuen gibeleko barneraino, eta gortina tiratu. Goaitatu zuen bere etxean zegoen soldadua lokar zedin, eta gibeleko leiho batetik
atera zen. Gibeleko masta arrakalatu egin zen. ik beherago 17. Atsegin dugu gibeleko pilotari on baten mentura hor ikustea. Askotan
gertatzen den bezala, gibelekoak dio irabazi aurrelariari, bigarren maileko xapelgo huntan. Behako bat gibelera, Auritz eta Aurizperriko
haranei. Urrats bat aitzina eta bi gibelerat. Lehenik itzultzen zarete berriz gibelera joateko, eta gero, han, laugarren karrikan, ezkerrera
hartu. Aintzinatzen ez dena gibelerat doa. 1365eko azaroaren 28an uzten ditu ere pasatzera hiru lagun, Konpostelatik gibelera heldu
direnak. Haren izenean galdegiten dizut mezulariak berehala igor ditzazun gibelera. Zepoan sartutako azeri sotil eta akituen pare ziren,
aitzina ezin, gibelera ezin eta infernua bera etsai. Gibelerako bidea Elur-ek gau hartan berean egin zuen akitu gabe. "Gibelerako bidea"
edo Repli stratégique delakoa gogoratzen zait eta beste karrika bat hartzea erabakitzen dut. Pantxok, gibelerako ispilutik begiztatu ditu
lagunaren harat. Polizia gibeletik dugu. Ateko maratilari kontzen ari nintzela hurbildu zitzaidan Klara gibeletik. -Gibeletik gustatzen
zaidak... Niri behin baino gehiagotan eman dit gibeletik eta zinez neurri gabe gozatu dut beti. Agentziako bulegariaren mahaia gibelgibelean nuen; horrexek eragotzi zidan lurrera ziplo erortzea.

3 (leku atzizkiekin, -en atzizkiaren eskuinean)

Mendixka horren gibelean daukat hiria. Hautetsi batzuek proiektu horren
gibelean abertzaleen helburua ikusten dute. Xuriketak egin ditut eta aterpearen gibeleko hesian dilindan ezarri. -Joder, Edu -aditu nuen
neure gibelera-. Gu ere haien gibeletik. Eusebio, pasabideko jalgigunearen gibeletik barrandan zegoen. Aldare ttipitto baten gibeletik
mintzo da erretorea hogei bat emazte bilo xuriei. Émilek betaurreko beltzen gibeletik behatzen zien, serio.

4 (hitz elkartuetan leku atzikiekin bigarren osagai gisa)

Baratze gibelean den sotoko ate ttipia irekirik utziko digula.
Bentaren jabea sukaldeko ate gibelean desagertu zelarik. Haatik, buru gibelean frangok darabilaten galdeak kanore hartzen du aurten.
Galdera bat ba dut beti buru gibelean: ba ote da hemengo jendea, kanpora joana eta itzultzen dena? Jauregi gibeleko paretari atxikirik.
Barra gibeleko ispilutik, Tomasen hortz tiki zorrotzek irriño egin zidaten, haren hatzak pistola. Filma eder baten ikusteko parada ukanen
dugu Herriko Etxe gibeleko salan. Noragabean, etxe gibelera jo du.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Zigorrek galtzaren gibel patrikan sartu dio eskua. Mendi zut batzuen gibel-muga
zeukaten bi muinoren artean nintzen. Ezen errotaren kanala jauregiko gibel-hormari itsatsia eta eratxikia iragaiten zela. -Nire pinpirina! jarraitu zuen Amatxik, beribilaren gibel-mirailari begira.

· 6 adlag atzean.

Hiritik kanpora ginen jadanik, haiek aitzin eta ni gibel. Bai aitzin eta bai gibel debekurik gabeko leku franko izan
arren. Nagorek ere, luzaz gibel egonik, bote batzu sartu ditu harrigarriak.

7 atzera. Ttattit zegoen tabernako atean dudan, aitzin ala gibel? Jo aintzin, jo gibel, eskuin eta ezker eta nehork amor ez eman nahi.
Baina beranduegi zen gibel egiteko. Hazparneko herriak gibel egin ondoan, jakiten da Euskal herria Zuzenean festibala Xiberoan eginen
dela Mendiko Landan.

8 gibelago atzerago.

Gibelago heltzeko. Hamar bat metro gibelago beste gizon bat, gazteagoa, handiagoa, azkarra. Helduden
igandean, lau pondu gibelago den Perigueux-rekin lehiatuko da. Baina itzul gaitezen doi bat gibelago. Horiek baino gibelagotik heldu

· Elixabet eta Mattin gibeltxago geldituak ziren.
9 aitzin-gibel1 iz pl Aristotelesen teoria hilemorfikoaren aitzin-gibelak buruz nekizkien orduko. Hiruzpalau gertakiren aitzin-gibelak,
ginen gu, adinez ere ikasleetan.

gure joan-etorri haren berri eman diezazuketenak.

10 aitzin-gibel2 adlag Tripa kanpoan, zilkoa agerian, aitzin-gibel balantzaka, kikara eskuetan. · Zurezko zaldi bi, aitzin-gibeletarat
balantzaka ibiltzen zirenak.

11 ez aitzin ez gibel ez aurrera ez atzera. Baina mementu hartan ez aitzin ez gibel geratu zen apeza, burua hutsik.
12 gibel asmo (orobat gibelasmo) azpikeria. Autobusak Iruñen utzi nau eta han, gibelasmoak bultzaturik, huts egina nuen
Magdalena zubira noa, Galbarioa ikusiz. Gibelasmorik gabeko aipua zen erabat. Zuzenean ez bada, zirtoka; gibel-asmoz, ironia baliatuz.
Lehen erreakzioan, gibel-asmoz ari ote zitzaidan pentsatu nuen, baina ez, aitak zintzo ziharduen, irri abegikor bat ezpainetan. Irri zuri
batez eman zion azkenburu esaldiaren nabarrari, gibelasmoaz inolako dudarik geldi ez zekidan. Eta gaitz-erranka aritu zituan, aitaren
asmoak gibelasmoak ez ote ziren...

13 gibel-beldurti fidagaitza, mesfidatia.

Eta hargatik agertzen zituan herritarrak mesfidati eta gibel-beldurti, ez baitzuten
sinesten balizko olaren balizko irabaziak lurraren jabetasunetik jaso izan zituztenak baino handiagoak izan zitezkeenik.

14 gibel karga Frantses parlamentuak gibelkargarekin ezarri du beraz Europaren afera. Europaren xutik ezartze horrek gibel-karga
hartzen ari du asko lekutan. Beti gibelkari izana den Ingalaterraren gibel-karga hura bai oraino pisutzerat arizan dira.

15 gibel masta

Mesanako edo gibel-masta deritzona, txopako gaztelauaren aurrean. Gibel-mastari garabia atontzeko behar ziren
beste haga, taket, gurpil eta sokak erantsiz, iltzeak ontziratzeko prestatu ginen.

16 gibel-solas hitz-atzea. Liburuaren gibelsolasean.
17 gibela egin gibelera egin, atzera egin. Osabak ere, Galileok bezala, gibela

egin baitzuen. Gibela egin nuen, eta itzuli
nintzen, ez haserrerik gabe, joko eternal hartan berriz leku hartzera. Urrats bat gibela egin nuen. Hamaika pena eta sufrimendu iragana
nintzen ni orduko, baina ez nuen nehoiz gibela egin.

18 gibelekoz aitzin atzekoz aurrera.

Sotana bera zinta gibelekotz aintzin erdi trebeska ezarria. Batzuk zuzen, besteak
gibelekotz aitzin. Hots, gibelekoz aintzin itzuli zaizko holako gauzak, atzoko aldean. Eskuak ortzira zuzenduz, otoizlari eta eske, besoak
gibelekoz aitzin kulunkatuz.

19 gibelera egin atzera egin. Gibelera egiten zuten ihes egin gabe, beldurturiko otso gazteek bezala. Leblanc-ek gibelera egiten
du: dio engainatua izan dela eta hitzarmena hausten du. Duela ordu erdi bat, gibelera egitekotan nintzen eta orain aise nabil, arin. Eskuak
gibelera egin zuen. Kataluñan, lurralde hori luzaz kudeatu duten eskuinaldeko abertzaleek gibelerat egin dute, ezkerrekoek aldiz azkarki
aintzinerat. Gibela egin nuen, eta itzuli nintzen, ez haserrerik gabe, joko eternal hartan berriz leku hartzera.

20 gibelera itzuli

Emazte xahar hura niri ari zait, oihu ta keinu, bidez tronpatu naizela, behar dudala pixka bat gibelera itzuli,
Terradilloserako landen erdiko bidea hartuz. Baionatik abiatzea (San Andres plaza) goizeko 8etan, Donibane Lohizunetik 8.30tan, gibelerat
itzultzea 8etan Baionan. "Bultza"k mailegatu diruaren gibelera itzultzeko bost urteko epea dute enpresa berriek. Gutiz gehienetan ez
baitute behinere diru hori gibelera itzultzekorik, salgaiak azkenean inkantean emaiten ditu kreditu munizipalak.
[3] aitzin eta gibel (3); aitzin gibel (4); gibel asmoz (3); gibel egin (6); gibel urratsa (3)
gibela egin (19); gibela egin nuen (4); gibela egiteko (4); gibela egiteko puntuan (3); urrats bat gibela (3)
aise gibelago (3)
aitzin gibelak (6)
gibelat bihurtu (5); gibelat egin (7)
esku gibelaz (9); gibelaz itzuli (3)
aitzinean eta gibelean (3); banderolaren gibelean (8); buru gibelean (5); eliza gibelean (3); elizaren gibelean (3); etxe gibelean (5); etxearen gibelean
(6); ezker paretaren gibelean (3); gibelean ageri (3); gibelean gelditu (6); gibelean gorde (3); gibelean gorderik (3); gibelean gordetzen (5); gibelean
jarri (3); gibelean utzi (13); gibelean utzirik (3); gibelean utziz (5); gibelean uzten (6); gibelean zer gordetzen (4); gibelean zeukan (3); gibelean zuen
(3); herriko etxearen gibelean (5); mahaiaren gibelean (6); pankartaren gibelean (4); paretaren gibelean (3)
etxe gibeleko (14); gibeleko aldean (3); gibeleko atea (3); gibeleko atetik (5); gibeleko aulkian (3); gibeleko gelan (4); gibeleko jokalari (5); gibeleko
jokalariak (5); gibeleko laguna (3); gibeleko lerro (3); gibeleko lerroa (6); gibeleko lerroan (6); gibeleko pilotari (4); herriko etxe gibeleko (5); jauregi
gibeleko (3); plaza gibeleko (3)
etxe gibelera (3); gibelera begiratu (4); gibelera behatu (4); gibelera bota (4); gibelera egin (36); gibelera egin zuen (5); gibelera eginen (4); gibelera
egiten (10); gibelera heldu (5); gibelera itzuli (13); gibelera itzuli dira (3); gibelera itzuliko (3); gibelera joan (5); gibelera so (8); gibelera utzi (11);
gibelera utzita (3); urrats gibelera (4)
gibeleraino heltzen (3)
gibelerat ari (7); gibelerat egin (48); gibelerat egin du (10); gibelerat egina (3); gibelerat eginen (5); gibelerat egiteko (3); gibelerat egiten (6);
gibelerat itzuli (9); gibelerat itzultzea (7); gibelerat itzultzeko (3); gibelerat jinen (3)
bata bestearen gibeletik (4); beti gibeletik (9); bizkar gibeletik (3); ehizaren gibeletik (4); gibeletik abiatu (3); gibeletik aritu (3); gibeletik aritu
ondoan (3); gibeletik heldu (8); gibeletik ibili (4); gibeletik izanik (3); gibeletik joan (3); gibeletik lasterka (3); leiho gibeletik (3)]

gibel2 iz sabelean dagoen erraia, behazuna dariona eta odoleko zenbait gaietan aldakuntza garrantzizkoak
eragiten dituena. Gibelari behazuna bezalaxe dario garunari pentsamendua. Gizakiaren sabeleko errairik haundiena eta ilunena baita
gibela; eta bihotzak ez bezala, gure gorputzeko humoreen gozotasuna edo garraztasuna abudo adierazten duena, gainera. Ez da beraz,
batere harritzeko, amodio atseginak ala atsekabeak adierazteko, gure arbasoek gibela aukeratu izana. Etsaiaren gibela jateko ohitura ere
bazen herri askotan, haren indar ezkutuen jabe egitearren. Urdaila gaixotasun luze batengatik hondatua zuen eta gibelak ere huts egiten
zion. Honek gibela erreta dauka, ardoak iragana da erabat, anisetan patxaran aleak bezala. Osasuna oharkabean hondatzen ari zitzaion
gibeleko minak begiak erretzen zizkiola. Azkeneko urteetan, gibeleko gaitza sortu zitzaion agureari. Gibeleko zelulei eragiten dien birus
batek. Gibeleko minbizia, metastasikoa, laugarren fasean... hura orain dela bost urte, eguberritan, gibeletik hil zuan. Charlyk gibelera
zuzendutako ukabilkada baten hista eginez agurtu ninduen, boxeolari plantan. Eta bat-biko azkarra gibelean, batez ere sabelean, ezkereskuma andana."Hire gibela, pate egiteko izanen huke ederra" Roke Zabalak bere semeari. Bakailao gibeleko olioa. Quenu txerri gibelak
xehatzen ari zen. Urdaiz beteriko txahalkia, gibel patea eta erbi patea. Ardi gasna puska batez lagunduriko antzara-gibel xerra batez
asetzen nintzela. Gibelezko odolkia eta ogi lehorra.

2 patxada. Harrapatzen dute doixtarrek eta "Irish abertzaleak gara" esaten du inglandarrak lasai, edo "Neuk akabatuko dut telegrafista
aliatuzale hori!", egundoko gibela. · -Bihar Pepponek edo haren sokako norbaitek mezatara etortzeko gibelak badauzka.
3 ahate gibel Aintzinako ahate-gibel piko idorrez gozatu haien kopia txarrak. Ahatekiak, ahate gibel gizenak eta antzarak ekoizten
dituzten etxalde ugari dago. Ezti-ontziak, arrautzak, antzara- eta ahate-gibelak, oilaskoak.

4 antzara gibel Denak eremu hertsian kokatzen ginen, ahatekiak eta antzara-gibelak paper finean troxaturik, gure bildotsak barne.
Baraualdian nengoenez ardi gasna puska batez lagunduriko antzara-gibel xerra batez asetzen nintzela.

5 gibel-handi (orobat gibelandi eta gibelaundi) izond gauzak patxada gehiegirekin hartzen dituena.

Alegia,
lasai samarra dela, gibelaundia ez esatearren. Haietako batzuk, esan ohi denez, gibel-handiak ziren, hau da, ezer egingo badute ostikoka
altxarazi behar izaten diren horietakoak. artaburuak, alferrontziak edo gibel-handiak esaten zaien gizon horietakoa zela. Teknikari
gibelaundia kolkotik heldu eta etxeraino ekarri dut. Baina Sinbad gibelandiak ez zuen presarik. Itsasoaren ur-bazter guztietan egon dira
eta daude errege gibel-handiak.

6 gibel-min (corpusean gibelmin soilik) Txokok ahoa ireki eta, odolarekin nahas, gibelmina aurtiki zuen.
7 gibel ore Eguerdiko hamabietan gibel-orezko ogitartekoak jatea.

[3] ahate gibel (6); gibel gizen (3)
ahate gibela (3); bihotza eta gibela (7); gantza eta gibela (5); gibela estaltzen (10), gibela estaltzen duena (6); gibela eta bihotza (4)
gibeleko arazoak (3); gibeleko gaitzak jota (3); gibeleko minbizia (4)]

gibelaezin izlag ezin gibelatuzkoa. Egiteko gibelaezinari zimendutik eta erroetarik lotu. Eta hain ziren guztizkoak ene pentsu
haiek eta hain gibelaezina ene deliberamendua, non [...].

gibelalde iz atzealdea.

Bi gizonen artean, artzain zakurra, gibelaldearen gainean jarririk eta belarriak xut. Hamalau arraildura
orotarat, bederatzi aintzinaldean, bost gibelaldean. Denei gibelaldea erakutsi aitzin, Charlyk etorkizuna iragarri zion ogitarteko-jaleari:
[...]. Orrialde zahar erabili baten gibelaldean. Errotaren bertzaldean, lizardi eder bat zegoen, itzal are ederragoa emaiten zuena, eta,
haren segidan, gibelaldean, sagasti jori bat. Bertze eskua nire galtzetako gibelaldeko patrikara neramala.

gibelamendu iz gibelatzea, atzeratzea.

Ez dute onartuko administrazioaren manamenduak eta gibelamenduak izaitea,
IKASen talde profesionalean eta lau sareetako ekimen eta laguntzan oinarritu dinamikaren orde. Ni, ordea, ez horrenbertze, alderdi onik
aurkitzen baitiot gibelamenduri. Geroko luzamendutan eta gibelamendutan ibili gabe.

gibelandi ik gibel2 4.

gibelapen iz gibelatzea, atzeratzea.

Ez da SNCFen euskara sartuz, euskararen gibelapena geldituko. Hiru edo lau asteren
gibelapenarekin. Zahar etxeetan eta kolegioetan gibelapen handia dagoela salatu zuten hautagaiek. Azken hilabeteetan Frantzian
hainbat gibelapen izan dira sozial mailan eta erantzun behar dugunez karrikaratzen gira.

gibelaratze iz atzeratzea, gibelatzea.

Gibelaratze hau erabaki zuten epaileek «auzia egiteko aginpiderik» ez zeukatela

argudiatuta.

gibelarazi, gibelaraz, gibelarazten du ad gibelatzera behartu. Azpiko palanka tikiari eraginez, jarlekua gibelarazi zuen.
Gauzak eginen direla behar den bezala, bertze sasoina etorriko dela bere denboran; gizonak ez du ez gibelaraziko ez eta aintzinaraziko.
Eta haren azal beltzari so egiten nion eta azal hark ez ninduen gibelarazten, baina gero eta gehiago erakartzen. Apezpikuak dogma
teologiko-politikoa finkatu zuen: geroko gertakizunak aitzindu nahiz eta beraz gibelarazteko, teoria asmatu zuen mugimendua
geldiarazteko.

gibelari iz atzelaria (pilotan).

Imaz Segurarra iraupen haundiko gibelaria. Horra beraz lau terdiko hortan Elkoro haundiari
nausitu zaiola Gonzalez azkaindarraren kontra bigarren maileko finala galdu zuen Segurako gibelaria. Ruiz gaztea gibelari zuela, bertze bi
gazte bipilen kontra ari izan da.

gibelarraio iz Ez al gara aski fotogeniko ala zer gibelarraio? Zer gibelarraiotarako ote nengoen han? Bortxalaria zela zabalduko
zenutela besteen artean, eta patio erdian aterako zizkiotela gibelarraioak eguzkitara.

gibelasmo ik gibel1 12.
gibelatekoan iz ipar itzultzean. ik gibeleratekoan.

Orroitzapen onak baizik ez zituzten aipu gibelatekoan, eta ondoko
egunetan ... Gibelatekoan Donibane Garazin oren bat bakotxa libro zela nahi zuena egin (multxoa ehun bat), guziak omore onean eta
denbora iduzkitsu batekin.

gibelatu, gibela, gibelatzen 1 da/du ad atzeratu. ik gibeleratu.

Gizonak baso arnoa eman zion eta urrats zenbaitez
gibelatu zen. Eta behin erabakia hartuz gero, aita ez zen, ez, gibelatuko. Bidaia gibelatu denez, egitura dagoen bezala eta erabat
zehazteke aurkeztea deliberatu dute partaideek. Euskal presoen alderako manifestaldia zortzi egunez gibelatua da. Akordioa zenbait
hilabetez gibelatzen bada, gizarte segurantzaren zorraren apaltzea ere gibelatuko da. Ordulariak beharko ditugu ordu batez gibelatu.
Zerk gibelatzen gaitu ETA gabeko Euskal Herri baten itxuratzetik? Gisa berean gibelatu dute Irlandaren eta Eskosiaren artean egin
beharra zen rugbia partida. Akizeko haurren epaileak apirilaren 16a arte gibelatu du Iñaki Esparzaren alaba noren esku utzi erabakiko
duen auzia. Eta honetan gibelaturik egoteak esan nahi du beste gauza askotan ere atzeraturik egongo garela euskaldunak.

2 (era burutua izenondo gisa)

50 miliar dolar dute, doi-doia emaiten orain artean herri gibelatu gaixoen alde. Chavezek aldiz
hobeki menean dauzka karrika pobre eta gibelatuetako jendeak.
[3] oren batez gibelatu (3)]

gibelatzapen iz ipar gibelapena.

Urte baten gibelatzapenarekin egiten dira ondarrean hauteskunde horiek asko arrazoinez
beranduak. 131 000 euro soldat gibelatzapen eta damu domaia galdatu ditu.

gibelatze iz atzeratzea.

Zeren eta kontzientziaren gibelatze bakoitzak bere aitzakia baitu. Gibelatze poxi bat hartu baitute lan
horietan. Eta hura izan zen, halatan, ene gibelatzearen hobenduna, ez ni. Gibelatze hori seinale ona den ala txarra horko hogoi
langileentzat, hori geroak erranen du…

gibelaundi ik gibel2 4.
gibelaxko adlag atzera samar.

Eta nunbaitik ere baztertzen edo gibelaxko uzten euskal-departamenduaren alde mintzatuak

diren batzu...!

gibeleratekoan adlag ipar itzultzean. ik gibelatekoan.

Gibeleratekoan, Luzaide eta Ondarrolaren artean muga egiten
duen erreka pasatu eta, gertatu zitzaion briu-brau karabinero bat. Han pasatua nintzen 1920an, Jerusalemetik gibelerakoan. Beljikan eta
Alemanian gaindi, Estrasburgen geldituz gibeleratekoan. Nagusiari galdatzen dio ongi arta zezan erranez, gibeleratekoan, gastu guziak
pagatuko diozkala.

· Orroitzapen bikainak baizik ez zituzten aipu gibelerateko bidean, eta ondoko egunetan ere...

gibeleratu, gibelera(tu), gibeleratzen da ad Atzeratu, gibelatu.

Begoñak badaki Fernan nahita gibeleratu dela, bera
bakarrik ez uzteagatik. Gibeleratu da, behaztopa egin du, ihesari eman dio. Amak eta biek isiltasun osoan egiten zuten gibeleratzeko
bidea. Matiasen autobusean joaiten ziren neska batzuk Donibanera, gibeleratekoan zaretraka arroltzeak ekarriz.

gibelino iz Italian, Erdi Aroan, alemaniar enperadoreen aldekoa eta aita santuen kontrakoa.

Bizkitartean,
gibelinoak amor emanak ziren. Artean ere Zuriek gobernatzen zuten han, gibelinoak uxatu ondoren ere. Guelfoen eta Gibelinoen arteko
eskatima famatu hura.

gibelka adlag atzeraka.

Espainolak hurbiltzen ari ziren, eta eskualde hartan kokatu armada errepublikarra gibelka ari zen,
ezinbertzean. Europa gibelka abiatua da, Frantzia eta Herri beheretako erreferendumetan eza nagusituz geroztik. Ezustean harrapatua,
gibelka egin behar izan nuen, Ximurrak eta Kristinak hautatutako bidegurutzeraino. Ni -urrats bat gibelka, Ttipik emandako paperean
leitu nuen berriz- Amagoia Mendigatxaren bila nenbilen. Andre dena Mariaren litaniak kantatzen dituzte, baina gibelka bezala, azken
agurretik hasirik. Europa gibelka ari.

gibelkada iz atzerakada.

Iduri bai, eta ageri ere gibelkada baten seinaleak badauzkala kasik denetan. Ordutik hasi omen zen
Moroen gibelkada, 1492an denak kasatuak ziren.

gibelkarga ik gibel1 14.
gibelkari izond atzerakoia.

Egin duen filma Bush presidentaren eta harekin diren agintarien kontra da, salatzen dituela, omen,
haien harrokeria, haien ideologia osoki gibelkaria. Ainitz protesta bazituen ukanak hautatze horren kontra, bere ideia kontserbadore eta
gibelkarien gatik. Beti gibelkari izana den Ingalaterraren gibel-karga hura bai oraino pisutzerat arizan dira. Beti bazterkari edo gibelkari
dagon Inglaterra batean (Europari buruz bixtan da, Inglaterra beti ugarte berex dagon herri hartan).

gibelki iz abere gibela, janaritzat hartua.

Estatu Batuetan oihestuak dira berriz ere amerikanoak Frantziatik heldu zaizkien
mozkinen kontra, hala-nola ahate edo antzara gibelkiak. Hiriko kontseiluak xedea du hango ostatu eta jatetxe guzietan gibelkiaren
debekatzea, alimale horien galkatzeak kabala gaixoeri egiten dien torturagatik.

gibelkor izond uzkurra. Nolaz ziren gibelkor izanen, Jainkoaren mezua adimenaren menean hain ongi ezartzen ziotenari?
gibelmin ik gibel2 6.
gibelondo iz ondorioa.

Lau hilabete A.D.N.E. estrategiari hertsiki lotua, are gehiago hondarreko bi asteetan, eta porrotik
zalapartatsuena nuen ororen gibelondo. Eta ez dut hemen ahanztekoa zer gibelondo zuen ere besterik Lafittek bere Baionako astearte
egunean. Hola, bizpahiru gibelondo betetzen zituen batean, presaka: bere ixter-oinen zalutzea, bularren airestatzea, gu ginen putiko
kozkorreri begi atxikitzea, eta gogoeta-otoitzak ororen artetik.

gibelurdin iz gaina urdina duen perretxiko mota, jateko ona (Russula virescens).

Baina aita onttoekin hasi,
gibelurdinekin jarraitu, eta amanitekin bukatu zuen. Bazkalordurako iritsi zen, ontto eta gibelurdin batzuekin. Primerako gibelurdin
arraro horietako bat, iragan igande arratsaldez jokaturiko finala izan zen.

gibraltardar izond/iz Gibraltarrekoa, Gibraltarri dagokiona; Gibraltarreko herritarra.

Gibraltardarrek kolonia
izateari utzi nahi diote, Londresekiko loturei eutsi arren. Gibraltardarren arma hitza da, erabakia. Hala, Madrilek gibraltardarren hitza
kontuan hartzea onartu zuen herenegun.

gida 1 iz gidatzailea.

Errealitateari zuzenean aurre egin aurretik derrigor kontsultatu beharreko gida iruditzen baitzitzaion paper
mordoska hura. Nik ere banuela ondo gogoratzeko premia, behar nuela gida bat zirriborroetako hitzak zein bere lerro egokian jartzeko.
Liburuaren bigarren atala filosofian aritzeko gida metodologikoa da. Batzuetan nahia edo desioa izaten da gida hori, eta "nahi duguna"
ikusten dugu, ez agian dagoena. Irizpide horixe izan dut, orobat, itzulpenerako gida eta helburu. Itzul bedi eserlekura, gurdiaren jabetza
eta briden gida hartu eta eraman bitza arduratsuago piztia mendeko eta mantsotuak. Cannabisa eta nerabeak: Gurasoentzako gida. Nire
txapin erraldoiak gidako palankaren gainean ditut jarrita.

2 (txango batean)

Giulia [...] gida turistiko eta interprete bikaina izan zen niretzat. Gida turistikoek bezala hitz egiten zuen. Geldituko gara? -errepikatu du gidak, galdezka oraingoan. Gida bertzeengana doa eta Alfontsok mapetara bihurtu du berriz lepoa. Gida
lanetan hasi zenetik du, neke guztiaren gainetik, loaren garaipena gibelatzeko ohitura.

3 gidaliburua. Gida zakuan altxatuz, joan zen urrunago bere aitaren gana. Gida turistikoaren maparen arabera. Nola Mikel Strogoffen
eskuak zaldiaren gidak bilatzen zituen. Gidak seinalatzen zizkigun beste herri batzuk bisitatzera abiatu ginen. Hinterhaus deritzote hemen,
Margaren gida batean irakurri dudanez. Lockharten liburu dotoreen artetik, ale zahar eta oso higatu bat atera zuen: Antzaldaketarako Gida
Hasberrientzat. 'Euskal Herriko Udal Hautetsien Gida' plazaratuko du Udalbiltzak Durangon. Gidako ariketa praktikoak lau DVD-liburutan.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) cf gidatu 7. Bildua izanen den diruak lagunduko du Unadev elkartea gida-xakur bat
hezten. Lemaren ondoko zirga lodi bati eragiten zion, zeinak bela-soka guztien gida-lana egiten baitzuen, belak lasaitzeko. Argia luzatuko
didan faroa behar dinat, eta nire bizitzan gida lanak egingo dizkidana. Masta nagusiaren oinean zegoen gida-kabina txikiaren aurrera
lagundu zion. Gida-aulkiaren azpitik oihal grisezko soingaineko zirtzil bat atera, gainetik jantzi, hedeei eragin, eta garrasika hasi zitzaion
troikari, zaldiak ia geldirik baitzeuden. Selifanek gida-aulkira igotzen lagundu zion neskatilari. Itsu bat ere ohartuko zen Edurneren
begietatik ateratzen diren txinpartez, gida-laguntzailea inguruan usaindu orduko. –Hementxe, eskuin aldera -agindu du Kixok, gidalagunaren jarlekutik. Gida-uhalari eraginez, harantz zuzendu zuen Rozinante. Heldu zion batak muturrekotik bere astoari eta gida-hedetik
besteak bere zaldiari. Ez dio kolerari gida-hedea utzi behar, ez eta grinen menean erabilia izan behar ere, grina oro txarra delako. Gidakolpe haietako batean ozta-ozta kontrolatu zuen autoa.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Erabilera-gida baten gisan. Telefono gida batez atxilotuaren burua kolpatzen
denean. Ez telefono-gidan ageri den lehenengoa, bigarrena baizik. Mitxelin gida aldean eraman arren. Liburu-gida honetan barrena
jorratu diren mito eta eztabaidaz jositako ekonomiari arazo zaharrak. Zer erranik ez dago, Ickok Casparrek ezin izan zuela mendi-gida
baimena jaso deialdi hartan. Arrazoimenaren adigaien jatorri-gida.
[3] aitatasunaren gida (3); aurkikuntzaren gida (4); filosofiako gida (6); gida aurkeztu (4); gida baimena (12); gida kaleratu (5); gida kaleratu du (4);
gida liburu (11); gida liburu bat (3); gida liburua (9); gida liburuak (3); gida liburuan (8); gida liburuaren (3); gida metodologiko (3); gida turistiko (4);
gurasoentzako gida (3); hautetsien gida (4); historiaren gida (3); lantzeko gida (3); telefono gida (5); udal hautetsien gida (4)
telefono gidan (4)]

gidabaimen (62 agerraldi, 9 liburu eta 12 artikulutan; orobat gida(-)baimen 15 agerraldi, 3 liburu eta 8
artikulutan) iz gidatzeko baimena. ik gidatu 3. Gidari berriek sei puntuko gidabaimena dute Iparraldean atzodanik. Uhalik
gabe semaforoa gorri pasatzen duenak gidabaimena bertan galduko du. Puntu bidezko gidabaimenaren lege aurreproiektua. Laurek
gidabaimena izanda, errazagoa egin zaie bidaia.

gidaerakusle iz gidaria.

Carlo gidaerakuslea mutil katxarroa da, zoragarria iruditu zaie bisita, azalpenak oso garbiak, eta
mamuaren latina hain ongi ulertzeagatik zorionak ematen dizkiete elkarri turista guztiek.

gidagailu iz gidatzeko gailua.

Horratx, beribila zuzentzen, gidagailuari bi besoez eusten ziola, katu eder handia ikusi zuten.
Jainkoak zigortu egingo nauela sentitzen dut, gidagailua hautsi egingo dela aireportura bidean. Nortasunaren gidagailua okertuta badu,
pertsona batek nahi eta ez, goiz edo berandu, bazterra joko du. Williams autoaren gidagailu edo direkzio barra hautsi zen.

gidagarri izond gida daitekeena. Globo gidagarri bat itsaso gainean doan bezala aurrera eginez.
[3] globo gidagarri bat (3)]

gidail iz zangoa.

Koadroak, lehen planoan, sutan zegoen or zuri bat erakusten zuen, zutik zegoena bere gidailen gainean, eta sumetaren erdiko makilari katez lotua

gidaketa iz gidatzea. Gidaketa huts batez.
gidakide iz gidariaren laguna. ik gidalagun.

Ttipi punttaka, gidakidearen jarlekutik. Afalondoko goraldian, izarretara
jaurtitako espaziontziko gidakide sentitzen nintzen. Aire egokitua izorratuta dago -esan dio autostopistari gidakidearen eserlekuan eseri
denerako. Auto gidakidearen eserlekuan zegoen jarrita.

gidalagun iz gidariaren laguna. ik gidakide. Gidalagunaren atea itxi din, suabe.
gidaliburu (109 agerraldi, 24 liburu eta 20 artikulutan; orobat gida(-)liburu 29 agerraldi, 10 liburu eta 5
artikulutan) 1 iz gairen bati buduzko argibideak ematen dituen liburua. Bizkar zakua eta gidaliburua pausatzen ditut
bazterrean. Gidaliburuko argazkiaren medioz asmatuko dut, bidenabar. Gidaliburu batzuek argi eta garbi azpimarratzen zuten Makao
"Lisboa" asiatiko hiri xarmanta besterik ez zela. "Lonely Planet" gidaliburuan idatzia zenaren arabera. Gidaliburua irakurri ondoren.
Ingelesezko gidaliburu horietako bat gainbegiratzeko astia. Literaturaren historiako gidaliburuetan. Borrokalari onaren gida liburuaren
17. orrialdean. Posta Bulegoko Gidaliburua bezain liburu lodiak.

2 (hitz elkartuetan)

Pentsa ezazu esku artean duzuna ikuskizunaren argibide-gidaliburua baino ez dela. Düsseldorfeko bidai
gidaliburuak halaxe baitzioen.
[3] gidaliburua argitaratu (3)]

gidaliburuxka iz orri gutxiko gidaliburua. Hiri planoak, posta-txartelak, bisitarako gida-liburuxkak.
gidapen iz gidatzea.

Gaineratekoan herri hau zinez maite, eta are maiteagotu dute Lafitte ezagutu eta segituz, gure "Arbaso"
miresgarriaren ganik izan dituzten argitasun eta gidapena dela medio. Senar-emazteen berdintsunaren alde familiaren gidapenean.

gidarazi, gidaraz, gidarazten du ad gidatzera behartu. Alboko gela baterantz gidarazi ninduen.
gidari 1 iz gidatzen duen pertsona. (ibilgailu batena)

Beste autoko gidaria ez zen kontent. Volvoaren gidariaren
purrustada. Rally honek gidariari gehiago eskatzen dio, autoari baino. 1 Formulako gidarien artean. Errepide bazterretan gelditzen ziren
autoak erretiratzen hasi ziren garabi gidariak. Motor gidari bat hil da Orkoienen, kamioi bat jota. Kaskoa jarlekuaren azpiko kofretxoan
sartzen ari zen motorraren gidaria. Gazteak jakin nahi zuen ea gidaririk behar nuen, edo ea "karro" bat alokatu nahi nuen. Gidariak
klaxona jotzen hasi baitira, abiatzeko momentua heldua zela adieraziz. Gidariek zigorraz jo arren, zaldiak ez zirela lekutik mugitzen, lurrari
josirik baleude bezala.

2 (norbaitena)

Halako etxe-zulo batera eraman gintuen Mahmud gidariak, pasillo luze, bukaezinetan barrena. Morfeo matxinatuen
gidaria zen, Matrixen kontra borrokan ari zirenen gidaria. Ni ikusirik, gidari navajoari bozkario oihu bat atera zaio. Zure gidaria izango
naiz Londresen. Berpizturik legez ibili ginen gidari nekaezinaren atzetik. -Gidari bihozgogorra zara gero! Gari erakustun batekin egiten
baitute turismoa. Erregeek edo apezpikuek bere leialetako bat aukeratzen zuten haien gidaritarako.

3 (zerbaitena) -Bai? -garabiko gidariaren ahotsa. Bertuteen gidari bakarra den zuhurtasuna. Mendeko iraultzarik ederrenaren gidari
izan zen gizonarengan.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Ni aurrean, gidari lana egiteko. Aspaldiko ezaguna balu bezala hitz egiten baitzion gidari
funtzioa betetzen zuenari. Gabin-oraindik-plaza-hartan-berri-samarrarentzat gidari zereginetan. Estatuak, merkatuaren lekua hartzen
saiatu gabe, haren gidari-eginkizunak betetzen ditu. Bi gizon, zalgurdiko gidari-eserlekuan eserita joango zirenak. Santosen atzetik jo
zuen gidari-postura. 40 urteko gidari bizitzan ez zuela izan istripu bakar bat ere.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Bi auto-gidariren arteko auzia. Prokuradorearen kotxe-gidaria, bidean antzeman
zionez, eskarmentu handiko mutila zen. Nire erlojuari buruz mintzatu nintzaion, kamioi-gidariari nola oinordetzan utzi behar izana nion.
Autobus gidaria lanbidez. Hopkins izeneko tranbia gidari bat. Tren-gidariak doi-doi lortu zuen lokomotora geratu eta metal zati hura
saihestea. Aita gurdi-gidari mozkorra eta ama marilasaka axolagabea zituela eredu... Hegazkin gidari ala ezer ez, erabaki zuen.
Zaharrengandik sortu da gaiztakeria Babilonian, herri-gidariarena egin ohi duten epaileengandik. Ez da izango herri-agintarientzat
babesik, ez artalde-gidarientzat ihesbiderik. Bide-gidarien maltzurkeriak, ibilaldiek, klimak, goseak, egarriak, [...] armada desegin
zioten. Posta gidari bat, iemstxik bat, hango hizkuntzaz esanda, arduratu zen zaldiak lotzeaz. Lehenbizikoa Banffeko mendi-gidari bat zen,
oso mendebaldekoa tankeraz: alkandora, jeans estuak eta cowboy kapela. Anaiartearen buru eta espiritu-gidari bezala. Arima-gidariak
begiak jaso zituen idazkitik. Itsu dira, eta itsu-gidari; eta itsuaren gidaria itsua bada, biak zulora eroriko dira. Etikaren azterlariek etika
gidari nagusien artean hartzen dute Kant. Norbait ari bada bera gidatzen, zein da jainko gidari hori?

· 6 (predikatu gisa)

Gure gidari izango zara. Neska-mutil asko turisten atzetik ibiltzen dira, haien gidari izateko, eskupeko baten
bila. Euren biziraupenaren aldeko borrokan gidari izateko. Donibane Lohizuneko bizilagun bat gidari zuela. Haizea eta lemazainak gidari
genituela. Müller bera eta Rudolf izeneko tipo flakosta bat, gidari zebilena. Anbulantzia-gidari ibili zen Italian eta Frantzian. Sidney zihoan
gidari. Ezker eta eskuin banoa, umorea gidari, jendeari so. Aurtengo urtarrilaren 2an, neure autoan gidari nindoala. Herio zeramatela
gidari. Esku zabalez prestatzen dio janaria eta bere argi garbia eskaintzen dio gidari. Lautada zurian barrena erne baino erneago zebilen
beti, delaware tribukoen sena gidari. Jostuna, gidari, gugana jiratu zen bere aulkian. 17.00: Izura herriaren bisita, Daniel Arbeletxe
gidari.

· 7 izond gidatzen duena. ik gidatzaile.

Marchathon ekitaldian bildu den diruarekin bi xakur gidari eskaini ahal izan dira bi
itsuri. Ariadnaren hari gidariari buruzko pasarteren bat azpimarratu dut. Gaztain erre, hiru errege, izar gidari, belengo estalpe, [...] igoal
igoal dio. Ordenako talde gidariak ere izan zuen zeresanik erabaki horretan. Baina ez dut irizpide gidari bat, ez dut hizkuntza argirik.
Soinu triste eta iluna, [...] soinu gidari eta deigarria. Suedian, banku zentralak %500eraino altxatu zuen bere tasa gidaria.

8 gidari-ondoko Tom zihoan gidari; ni, gidari ondoko; Lucy atzean.
9 gidaritzat eduki, hartu Emazte gazte bat daukatelarik gidaritzat. Indarkeriarik eza gidaritzat hartuta. Lan handi eta zorrotza
egin dü, Etxahun Barkoxekoaren "Gaztalondo handian" gidaritzat hartürik. Hans Kelsen eta Max Weber gidaritzat hartuta, arauen eta

· Jendeak moto gidaritzat hartzen ninduen oraindik. Betiere egia gidari eta maisutzat hartuta.
10 taxi-gidari Aireportutik hotelera eramaiten gintuen taxi gidari kalakariak. Gure presidentea ez dela kale garbitzaile bat, taxi gidari
boterearen arteko lotura azpimarratu du.

bat edo irakasle bat baino gehiago. Taxi bat ikusi genuen, telefono kabina baten ondoan geldituta, eta taxi gidaria izan zitekeena, kabina

barnean hitz egiten. Zaharrenak autoa zeukan eta bere burua eskaintzen zidan taxi gidari piratarena egiteko. Taxi-gidari filosofiko bat,
itsas armadako jantziak janzten zituena. Urtarrilean taxi-gidari lana utzi zuenez geroztik.
[5] anbulantzia gidari (6); auto gidari (32); auto gidari bat (7); autobus gidari (6); citroen taldeko gidari (4); ferrariko gidari (4); formulako gidari (4);
gidari alemaniarrak (4); gidari ariko (5); gidari ariko dira (4); gidari azkarrena (5); gidari bakarra (12); gidari bat larri (5); gidari berriak (6); gidari
frantziarra (7); gidari frantziarrak (4); gidari gisa (14); gidari hondarribiarrak (4); gidari italiarra (4); gidari italiarrak (7); gidari izan (24); gidari izan
ziren (4); gidari izango (6); gidari izateko (9); gidari kataluniarra (5); gidari kataluniarrak (7); gidari lana (8); gidari lanak (4); gidari lanetan (12);
gidari nagusi (4); gidari ohia (6); gidari ona (6); gidari onenak (4); gidari zuela (6); gidari zutela (10); kamioi gidari (29); kotxe gidari (5); moto gidari
(14); motor gidari (12); motor gidari bat (9); taldearen gidari (5); taldeko gidari (14); taxi gidari (30); taxi gidari bat (6); tranbia gidari (5)
alderraien gidaria (4); auto gidaria (23); autoaren gidaria (11); autobus gidaria (5); autoko gidaria (22); beribil gidaria (4); furgonetako gidaria (4);
gidaria atera (4); gidaria atera ezinik (4); gidaria hil (12); gidaria izan (6); gidaria izango (7); gidaria larri (8); gidaria larri zauritu (6); gidaria onik
atera (6); gidaria zauritu (7); kamioi gidaria (12); kamioiaren gidaria (5); kamioiko gidaria (4); moto gidaria (6); motor gidaria (5); taldeko gidaria (6);
taxi gidaria (16)
auto gidariak (14); autoaren gidariak (6); autobus gidariak (5); autobuseko gidariak (5); autoko gidariak (11); garabi gidariak (8); gidariak esan (4);
gidariak zauri arinak (5); kamioi gidariak (10); plan gidariak (4); taldeko gidariak (7); taxi gidariak (27)
auto gidariaren (4); taxi gidariaren (5)
gidariari ordaindu (4); nion gidariari (4); taxi gidariari (9)
garabi gidariei (4)
anbulantzia gidariek (4); auto gidariek (8); garabi gidariek (18); taxi gidariek (8)
anbulantzietako gidarien (4); auto gidarien (5); garabi gidarien (9); taxi gidarien (5);]

gidaridun izond gidaria duena.

"Ikustera etortzeko esan ninan", adierazi zidan marabutak bere auto gidaridunaren
barrualdean, "horra zer egoeratan hagoen orain".

gidaritza 1 iz gidariaren egitekoa; gidari izatea Hor, begirale batzueri esker, itsuen gidaritza dute ikasten. Ekonomia horren
ezaugarri dira gidaritzarik ez izatea [...] eta arau falta nabarmena. Jakintsuen aholkuei jarraitzera eta haien gidaritza onartzera.
Jainkoaren gidaritza eskatzeko otoitza. KAS blokearen barruan «abanguardia armatua» zen ETA militarra eta, beraz, gidaritza zegokion.
Estatu Batuen gidaritza militar eta politikoak. Haien esku utzi genituen gidaritza lanak. Zurekin batera eraman dezaten haiek herriaren
gidaritza-karga. Enpresa gidaritza masterrak egiteko beka sistema bat.

2 gidaritzapean

Richardsonen eta Jorgensenen gidaritzapean [...] jokalari guztiek partidan ondo sartuta zeudela erakutsi zuten
lehen minututik. Glinkaren,Txaikovskiren eta Prokofieven obren piezak interpretatuko ditu Milango orkestra filarmonikoak Menaren
gidaritzapean. Obedientziaren gidaritzapean eta besteen gobernura makurtua bizi nahi izan zuen. Arrazoiaren gidaritzapean bizitzeko.

3 gidaritzapeko izlag Mablungen gidaritzapeko gizon adituen taldea.
4 gidaritza batzorde Gidaritza batzorde bat osatuko dute Ipar Euskal

Herriko Laborantza Ganberaren ardatzak eta ibilmoldea
finkatzeko asmoz. ASF enpresako ordezkariak, ingurumenaren aldeko elkarteak, hautetsiak eta Frantziako Estatuaren ordezkariak bildu
ziren Baionan Gidaritza Batzordea deritzon taldean. Uztail aldera Baionako Suprefeturan bilduko da berriz Gidaritza Batzordea.

5 gidaritza hartu

Gary Paytonek eta Kobe Bryantek hartu zuten, horrenbestez, taldearen gidaritza. Prévanek solasaldiaren gidaritza
berehala harturik, doinu anitz erabili zituen hurrenez hurren, zein laket zekidakeen asmatu nahiz. Errenazimentuan erantzun zuten guneak
italiar Risorgimiento-an eraginkortasunik gabeak gertatzen dira, eta gidaritza Piamontek hartzen du.
[3] alderdiaren gidaritza (3); alderdiaren gidaritza hartu (3); gidaritza batzordea (4); gidaritza batzordeak (3); gidaritza hartu (16); gidaritza hartuko
(4); gidaritza hartzea (3); gidaritza izan (4); gidaritza lana (3); jokoaren gidaritza (4); publikoaren gidaritza (3); taldearen gidaritza (11); taldearen
gidaritza hartu (4);
arrazoiaren gidaritzapean (49); arrazoiaren gidaritzapean bizi (22); arrazoiaren gidaritzapean ihardutea (4); itamarren gidaritzapean (4); santuaren
gidaritzapean (3); zuzendariaren gidaritzapean (6); ]

gidatu, gida(tu), gidatzen 1 du ad bidea erakutsiz lagun egin; bidea aurkitzen lagundu. ik bideratu.
(norbaitek beste norbait) Aingerua bidaliko dizut gida zaitzan. Amyk gidatzen zuen, besalagun harturik, alde guztietara. Bere
logelaraino gidatu ninduen. Josuk ezagutzen zuen hiria, antza, artez gidatu baitzuen taxilaria [...] etxetxo berdexkaraino. Ezin hobeki
jakitea nork gidatzen gaituen egiarantz. Ni atzetik oinez astoa gidatzen. Ardiak hain ongi gidatzen dituen Jaungoikoak gizakia ere
gidatuko du. Goizetan ardiak landara gidatzen zituen. Eta atzera berriz beste galdera bat nik, ea, bere ustez, sugeak (oro har) jainkoek
gidatzen ote dituzten, ala deabruek. Espero du, ordea, batzuk eta besteak, adeitasunez, asmatzen saiatzea, eta, zorte apur batekin, haiek
erantzunerantz gidatu ahal izatea.

2 (norbaitek ibilgailu bat) Ibilgailua tabako-sailetan barrena gidatuz. 1996an bazihoan andre bat Kabuleko kaleetan barna autoa
gidatzen. Emakume batek gidatutako auto beltz bat azaldu eta Durrutik lurrera bota behar izan zuen bere burua. Lemazainak aise
gidatzen zuen ontzia Volgan gora edo behera zebiltzan txalupa, gabarra eta txanel ugarien artetik. Hegazkina gidatzen dakien kirurgialari
tourettedun bakarra naiz mundu osoan. Eskuz gidatu behar izan dute 'Soiuz', hurbilketa arriskutsuan. Lau zaldi beltzek gidaturiko

·

zalgurdi bat. Ez gidatu edaten baduzu. -Zuk... zuk ez dakizu gidatzen? Errepideetan arreta handiz gidatzeko eskatu dute agintariek Tira, Ximu, gorde kemenak hire zorioneko kamioneta aurkitzen dugunerako, eta gida ezak gisan. Txandaka gidatzen badugu, goizaldean
Fezen izango gara. Bolantearen aitzinean, bertze ordu erdiz gidatzeko prest. -Mesedez -erregutu nion-, astiroago gida ezazu!
Hastapenean autoz zihoan, baina gidatzeko baimena kendu zioten. ik gidabaimen. Gidatzeko baimena eskuratu eta autoarekin atera
zen egunean. Gidatzeko baimenaren jabe izaitea eta autoa ukaitea. Amak esana zion Angeli erosteko moto txiki hura, gidatzeko karnetik
behar ez zuena. Gidatzeko karneta kenduko da urte batetik sei urtera bitartean, lehen bezala.

3 (norbaitek zerbait)

Arratsalde apalean Eiherateko Zokora gidatu zituen urratsak. Artean tente zirauen nire buztana hankarte
abegikorrera gidatu zuen. Gizonak hiru trek gehiago gidatu behar ditu, abuztuan, mendebaldeagoko Pirinioetan. Bi errejentek dute
pastorala gidatzen. Klotario I.aren lau semeetarik, Gontranek erakutsi zuen axolagabezia gehien armada gidatzeaz. Ondoren, Miguel
Sanzek gidatutako UPNk hartu zuen boterea, gaur arte. Berak [Atatürk-ek] gidatu baitzuen greko, kurdu eta armeniarren aurkako
borroka. Gure erresistentzia gidatuko zuen komandantea. Béla Kun-ek gidatutako gobernu iraultzaileak 133 egun iraun zuen. Mathalasek
Zuberoan gidatu zuen errebolta. Argi dago niretzat [...] nire nahimenari agintzen diodala; eta nire oroimena gidatzen dudala.

4 (zerbaitek norbait) Tierra de Graciako golkoan barrena gindoazen, [...] Orinocoren ahoraino gidatu behar gintuen bertze txalupa
baten gibeletik. Odol hotzaren eta haragi ustelduraren kiratsak gidatu zuen hortik aurrera. Haren ondasun preziaturaino gidatu ninduen
sumak. Zirkunstantziek gidatzen gaituzte errealitatearen alde baterantz edo besterantz. Ospeak gaitu gehienik gidatzen eta laidoa dugu
nekez jasaten. Homogeneotasunaren printzipioak gidatzen nau ikuspuntu goren honetara. Anaia hori, horrelako zaldizkoaren mende
dagoela, haren aginduen ahokoak gidatua dabil, obedientziaren galga arbuiatuz.

5 (zerbaitek beste zerbait)

Bizikleta gidatzen saiatzen ziren besaurreen artean egonezin bizian higitzen zitzaidan neska puska.
BBVA (+%3,83) eta SCH bankuek (+%1,08) gidatu zuten igoera. Ez zen plazeraren printzipioa ikuskizun hura gidatzen zuena, baizik eta
barrabilak, perfekzio irrikan zegoen haziz gainez egiteraino betetako zorroak. Idazle baten biografiaren eta obraren arteko loturaz
jarduterakoan, ispiluan islatzearen metaforak gidatzen du, aldez edo moldez, eztabaida. Epaia gogoarena da, adimena gidatzen duen
gogoarena. Konkurrentziaren printzipioak osorik gidatzen duen logikan oinarrituriko gizarte-sistema. Ipar-Hego kapitalen fluxuak
gidatzen dituzten parametroak.

6 (era burutua izenondo gisa) Munduko xapeldun bilakatu da Nicolas Majerus baionesa, frantses selekzioarekin, 4 arraunlaritako
untzi gidatuan. Zeruan baloi gidatu bat ikusi zuelarik, lasterka hurbildu zen kristalezko leihate handira. Bisita gidatua Armentiako atarian
amaituko da. Zientziaren Museora ikustaldi gidatua. Ezjakintasun gidatuaren iritzira. Truke-tasa mistoak edo gidatuak. Gidatua, gidari.

7 (erroa izen elkartetaren lehen osagai gisa) cf gida 4.

Adimenaren adigai huts guztien aurkikuntzaren gida-hariaz.
Historiaren gida-hariaren bitartez. Aldamio koxkor bat eraiki zen, txirrika bat atondu, gida-sokak paratu. Historiaren gida-lerroa mundu
honetan zehar igarotzen diren giza arimentzat gero eta aukera espiritual gehiago eskaintzea dela.
[3] autoa gidatu (7); bisita gidatu (4); ederki gidatu (4); ederki gidatu zuen (3); gidatu zuen taldea (5); prozesua gidatu (3); taldeak gidatu (3)
aginduen ahokoak gidatua (3) bisita gidatua (11)
bisita gidatuak (30); bisita gidatuak antolatu (4)
bisita gidatuetan (3)

bisita gidatuetan (3)
prozesua gidatzea (5)
arretaz gidatzeko (3); autoa gidatzeko (7); autoaren gidatzeko (4); esperientzia gidatzeko baimena (3); gidatzeko ardura (11); gidatzeko aukera (3);
gidatzeko baimena (27); gidatzeko baimena kendu (4); gidatzeko erantzukizuna (4); gidatzeko karneta (3); motoak gidatzeko (3); taldea gidatzeko (6)
arrazoiak gidatzen (11); arrazoiak gidatzen duen (7); auto bat gidatzen (3); autoa gidatzen (22); autoa gidatzen zuen (4); azkar gidatzen (3); beldurrak
gidatzen (5); espirituak gidatzen (6); gazteak gidatzen (6); gidatzen duen gizakia (5); gidatzen duen taldeak (3); gidatzen zuen autoa (12); gidatzen
zuen autoak (12); gidatzen zuen traktorea (3); herria gidatzen (3); kamioia gidatzen (4); taldea gidatzen (4)]

gidatxo iz

Elektrizitate gidatxo bihurtzen dira giro pixu eta sapatsuan, bai zuhaitzak, dorre altuzkoak, oletako tximini eta beste
altuerako eraikinak.

gidatzaile 1 izond gidatzen duena. ik gidari 7.

Behin baino gehiagotan aipatu zuen Carverrek, bere printzipio

gidatzaileetako bat zelakoan, Isaac Babelen esaldi hau: [...].

· 2 iz gidaria. Gurutze Gorriaren anbulantzietako gidatzaile jarduteko. Gidatzailea autoan gelditu zen eta besteak etxean sartu ziren.
Urruntxago auto eta moto gidatzaile eskola bat, biziki handia hura ere. Bizirik zeudenetatik bi barkuaren gidatzaileak zirela. Komunista
iheslariak, erresistenteak eta ingeles aireko [=hegazkin] gidatzaileak. Ravon kantu gidatzailea. Maggy eta Socomer sozietatearen
gidatzailea zen. Frantses telebixtako gate publikoek antolatu zuten Téléthon iduriko emankizuna gidatzaile zirela Patrick Sebastien eta
Michel Drucker. 52 gaztek errezibitu dute sakramendu hori Baigorriko elizan Moléres jaun apezpikua zutelarik gidatzaile.

gidatze iz bidea erakutsiz lagun egitea; bidea aurkitzen laguntzea.

Gidatze lanak gidariari utzita. Bortizki kizkurtzen
eta estutzen zituen eskuak giderrean, gidatze-lana eragotziz. Babes eta gidatze sistema automatikoa.

gider (orobat kider g.er) 1 iz lanabes eta tresnetan, eusten zaien zatia. ik girtain; eskutoki. Fereka egin nion
neure kikararen gider tikiari, ezpainetara gabe. Gogorrago jo dut, eta astiro, labanaren giderraz. Bizkar azpian neure sastagaiaren
giderra nabari nuen. Aitatxiren ezpata zaharraren giderra. Sable bat zeraman gerrian zintzilik, eta gider laburreko zartailu bat eskuan.
Aitzurraren giderrak ahurrak odoletan babatzen zizkidalako. Gider laburreko aizkora txikia, zauri hilgarriak baino egiten ez dituena.
Ahurrak lerratzen zitzaizkien aitzur eta pala arinen giderretan. Harri bat aterkiaren giderrarekin golfean jolasteko. Erratzaren giderra
hartuta. Oren pare batez atxikarazi zuen, zutik, jats [=isats] giderra irentsi balu bezala. Lanbasaren giderra baino estuagoko
bularrarekin. Pintzelak, edo pintzeletatik gelditzen zirenak giderra eta, hari loturik, pintzelaren piru lodi batzuk [...] erroraino higatuak.
Azkenik Martizek zarearen giderra landu zuen: hamar bat mihimen mehe plegatu zituen eta trebeki bihurdikatu. Isabellek telefonogiderra hartu eta larrialdien zenbakia markatu zuen. Hozkailu erdi huts eta itxien giderrei lotuta. Pistolaren giderra gerrikopean ageri
zuela. Baioneta giderraz. Biolin bat atera zuen burkoaren azpitik eta airean erakutsi, giderretik helduta. Masustondozko gider luzeko
mandolina. Giderrik gabeko koilara xume batekin zuloginean. Bi [eskumakila] zituen, bata banbuzkoa astegunetarako, eta bestea
malakazkoa eta zilar-orrizko giderra zuena igandeetarako. Hozkailu erdi huts eta itxien giderrei lotuta. Mundu guztia berehala heltzen
dela makina horien giderrak eta motorrak ezagutzera. Hurritzezko kiderrak, kirtenak, euskarriak, eskulekuak. Gerritik esku-bonba bat
zeukan zintzilik, alemana, zurezko bere giderrarekin. Hilkutxa distiratsua zuen, zilarrezko giderrekikoa, eta lorez lepo zegoen apainduta.
Neure begien aurrean, gider-kolpe bat eman zioten, eta lurrera makurtu zen.

2 irud

Europako giderrak atxikitzen ohituak diren erresuma zaharretako zerbitzari anitzek. Hautetsien artean berriz izaiten dira bozak
lurraldeka eta departamenduka, giderrak nork nun bere esku ukanen dituen finkatzeko. Hegoaldeko Euskal Herritik Europan barna abiatua
den bultzada indartsuak duela azkenen iparralde hau segurrenik, nekeak neke, bere giderren jabe ezarriko. Hassan II-ek hain hertsiki
atxiki gobernu giderrak poxi bat laxatuko zituela haren semeak. Ekonomiaren gider nagusiak beren esku dituzten horiek. Gobernuak eta
botere publikoen giderrak beren esku dituzten guziek. Pasok Mugimendu Sozialista Panhelenikoak Greziako Gobernuaren giderrak
Demokrazia Berria alderdi kontserbadorearen eskuetan utzi beharko ditu. Euskararen alde ari zirela zioten, euskara zen borrokaren
giderrik aurkezgarriena. Baina kontsumo-gizarte honetan nork du benetan giderra eskuetan, kontsumitzaileak hala ekoizleak?

3 gider-kolpeka/ukaldika Aurrera egiteko agindu zioten, baioneta ipinita; gider-kolpeka kendu zituen paretik lehen arerioak. Arma
gider ukaldika hilak.

4 giderrak hartu gidaritza hartu.

1789ko Iraultzaren denboran, Frantziako Estatu-Nazio subiranoak hartu zituelarik elizaren
giderrak. Nik ere, zinez nahi nuen anaiak har zitzan etxeko giderrak. Aberria nahi dutenek bestalde, arrotzei eta jaunkilotei ez diezazkiete
hemengo botereen giderrak har. Aita familiako eta erakaslea [...] negozioaren giderrak hartuak etxeko segidan, herriko auzapez kargua
ere zeraman 21 urte huntan.Bainan, hor ere, guhaurek behar ginuzke beharbada giderrak hobeki hartu.

5 giderrekiko zaldi gimnastika tresna.

Giderrekiko zaldiagatik, gainetik saltatu beharreko traste madarikatu harengatik izan

nintzen etxera bidalia.

6 lehengo giderretik (egon)

Erakutsi nahia, Charlyren aldetik, lehengo giderretik zegoela. Lehenagoko denboretan, heldua,
zuhurra eta arduratsua zitzaien inguruko guztiei, eta gaur egun ere, lehengo giderretik, heldu, zuhur eta arduratsu ageri da.
[3] gider ukaldika (3)
giderra eskuetan (4)
giderrak hartuak (3)]

giderdun izond giderra duena; giderrak dituena.

Ez, ez dakit zergatik erabiltzen duzun koilara giderrik gabe, askoz ere

erabilgarriagoa da koilara giderduna.

gidoi 1 iz film, irratsaio edo kideko baten osagaiak adierazten dituen testua.

Zinema-gidoia. Irratirako gidoiak.
Kontatzen hasi zitzaidan nola bideo kontuetan hasia zen eta nola zerbait egin nahi zuen eta ea nik gidoia egingo nion. Sedukzioari buruzko
gidoi bat idatziko al nion galdetu zidan. Gidoiaren garapena (ideia, mezua, argumentua, eszena baten lanketa...). Film luze batekin
ausartu naiz, gidoia eta story-board-a dagoeneko eginak ditut. Hemen, gutxien espero duzun aitonatxoak ere badu film baterako gidoi
bat, azukre koxkorren ontzian ezkutatuta. Russellek hitzaurre moduan [...] txertatu nahi zuen sekuentzia multzo hura, eta gidoiaren lehen
bi zirriborroetan egon zen. 11 izendapen jaso ditu, tartean film, zuzendari eta egokitutako gidoi onenari dagozkienak. Nahiago ditut
jatorrizko gidoiak. Istorio guztiak lotzean gidoi korapilotsua atera zaizu. Askotan gidoi berak pertsonaia ezberdinez betetzen dituzu.
Hortxe eman zion lehen zaflada atxilotuari, gidoiak agintzen zuen bezala. Gidoiak esijitzen badu besterik ez naiz biluztuko. hainbat
erregistroz baliatzen da gidoiak eskatzen duen itogarritasunezko eta eromenezko gero eta inpresio kargatuago bat eragiteko. Gidoiak hain
zuzen ere kameraren aurrean frogatzen direla esan ohi da. Gaur hasiko den Gidoiaren Euskal Asteak hainbat zuzendari bilduko ditu Bilbon.

2 hed/irud

Zeremoniako gidoiaren barruan. Gure autogobernuaren etorkizuneko gidoia ezin du, inork, bakarka idatzi; denon artean
idatzi behar dugu. Espainiako agintariek aurrez idatzitako gidoiaren arabera aritu dira Espainiako alderdi politiko eta hedabide guztiak.
Puta da eman zaion gidoia betetzen ez duen edozein emakume. Hauteskunde hauen gidoiak egokitzapen falta nabarmena dauka. Botere
aldaketak gidoiari jarraituko diola dio Bushek. Ez gidoi eta ez eskemarik egin gabe. Hitzaldi bat prestatu behar badugu, bi aukera nagusi
ditugu: gidoi moduko bat egitea edo, bestela, den-dena idatzita eramatea. Bere koadernoko orriei lotu zen berriz, hizlari bat bere gidoiari
bezala. Hala dirudi, ezin garela geure paperetatik atera, kosta egiten zaigula gidoitik atera eta elkarren artean zinez mintzatzen hastea.
Ondo ederki zeukaten ikasita gidoia, eta inor ez zegoen inprobisatzeko prest. Hilean behin edo, gidoia pixka bat aldatzen zen, larrutan
egiten genuenean.

3 marratxoa.

Inoiz gidoia erabili izan dugu gehiketa-sinboloaren ordez, kateatzea adierazteko.
[3] egokitutako gidoi (5); gidoi onenaren saria (4); gidoi onenarena (4); gidoi onenari (3); idatzitako gidoi (5)
filmaren gidoia (6); filmerako gidoia (3); gidoia errespetatu (3); gidoia idatzi (6); gidoia idazten (4); idatzitako gidoia (3)
filmetako gidoiak (3)]

[63 agerraldi, 5 liburu eta 43 artikulutan]
Gidoigilea da lanbidez, eta lan ugari egin ditu bai
zinemarako bai telebistarako, telesail nahiz filmetarako istorioak idatziz. Hollywoodeko gidoigilerik onenak. Euskal Herriko Gidoigileen
Elkarte Profesionalak Euskal Herriko zinemagintzari buruzko jardunaldiak antolatu ditu. Euskal Herriko Gidoigileen VIII. jardunaldiak
direla-eta.
[3] gidoigileen elkarteak (3)]

gidoigile

iz gidoilaria.

gidoigintza iz gidoiak ontzeko jarduera.

Handik bi astera Madrilgo zinema-eskola onenerako hautaprobak egingo zituen
gidoigintza ikasteko. Telebistarako gidoigintzan aritu diren lagunen eskarmentuak adierazten zidan, bizibiderako behar ez banuen
behintzat, hobe nuela hortik urruti ibili. Aktore laneko esperientzia guztia jarri dut lan honetan, eta baita dramaturgia edo gidoigintzakoa
ere.

[62 agerraldi, 8 liburu eta 44 artikulutan]
Gidoilari
batzuek idatzitako monologoak. Gidoilari berri baten lana saritzea du helburu lehiaketak. Zinema eta telebistarako gidoilaria. Irakasle,
telebista eta zinema gidoilari, itzultzaile, kazetari... Nanni Moretti zinegile, aktore eta gidoilari ezkertiarrari. Gidoilari lanetan eta
artikulugintzan.
[3] gidoilari lanetan (3); zinema gidoilari (3)

gidoilari

iz gidoiak idazten dituen pertsona. ik gidoigile.

zuzendari eta gidoilaria (3)]

gidoin1 iz ipar gidagailua. Gutunak pirripitaren gidoinaren barnean sartzen zituen.
gidoin2 iz bandera modukoa.

Haien goiko mutur konikoetatik mortxilak eta borlak kulunkatzen ziren banderatxo, gidoin eta

estandarte koloretsuen erdian.

gidoitxo iz gidoi laburra.

Gidoitxoa egitea hobesten badugu, hizlariak bere tesiaren arrazoibideak eta ondorioak ongi asko
bereiztuta azaldu beharko lituzke, baita pasarterik mamitsuenak non tartekatu ere.

giga iz gigabytea. Ez dakit zenbat mega, giga eta istorio gehiagoko memoriadun, kafea zerbitzatzeko izan ezik zernahi egiteko gauza
zirudien. Laborategikoan 120 giga informazio zegoen ia.

gigabit iz mila milioi bit. Unibertsitateko iturriek atzo azaldu zutenez, gigabit bat segundoko abiadura lortzen du sistemak.
gigabyte iz mila milioi byte. 1 eta 100 gigabyte arteko 250.000 abesti inguru material babestua trukatzea. Eta zenbat gigabyte
ez ditu gure oroimenak?

gigawat iz mila milioi wat.

EAEn orduro 18.000 gigawatt energia kontsumitzen dira, eta bertan bost edo sei mila gigawatt
ekoizteko gai izango dira. Gasez hornitzen diren zentralek 1.931 gigawatt produzitu dituzte orduko urtarrila eta martxoa bitartean. Gas
naturalaren eskaera azken urteotako handiena izan zen herenegun Nafarroan: 59 gigawatt orduko. Horien arabera, antenek bidaltzen
dituzten uhinak ionosferako puntu bakarrean biltzen dira, eta 10 gigawateko indarra lor dezakete.

gigolo iz emakume batek mantentzen duen gizon gaztea.

Aspaldi idatzitako ipuin bat erantsi nion, gigolo baten eta
ordaintzen zion atso aberatsari buruzkoa. Eta zuk dirua eta informazioa eman!_Sexurako ordain iezaiozu gigolo bati. Alu zikin hau
etxearen jabea dela ematen dik, egiatan gigolo bat besterik ez bada ere. Morroi hark xarma berezi bat zuen, erabaki zuen Ikek, latindar
gigolo itxura merke haren azpian adimen zorrotz batek distiratzen zuen. Ez prostitutarik, ez gigolorik...

gihar (orobat giharre g.er., eta ginarri g.er.; Hiztegi Batuak giharre baztertzen du eta gihar erabili
behar dela adierazten) 1 iz gizaki eta animalietan, higidurak ahalbidetzen dituzten organoetako bakoitza.
ik muskulu. Aurpegiko gihar bat ere higitu gabe. Alde batetik, bero nengoen, eta, bestetik, gihar bat ere mugitzeko ezgauza.
Giharrak uzkurtu zituen. Bat-batean, gihar guztiak teinkatu zitzaizkion. Julenek giharrak zurruntzen sentitu zituen. Goraka jarraitzen du
bere zangoen gihar guztiak behartuz. Giharrak pixka bat astintzera goazak Ondarretara. Izter eta zangoen giharriak berotuz doazela,
tentsio gogor eta betan malgu batean. Lehenbizi esku mamiko giharrak lantzearen garrantzia azpimarratu zuen. Eta sekulako indarra
eginez jaiki zen bere kateen kontra, luzatu ziren giharrak, puztu ziren zainak. Giharrak lasaitu nahi zenituen eta ez zenuen lortzen.
Giharretako mina dutenek, askotan, aspirina eta gisako botikak hartzen dituzte. ik beherago 8. Arnasa ia hartu ezinik, besoko giharrak
minduta. Hotzak sortzen dizkie arazoak giharretan eta zainetan. Arnasa goratua, gihar guztiak uzkur, besoak dardaraka. Ikustekoak
izango ziren haren giharrak, bigunak eta ajeak joak. Laringea osatzen duten gihar eta kartilagoen egitura eta mugikortasunagatik.

2 (testuinguru teknikoetan) Giharretako zuntzetan gordetzen den glukogenoak ur asko erakartzen duela eta hiru bat litro ur har
ditzakela. Hegoetako giharrak ez ditu behar beste garatuta, eta horregatik, ezin du hegan egin. Nerbio sistemaren gaixotasuna da
Parkinsonen gaitza, eta dardara eta giharren zurruntasuna dira sintoma nagusiak. Bihotzeko giharren birsorkuntza egin izan dute
enborreko zelula helduak erabiliz. Proteinen polimerizazioa, hainbat egitura osatuz, hala nola giharraren proteinak, zitoeskeletoa,
erribosomak, birusen kapsideak. Asier Olaizolak zentimetro eta erdiko haragi-etena dauka eskuin gihar dorsalean. Eskuin hankako barneko
gihar bikian haragi-etena du. Iriartek eskuin hankako gihar bikian zaintiratua egin zuelako. Martinek zuntz haustura dauka gihar bikian.
Sarri izaten ditu giharretako gainkargak, eta fisioterapeuta baten laguntza behar du egunero. Gehrigen eritasuna giharrak atrofitzen
dituen eritasun sendaezina da.

3 irud Garai hori iristen denean hotzegi daukat eskua, alfertuegi garunetako giharra sortze-lanari ekiteko. Memoriaren giharrei astindu
ederra eman.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Glotisetik gorako barrunbeen forma eta neurria alda ditzakegu gihar mugimenduari
eskerrak. Amorruzko gihar-uzkurtze batek estutu zion unetxo batez eztarria. Gailurrera abiatu dira; azken gihar-kolpeak nekearen
eztenari amorerik eman gabe. Gihar-zelulak ekoizteko, edo nerbio-zelulak. Oharkabeko gihar espasmoak saihesten ditu TCHak eta
horregatik onuragarria izan daiteke bizkarrezurrean arazoak dituztenentzat. Kapeluez eta aterki zuriez deus ez dakienaren gihar
atabismoarekin. Egunero beroketak eta gihar-luzatze saioak egin ditut. Prestaketa saioa amaituta, gihar-luzatzeak egin zituen.
Guraizeekin mihi-azpiko gihar-zaina mozten zien. Gihar-masa bihurrikatu haren barnean. Ahoskuntzaren gihar irudia. Irudikatzeko oso
zailak diren gihar mugimendu kontagaitzak.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Haren haragi-giharrak bildots batenak izan baitzitezkeen. Haien haragi-giharren
mugimendu eta dantzaldien gogortasuna. Neure hezur-gihar uzkurtuei nagiak atera beharrean nengoen.

6 irud/hed indarra. Putzu-k badu giharra, maitasuna, herrimina, heriotza, bizi-bizia da, makina bat pasarte zirraragarrik hornitzen
du. Rouyre eta Sain-Macary jaunek egin dute mintzaldi bat dena ginarria Urrunako zinegelan. Liburu bat dena mami eta dena ginarri.

7 gizenik gabeko haragia.

Zerriaren urdaiazpikoa jan ondoren, hezurra gelditu ohi zen zerbait giharrekin. Haragi-puska handiak
sartuz banan-banan burdinazko barra luzean, gihar eta gizen zatiak tartekatuz.

· 8 izond gihartsua. Atsegin dut zure gorputz gihar eta sendoa, Stan... Zeren bizitzen jakitea baita era honetako jakiteetan zailena,
giharrena, beteena eta beharrena. Farmazietako gorputz giharren eredu-panpina, gorriz tindatua. Haritzaren indar giharra eta
mihuraren ispiritu eta jakituria.

9 gihar-min

Zaldiek eragindako gihar minak. Hiru egunetan ibili zen Alazne gihar-minez. Gihar-minentzat onena, azukre-ura.
Estrogenoak hartzea lagungarri gerta dakieke neskei, gihar-minak kendu eta lunbalgia minik ez izateko.

10 giharrean ukitu

Zure jatorri erromantikoaren kondairak [...] nire izatasunaren barren-barreneko giharrean ukitu nau, jakina.

Auzi korapilatsuan sartu zarete, eta giharrean ukitu duzue.

· Amaren bizitza errukarriaren ikuspegiak gihar-giharrean ukitu zuen.

11 zain eta gihar

Gizon argal luzea zen bera, zain eta gihar. Aita baino sasoi eskasagokoa izango zen, apika, baina dena zuen zain
eta gihar, dena zen gordin.
[3] aurpegiko gihar (8); aurpegiko gihar bat (4); eskuin hankako gihar (3); gihar bikian (6); gihar minak (3); hankako gihar (4); hankako gihar bikian
(3)
aurpegiko giharrak (4); besoetako giharrak (3); bihotza eta giharrak (3); giharrak askatzeko (4); giharrak berotu (3); giharrak lantzeko (3); giharrak
laxatu (3); hanketako giharrak (3)
giharrean ukitu (3)
aurpegiko giharrek (4)
giharretako arazoak (3); giharretako edo (3); giharretako edo hezurretako (3); giharretako mina (8)
aurpegiko giharrik (5)]

gihargabetu, gihargabe(tu), gihargabetzen 1 du ad giharra kendu.

Berak akabatu zuela bere oilasko erdia eta nik

neure osoa ere bai kasik, Pedrok bereari izterra baizik gihargabetu ez zion bitartean.

2 irud Leihotik begiratu, eta neure Putzu kale zarpailduari ("zarpaildua" baino okerrago, ederturik agertu arren; gihargabetuta baitago
zalantzarik gabe) agur esan diot isilean.

giharre ik gihar.
giharreria iz giharren multzoa.

Kilo batzuk galduta giharreria ikusgarria agertuko luketen horietakoa. Zeren gerraren

giharreria ikusezina baita.

gihartsu (orobat ginarritsu) 1 izond gihar asko duena.

Gazteena gizon sendoa zen, luze eta gihartsua; bestea, aldiz,
mozkote eta gerribuelta zabalekoa. Bere beso eta esku gihartsuez. Luisen bular gihartsua. Bere gorputz fin baina gihartsua. Berrogei
urte inguru, argala baina gihartsua. Gorputz gihartsuko gizonak irudikatu zituen Michelangelok. Detektibe beltz gihartsu bat,
gogorrenetan gogorrena. Zaldi beltz gihartsu bat. Arranorik gihartsuenaren labanalako erpeek. Gihartsuena ohera hurbildu da, baina
besteak gelditu egin du.

2 irud Idazlanetan ere trebe zen eta liburu ginarritsuak argitaratu ditu. Orduko txalo eta txistuen eta haserreen eta malkoen talaietatik
egindako narrazio gihartsu benetako batek baluke gurean etorkizunik. Txomin Laxalt-en solasaldi ginarritsua. Pianoaren bakarkako saio
gihartsua.
[3] beso gihartsuak (5); liburu ginarritsua (4)]

gihartsudun izond (izen bati dagokiola) gihartsukoa. Beso gihartsudun etorkin poloniar, italiar eta afrikar saldoek oihu
egingo zuten norberak bere hizkuntzan.

gihartu, gihar(tu), gihartzen 1 da/du ad gizena galdu edo kendu.

Ilbeherak desintoxikatu egiten digu gorputza, [...]
garbiketa behartuz; eta horrela lehortu, gihartu eta, aldi berean, indartu, zumiztu, larru lehorra bezala, giharrez kemendu.

2 indartu. egia da azken bolada honetan gaiaren inguruko iritzi kontrajarriak gihartu direla nabarmenki. Sufrimenduak herriaren espiritu
morala zailtzen eta gihartzen duela,

gijondar iz Gijongoa, Gijoni dagokiona; Gijongo herritarra. Eibartarrek defentsan lan bikaina egin zuten, eta jokoaren
ardura gijondarrei utzi zieten, kontraerasoan jokatuz.

gila 1 iz ontzien azpialdean muturretik muturrera doan zurezko edo burdinazko atala, haren egituraren
ardatz dena. ik jobalta; abortza. Argazki batean txalupa irauli bat ageri zen, eta gizon bat gilan zutik, eskuaz agur egiten.
Gasontziaren gila laster da uretan. Urte hondarrean jarriko dute [petroliontziari] gila nasan, eta bi urteren buruan amaituko dute.
Batelaren gila azpitik pasatu. Gilaren gainean arrelepo. Gilaz jotzen ez badugu barra hori. Usteltzen ari zaio zurajea, herdoila darie
loturetako iltzeei, goroldioak eta muskuluek hartua diote gila. Patio zabalaren atzean, harrizko gotorleku erraldoia goratzen zen; ertza,
ontzi baten gila bezain zorroztua, ekialdera begira zegoen.

2 irud

Belartxo beltzezko zipriztina ikusten utzi zidan beso altxatuak, eta haren distirak irmoago egin zituen bular begitanduaren harroa
eta gila-hezurrak bitan zatitzen zuen bizkarra.

3 (lasterketa auto batean) Gila bikoitza erabili baitu esekiduraren beheko triangelua lotzeko.
4 gilaz gora Gilaz gora, mastak erroetatik erauzirik eta haize oihalak urraturik, halaxe ageri ziren biharamunean, driban, txalupa haiek.
Halako batean haizeak ontzia iraularazi eta gilaz gora ez ote gintuen utziko. Petrilean branka emanda gilaz gora zegoen txaluparen azpian
ezkutatu baino lehen.
[3] gilaz gora (5)]

gilbor iz sabela. Fonsecaren gilborra zeukan Mentxuk begi aurrean. Zulo bi aurrerago lotutako gerrikoa gilborrean.
gilbordura iz sabeldura. Aire librean, berriz, bereziki egokiak egin behar dira zoladurak, zeren eta solibak hezetasunarekin hazi edo
lehortasunarekin uzkurtu edota gilbordurarekin asentatzen direnean, mugitu eta akatsak sortzen baitira zoladuretan. Kanporaino pareta
solido ateratzen bada, tarimak lehortzen direnean edo gilbordurarekin asentatzen direnean.

gilbortu, gilbor(tu), gilbortzen da ad sabeldu.

Kontuan hartzekoa dira, berebat, altzifrea eta pinua ere; horiek ura izaten
dute ugari, eta gainerako elementuak ere proportzio berean guztiak; urez aseta egoteagatik obretan gilbortu egiten dira. Dintelak eta
habeak, izan ere, paretekin kargatzen direnean, gilbortu egiten dira erditik, eta zartatuz, hautsi egiten dira paretak.

gilda iz pintxo moa.

Anek gilda bat sartu zuen ahora, emakume finek ohi duten gisan, ezker eskua pintxo azpian ipinita. Egun
hartan, norbaitek gilda batzuk eskatu zituen, baina amak txanpi batzuk eman zizkion aitari.

gillemet iz aipu markak.

Gillemetena usuki, jolasa da, sormena eta ironia: "Jacques Chirac en chef de 'l'entreprise France' en
Asie". Gaztelera lagun, komek puntei baino, komatxoei, gillemetei, aipu markei dei, eta ohartu orduko, hor nituen artikulu bat eta pare
bat zirriborro paper mutur batean, aurreko astean jasoak, buruaren ibiliak nondik nora eramango.

gillette (orobat gilette) iz bizar xafla.

Orria kendu zuenak oso trebea izan behar zuen, xehetasun osoz, gillette batez-edo,
ebakita baitzegoen orria josturen kontra-kontra. "Gilette" batekin zinta ebaki, etenda geratutako zintaren bi muturrak zelorekin itsatsi, eta
aurrera.

gillotina (orobat gilotine g.er.; Hiztegi Batuan gillotina agertzen da) 1 iz heriotzara kondenatuei burua
ebakitzeko tresna, bi zutaberen artean erortzen den xafla ahodun batek osatua. Gillotinan hil zuten bigarren
pertsona hura izan zen. Gillotinan eraila izan da. Eta gillotinan hiltzera kondenatzen dute. Robespierre, gillotinara milaka pertsona bidali
zuen gizona, Rousseau zale porrokatua zen. Haietarik bat gillotinara kondenatu omen dute, eta bihar hilen dute Donibanen. Biak hartu eta
gillotinara igorriko zituzten. Han epaituak izanen zarete zuen saldukeriagatik eta, kasik segur, gillotinatik iraganak. Behin batean,
erregeari gillotina eman aurretiko garaian. Lepoa moztu zioten gillotinaz Erregeri berari. Robespierre lehenago jo zutelako gillotinaz
salbatu zuen bizia monsieur Guillotinek. Nor izan zen gillotinaz lepo egindako lehen presoa. Marat hil baino lehenago baitzekien
[Charlottek] bereak egina zuela, hil egingo zutela gillotinaz. Gillotinaren hots metalikoak. Furgoi beltzean itzaleratu zutenean,
gilotinaren mihi fin eta zorrotza lepondoan hotz lerratzen imajinatu eta trenputxartu zen. Ondoren, burua makurtu, gillotinak erakusten
zuèn tartean sartu, eta borreroak gillotinaren xafla metalikoa askatu zuen. Mozarten Requiema joka aritu zen gillotina altxatu zuten
tokian. Gillotina plaza erdian zegoen, xut-xuta. Hari fin hori da gillotina askatzen duena.

2 gillotina-leiho bertikalki irekitzen eta ixten den lehioa.

Jarraian korridore batera zoaz, gillotina-leiho baten aurrean,

eta deskuiduan urrezko haginik ote duzun galdetzen dizute.
[3] gillotinan hil (3)]

gillotinatu, gillotina(tu), gillotinatzen 1 du ad gillotinan hil.

Zerrendako beste preso guztiak gillotinatu zituzten.
Robespierrek taldea desagerrarazi eta Hebert gillotinatu zuen 1794an. Hori bezalako aurpegia zuen gizon bat gillotinatzen ikusi dut. Nola
presondegian sartu zituzten erregea eta haren familia guzia, nola azkenean hil ziren gillotinatuak.
den munduko hiri bakarrak.

· Erregeari lepoa gillotinatzen ausartu

2 (papera) Orriak gillotinatu gabe dauzka. Orri guztiak gillotinatu ditut, liburuak ni beste irakurlerik izango duen esperantzarik gabe.
giltza 1 iz sarraila batean, irekitzeko edo ixteko sartzen den gailu horzduna. ik gako.

Hurrengoan bere etxeko
giltzak utzi zizkidan, sartu eta neronek zaintzeko. Abisuak hartaz ezer esaten ez bazuen ere, giltzak etxekoa behar zuen. Daviden
jauregiko giltzak jarriko dizkiot lepoan. Nire gelako giltza bat eduki nahi izan du. Léonce andreak etxea garbitzen zion, armairuetako
giltzak gordetzen. Eta hantxe ikusi nion kutxaren giltza. Diru-kutxako giltza atera zuen azukre-poto azpitik. Nire egunerokoaren giltza
duk hau. Marik autoko giltzak hartu zizkion poltsatik Liviari. Autoko giltzak poltsikoan edukitzen zituen. Bere autoaren giltzak, BMW
markaren uztai batean bilduak. Giltza lehen kolpean sartu nuen zulottoan. Ez zen giltza sarraila zuloan sartzeko gai izan. Joanak giltza
sartu, sarraila ireki eta atea bultzatzen du etxean sartzeko. Nik giltza sartu, motorra abiaraztearren. Giltza kontaktuan biratu orduko aire
egokitua automatikoki pizten da. Aski da giltzari eragin eta azeleragailua zanpatzea, neskak nire gainera oldartzeko. Giltzari sarrailan bi
bira ematen zizkion, ernegazio hotzez. Zabaltzeko neuk atea, eta giltza bota zidan. ik beherago 13. Stanie, giltza honek ez ditik eskuburdinak irekitzen. La Sarriette armairu guztietan saiatzen ari zen giltzarekin. Klanka!_Klanka! klanka!, ate gaineko eta behereko
zerrapoak, klaska! klaska!, giltzen bi itzuliak. Zazpi hortz zenbatu dizkiot giltzari. Atearen giltza bikoitz bat du, nonbait, zeren sarraila
batere behartu gabe baitzegoen. -Giltza doblea hartu duzu? -galdatu nion, azkenean, ez aise. Giltza orokor batekin etorri ziren, gertatua
ikusi eta anbulantzia bati deitu zioten.

2 irud

Horixe da gaur ongizate pertsonala zabaltzen duen giltza. Lurralde hura irekitzeko giltza zen hiria. Urrezko giltzak dira, gure
iragana ezagutzeko eta gure etorkizuna eraikitzen laguntzeko.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Atezainak giltza-sorta eskuratu zion. Poliziak giltza sorta atera eta txilinka zeuden
giltzetatik sarrailari zegokiona aukeratu du. Kirrinka isil, metaliko bat entzun zen, giltza-pila baten zarata bezala. Atea ere bi giltza biraz
itxi nuen. Pauso malguz, neuk arestian bi giltza-bueltaz itxi nuen ate bera igaro zuen.

4 zerbaiten sarbidea gertatzen den, zerbait ulertarazten duen zera. ik giltzarri 2.

Galdera haren erantzunean
zetzan nire geroaren nondik norakoaren giltza, gakoa. Joseph Rothen nobeletako giltza nagusi bat. Komunikazioaren giltzez ari gara
hemen. Beharbada hura zen haren boterearen giltzetako bat, absentziak tentuz dosifikatzen jakitea. Naturako misterioen giltza.
Esperientzia horrek -Koperniko, Kepler, Galilei, zientzia berri guztiarena baita- Filosofia Moderno guztia ere zer den eskematikoki ulertzeko
giltza eskaintzen du. Uste du arazoaren giltza aurkitu duela, dena argi dagoela. Ez, P.ren kimika ez zen Unibertsoaren motorra, ez eta
Egiaren giltza ere.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Adiskidetasuna da beste giltza-nozioa Aristotelesen etikan. Hortaz, bi dira espresioaren
teoriaren giltza-kontzeptuak: (i) emozioaren espresioa, eta (ii) emozioa adierazten duen artista. Horretako, giltza-kontzeptuak eta giltzaideiak berriro aztertu.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Are you havin' fun? hori da Bourbon Streeteko galdera giltza. Funtsezko gauzak bai,
esaldi giltzak, nolabait esateko, eta isiluneak bereziki, trebetasun berarekin erabilzen ditu beti.

7 giltza hitza. Tira, erabiltzaile-kodea eta giltza pertsonala lortzea ez da oso gauza zaila. Sarrera-giltza bazekien eta oso erraz sartu
zen. Bera bezalako jendeak, hain arrunta izanik, oso sarrera-giltza errazak erabiltzen ditu.

8 giltzarria. Harrizko gangaren giltzan zegoen esbastikara hurbilduz.
9 judoan eta, aurkaria geldiarazteko edo lurrera botatzeko higidura. Buruan kolpea jo eta besoan giltz txar bat eginda
eraman ninditean Etxabeko ezkaratzera. Gazte batzuk elkarri judo-giltzak egin nahian zebiltzan trenbidearen koskatik oso hurbil.
Taekwondo giltza batez inmobilizatu ondoan.

10 giltzadura. Hezur-giltzarik destokitu gabe. Hezur-giltza lokak. Izter-giltza ukitu zion Jakobi eta koloka utzi zion.
11 musika-tresnetako pieza, hatzaz ukitzean soinu bat egiteko balio duena. ik tekla. Neurria hartua zieten hatz
txiki haiek pianoaren giltzei. Irri bortxatu bat aurpegian eta ahoko hortz guztiak piano giltzak bezala lerroan jarriak zituela.

12 ura, elektrizitatea... igarotzea ahalbidetzen duen gailua.

Matraz ordurako hutsa hartu, txorrotaren azpian ipini, eta
uraren giltza ireki nuen. Denbora apur bat pasatzen da iturriko giltzari eragin eta ura irteten hasten denera arte. Uraren iturria ireki eta ur
beroaren giltza eskuetan duzula geratzen zara. Kanila-giltza matxuratu zaion iturria bezala hasiko zitzaidala hitz borborka. Argiaren

giltzaren bila horma haztatzen zuen artean. Zuretzat gelako argi giltzari ematea bezain arrunta da telebista piztu eta han norbait
euskaraz entzutea. Hiri honetako argi-giltza gehienek kalanbrea ematen dute. Argindarraren giltzari eragiten dion esku guztiahaldunak
bereizten ditu jolasaren eta atsedenaren munduak. Telegrafoaren zinta zurian mezua bukatzen denean, maniobraria esnatu egiten da,
hartu izanaren seinalea eman eta telegrafoaren giltzarekin geltokiaren adierazgarria ematen du. Gas, gasolina eta abarren hoditeria
guztiak, edo lurpeko erreten-zuloz zihoazen, edo zimenduan hormarteraturik, eta maskor-giltzak baino ez zeuden eskumenean.

· Beti dago oroitzapenaren giltzari emango dion berriren bat.
13 giltza bota giltza eman. Giltza bota eta "Itxita" txartela bistan utzi zuen oraingoan.
14 giltza eman1 giltzaz itxi. Argazki dendako ateari giltza eman eta "itxita" txartela bistan jarri zuen Justo Badiolak. Dendako
Nemesioren eskua ikusi zuten sirenaren giltzari eragiten.

sarrailari giltza eman ondoren. Baina giltza eman gabe utzi zuen Justok, ahaztuta. Apezpiku batek bedeinkatu eta kriminal batek giltza
emandako etxea...! Giltza eman gabe zegoen.

15 giltza eman2 (mekanismo bati) ik korda 8.

Santosek ezezkoa egin zuen buruaz, eta sakelatik erlojua aterata giltza
emateari ekin zion. Gerra... ez zaie giltzarik gehiago ematen ordulariei. Goizean esnatutakoan, lau eta erdietan geldirik aurkitu zituen
orratzak, eta ez ziren mugitu giltza toperaino eman zuenean. Gero pentsatu zuen erlojuak giltza eman gabe zuela.

16 giltza faltsu giltzordea. Beti edukitzen zuela gela guztiak irekitzen zituen giltza faltsu bat, zer agitu ere.
17 giltza-hitz Giltza-hitzak (keywords). Lehenik, aukeratu landu nahi duzun gaiari dagozkion giltza-hitzak. Giltza-hitzak "zuria" eta
"beltza" dira. desarautzea, pribatizazioa eta zergak murriztea izan ziren liberalismora bihurtutako politika ekonomikoen giltza-hitzak.

18 giltza ingeles giltza zabalgarria. Giltza ingelesari heldu, eta hutsaren hodiari kolpeka ekin zion. Giltza ingelesa ekarri nuen
landroverretik, eta Herbertek sarraila jauzarazi. Giltza ingeles batekin jota lehertu zioan begia. Zubira igota lemaren ardatzean ipinia
genuen giltza ingelesa estutzera.
ihesi.

·

Nire aita mekanikari aparta zen eta eskuan ingeles giltza hartzen zuenean herri oso bat jarriko zuen

19 giltza zabalgarri

Kamioiaren azpian aurkitu nuen, eskuan giltza zabalgarri bat zeukala, bihotzekoak jota, hilik. Giltza
zabalgarriak, aliketak, bihurkinak, xingola isolatzailea ere izaten zituen.

20 giltza zulo Batzuetan gustuko dut giltza-zulotik zelata egitea.
21 giltzaz itxi Karpeta kutxatxo batean sartu eta giltzaz itxi zuen. Giltzaz atea ixtean lasaitu egin zen. Hozkailua garbitzen du, etxea
giltzaz ixten, eta eguerdirako autobidean da. Idazmakinari tapa jarri eta giltzaz itxi zuen. Egon hadi heure etxean, giltzaz itxita, eta ez
inori sartzen utzi. Barrutik giltzaz itxita zegoen egongelako atea ireki zuen amorraturik. Ura mantso-mantso isurtzen da giltzaz itxitako
andeletako estalkien azpitik. Ezta ametsezko santutegi honetako ate giltzaz itxien eta atari morroilodunen atzean ere.

22 iltzez eta giltzez itxi erabat itxi. Iltzez eta giltzez itxi zaizkie euskalkiei ateak. Ez aipatu Porta de Ferroren aurrean, ez eta
beste ezein ateren aurrean ere, mairuen arraza zital hau ez baita hain herabea, eta ez delako borrokarik gabe iltzez eta giltzez itxiko. Gero
tunika eta kapirotea jantzi eta kalabozo hartatik atera nintzen, di-da, Fred Astaire baino zaluago, beste mozoloa iltzez eta giltzez itxita
utzirik.

· Atea giltzez eta iltzez ixten zuen, eta alferrik ariko zitzaion inor deika, ez baitzuen irekiko.

[3] ametsen giltza (3); arazoaren giltza (3); arrakastaren giltza (11); ateari giltza eman (5); ateko giltza (5); batasunaren giltza (3); etxeko giltza (13);
ganbarako giltza (3); gatazka gainditzeko giltza (4); gelako giltza (6); geroaren giltza (4); giltza atera (13); giltza aurkitzen (3); giltza bat atera (9);
giltza bat eman (3); giltza bilatu (5); giltza bota (3); giltza edukiko (3); giltza eman (24); giltza ematen (4); giltza erakutsi (4); giltza eskatu (3); giltza
eskuan (7); giltza eskuratu (5); giltza etxean (4); giltza galdu (4); giltza handi (11); giltza handi bat (3); giltza harrabotsak (6); giltza hartu (13); giltza
hartzeko (3); giltza hartzen (3); giltza hitza (7); giltza hitzak (7); giltza hotsa (6); giltza ingelesa (8); giltza izan (11); giltza izango (3); giltza izateko
(4); giltza kendu (3); giltza kontaktuan (4); giltza kontzeptuak (5); giltza sarrailan (21); giltza sarrailan sartu (10); giltza sartu (9); giltza sartzen (3);
giltza sorta (19); giltza sorta bat (4); giltza sorta eskuan (3); giltza txiki (7); giltza txiki bat (5); giltza zuloan (4); hemen duzu giltza (3); irekitzeko
giltza (4); izter giltza (3); konponbidearen giltza (4); konponbiderako giltza (4); konpontzeko giltza (4); kutxako giltza (4); kutxaren giltza (4); lerroko
giltza (4); lortzeko giltza (8); misterioaren giltza (4); partidako giltza (7); partidaren giltza (3); prozesuaren giltza (4); salbatzeko giltza (3); sarrera
giltza (3); sartzeko giltza (7); sotoko giltza (3); ulertzeko giltza (9)
autoaren giltzak (4); autoko giltzak (4); etxeko giltzak (12); gelako giltzak (3); giltzak atera (7); giltzak eman (9); giltzak eskatu (3); giltzak hartu (17);
giltzak poltsikoan (3); giltzak sarrailan (4); giltzak utzi (5); mausoleoko giltzak (4); partidako giltzak (30); partidaren giltzak (3)
giltzarekin ixten (3)
giltzaren bila (11); giltzaren jabe (3)
giltzari eragin (5); giltzari eragiten (3)
atea giltzaz itxi (17); atea giltzaz ixten (3); giltzaz itxi (36); giltzaz itxi zuen (8); giltzaz itxia (4); giltzaz itxirik (3); giltzaz itxita (30); giltzaz itxita
utziko (3); giltzaz itxita zegoen (6); giltzaz itxitako (5); giltzaz ixten (11)
etxeko giltzen kopia (3); giltzen bila (5); giltzen emaitea (4); giltzen zaindaria (3)
giltzez itxi (4); iltzez eta giltzez (7)]

giltzadun iz kartzelazaina. Espetxe berriko giltzadunei neure nortasuna azaldu diedanean. Goiz honetan bertan ekarria izanen da
nonbait, eta, azken istiluen ondoren giltzadunek giro barea nahi dutenez, derrigorrezko hiru bakar-egunak erregimen orokorrean
pasaraziko dizkiote. Azpilaren bila heldu da giltzaduna. Pauso hotsa nabaritu dut, badator beste giltzaduna ganibetarekin.

giltzadura 1 iz bi hezur biltzen diren gunea.

Eta mahuketan, eskumuturren giltzaduretan. Haren sorbalden zabalera
nabarmentzen zitzaion, haren besoen giltzadura ahaltsua, haren bularralde biribildua. Zenbat aldiz, bere giltzaduretatik askatu eta
nonahi galdutako kaskezur, bernazur, edo saihetsezur zuri bati begira, gure munduko izateaz gogoetan! Ezkerreko besoaren giltzadura
hautsita. Aulki batean jarri nintzen, ordea, min handia bainuen giltzaduretan. Zarakarrez eta harramazkaz josirik zeuzkan hatz samur
zurbilen giltzadura guztiak. Beila Elke, neskamea, hezueriak jota zegoen; giltzadurak zeharo zurrunduta zeuzkan. Haren beso-zangoak
txori batenak bezain mendreak ziren eta, ondorioz, haien erdian konkortzen ziren giltzadurek harrigarriro hanpatuak ziruditen. Ez, joan
ez: lerratu egin nintzen zangoak gogortuta, giltzadurak dardarka, magnetikoki erakarrita zure aterantz. Burezurreko giltzaduren helburu
nagusia. Gontza da, ingeniarien ikuspuntutik, giltzadurarik sinpleena: hatzetakoa, alegia. Gontza baino hobea da bola-ahokadura motako
giltzadura. Giltzadura sinobial deritze gorputzean dauden gontz eta bola-ahokadura motako egiturei. Bolizko giltzadura artifizialak
erabili zituen, 1890ean,Thomas Gluck kirurgialari alemanak.

2 gailu baten ni atal mugikor biltzen diren gunea.

Cardan giltzadurak funtsezko bi gauza egiten ditu: lehenik -eta kapota
erakutsi zion-, hari esker eragiten die motorrak gurpilei; bigarrenik, hari esker jirarazten ditu bolanteak gurpilak.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Giltzadura bidez daude hezurrak elkarri loturik, eta badira gorputzean bost giltzadura
mota.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Giza giltzadura askoren marruskadura-koefizientea 0,005 eta 0,02 bitartekoa da.
Andreiren hanka-giltzadurek krak egiten dute. Izterrezurrari lotutako metalezko euskarri batez sendotu daiteke aldaka-giltzadura ahul
bat. Ez nituen gorputz giltzadurak sentitu ere egiten. Azkenik, hor dugu bizkarrezurreko ornoak lotzen dituen zela-giltzadura.
[3] ahokadura motako giltzadura (3)]

giltzagile iz giltzak egiten dituen langilea. Baskulagile, kaxagile, guardamontista, kanoigile, guarnidore, pulitzaile, grabatzaile,
giltzagile.

giltzaile iz

Bertatiko batean konprenitu duelako oxtabena barruan egotea ohore handia dela, giltzaileon batzarra gaztaginen leizea
abesleen eskola arraultzaileon mintegia dela hau.

giltzailu iz giltzatakoa. Giltzailua, Runeberg-en departamentuko giltza konprometigarri bezain alferrekoekin.

[21 agerraldi, 4 liburutan]
Etxeko giltzain
zaharrak azukrea mokor dizdizarietan zatitzen duenean. Sukaldariek zergatik jokatzen zuten hain modu ergel eta zentzugabean, janaritegia
zergatik zegoen beti erdi hutsik, giltzain andrea zergatik aritzen zen lapurretan. Gero, bera izan zen giltzaina; eta azkenean,
administratzaile izendatu zuten. Eliza eta ospitale horietaz arduratzen zirenak: Kolegiatako kapellan-ordea eta giltzaina.

giltzain

iz giltzen eta abarren ardura duen zerbitzaria. ik giltzazain.

giltzape 1 iz adkor espetxea, kartzela. Eder-ederra, zeinean ugari baitira giltzapeak, espetxeak eta leotzak.
2 giltzapean giltzaz itxia. Makila magikoa, pertza eta erratza giltzapean gordetzea. Urdaiazpikoa giltzapean

dago; nagusiak
baizik ez du mozten. Gau eta egun ziega estu batean giltzapean egotea. Nik hala nahiago dut, giltzapean itxita, izeba Emily. Biloba hil
zuelako dago giltzapean. Hil baino okerrago, giltzapean ustelduko nintzela. Hain balio handikoa ote naiz, giltzapean gordea egoteko?
Giltzapean eduki zituen bizitza guztian, bizi-alargun betiko. Polizia behartu zuten gaztea giltzapean sartzera. Asa haserretu egin zen
profetarekin eta giltzapean sarrarazi zuen.

3 giltzapeko izlag ik giltzapeko.

Begirada guztiak giltzapeko gelaren leihatila barradunera igo dira. giltzapeko zazpigarren
urtean dago. Giltzapean zeudela zigiluak eta gasolina-txartelak, eta ezin zuela, goragoko inork agindua eman ezean, giltzapekoa zabaldu.
Giltzapeko egunerokotasuna.

4 giltzapera Jende txikikoren batek eskubideengatik kexa egiten badu, arrastaka eramaten dute giltzapera.
5 giltzapetik Estimatzen dizut egongelako giltzapetik behintzat libratzea. Orduan, erregeak askarazi egin

zuen, herrien nagusiak
giltzapetik libre utzi. Osabak kaudimena ordaindu nahi izan zion, giltzapetik jaregiteko. Judako errege Joiakin, hogeita hamazazpi urtez
gatibu egon ondoren, Ebil-Merodakek askatu egin zuen giltzapetik.
[3] giltzapean dago (6); giltzapean eduki (3); giltzapean egon (9); giltzapean gorde (3); giltzapean itxi (3); giltzapean itxita (4); giltzapean sartu (11);
giltzapean sartzea (3); giltzapean sartzeko (3)]

giltzapeko iz espetxean dagoen pertsona. Berarekin batera beste 600 giltzapeko herio-indizioaren zain daude.
giltzaperatu, giltzapera(tu), giltzeparatzen [20 agerraldi, 14 liburu eta 4 artikulutan] 1 du/da ad giltzapean
itxi. ik giltzapetu. Oroitzen haiz, Aita Ziak zigorturik, biak liburutegian giltzaperatu gintuztenekoaz? Komunean giltzaperatuta
bere alaba bortxatzen zuten bitartean. Amak eta arreba zaharrenak senperrenak egin behar izan zituzten, aita zenak toxikomanoak
bergizarteratzeko zentro batean giltzapera ez nintzan. Neko faraoiak giltzaperatu egin zuen Hamat lurraldeko Ribla hirian, Jerusalemgo
errege izatea kenduz. Asad giltzapera zezatela agindu zuen, eta tortura zezatela, eta doi-doia bizitzeko jan-edanak eman ziezaizkiotela.
Iruditzen zitzaidan haurtzaindegi-zoo moduko batera joaten nintzela, non bi mila neska-mutil nerabe giltzaperatzen diren goizetik
arratsaldera.

2 adkor itxi.

"(I.)", erran nahi baita, parentesiz giltzapeturiko bat zenbaki erromatarra, horra kontu guztia. Segundo bat geroago,
argitara zegoen nire sexu hain estu giltzaperatua.

giltzapetu, giltzape(tu), giltzapetzen [193 agerraldi, 61 liburu eta 46 artikulutan] 1 du/da ad giltzapean jarri.
ik giltzaperatu. Sukaldeko armairuan giltzapetu zuen botila. Nire Hermes-Babya kendu didate eta armairu txurian giltzapetu,
eguerdia delako, hau da, atseden-aldia. sultanak Nur Al-Din zenaren etxea giltzapetzeko agindu zuen. Gauez baizik ez zituzten
giltzapetzen, zurezko txabola handi batean, eta han egiten zuten lo bi burdinazko hagen artean eskegitako hamaka batzuetan. Horregatik
guztiagatik ziega batean giltzapetua du, hamar atsok zaindua. Autobus-geltokitik etxera iritsi ginen unean bertan, gora eraman ninduen
Lucyren logelara, eta hantxe giltzapetu ninduen. Kargamentu itzela harrapatu eta etxean giltzapetu naiz. Izaro negarrez hasi da, dena
kaka zahar bat dela esan du eta komunean giltzapetu da. EB-IUko hautetsiak Sestaoko udaletxean giltzapetuko dira irailaren 6an,
ontziolaren alde. Sarritan, hain hertsiki giltzapetzen zen, ezen astebetean ez baitzuten ikusten. Piztia baten moduan giltzapetua sei
hilabetez neure etxean bertan.

2 irud Isiltasunean giltzapeturik etengabe erantzun baten zain... Goitik behera zeharkatu zuen Pataki, parentesi artean giltzapetu balu
bezala.

· 3 du ad espetxean sartu.

Frantzisko preso erori zen beste askorekin batera, eta giltzapeturik espetxeko miseriak jasan zituen.
Aurkari politikoak giltzapetzeko baliatzen zen kartzela honetan. Bat-batean, giltzapetutako norbait bihurtu da, landa-inguruetan
giltzapetutako norbait. Israelgo espetxeetan giltzapetutako preso palestinarrek. Kovaltxukek uste zuenaz bestera, epaia emandakoan
kondenatuak ez zituzten elkarrekin giltzapetu, banakako ziegetan baizik, bakarturik.

4 (era burutua izenondo gisa)

Gaurko hauek bezalaxe, atzoko kartzelero haiek indultua agindu zieten Trapako giltzapetuei,
baldin eta publikoki euren damua agertzen bazuten.
[3] etxean giltzapetu (4); gelan giltzapetu (3)

giltzapetuta dauden (5); giltzapetuta izan (3); guantanamon giltzapetuta (3)]

giltzapetze iz giltzapean jartzea. Presoen giltzapetze baldintzak hobetzea behin-behineko neurri bat da.
giltzari1 [7 agerraldi, 5 liburutan] iz giltzaina. Uste dut jakinaren gainean jarri beharko zenukeela giltzaria, Mr Worthingentzat
gela bat presta dezan. Anastasie andereñoa, Beaufleury, Sainte-Eulalie-ko apaiz jaunaren giltzaria. Honorine andereñoa, Héraclius
doktorearen giltzaria. Haiek garaileen aldean eroritako nekazariak jornalariak mandazainak ziren, gerrako harrapakinaren banaketan
lanbide dorpe bat baino eskuratu ezin izan zutenak, presondegietako giltzari. Zure eskuak dira nire giltzari. Giltzariz betetako herri
honetan.

giltzari2 iz giltzatakoa.

Sakeletan, ibiltzen den bakoitzean hotsa ateratzen duen giltzari handi bat. Aurkitu nuen halako batean

giltzari zilarrezkoa.

giltzarrapo iz kutxen, ateen eta kidekoen itxigailua, uztai moduko bat irekitzen eta ixten duen sarraila
batez osatua. behartu ondoren, kaletik bidalitako giltzarrapo bat jarri zioten sarrailaren ordez. Zurezko kutxa bat, giltzarrapo batez
itxia. Harry ere besteen atzetik sartu eta giltzarrapoa itxi zuen. Kutxa hustuaren katea eta giltzarrapoa, azken hori giltza eta guzti.
Giltzarrapo ikaragarri handia baitzegoen burdinazko katetik esekirik. Bi saltzaileek trastetegian giltzarrapoa ipiniko zutela zioten. Osaba

·

Vernonek giltzarrapoz itxi zuen kaiolan Harryren hontza. Atetzar bat giltzarrapo astun batez itxia.
Kartzela askatasun fisikoa
kentzearekin bat presoaren gogoa lotzen saiatzen da, isiltasunaren grilluz, mututasunaren zepoaren azpian, zentsuraren giltzarrapoaz
norbere arnasa eta adierazteko premiak itoz.
[3] giltzarrapoz itxitako (3)]

giltzarri 1 iz arku baten erdiko harria, gainerakoei eusten diena. Arkupeko giltzarria iheslarien orpoetan bertan amildu
zen ia, eta goiko harresia behera jausi zen, guztiz hondatuta.

2 zerbaiten sarbidea gertatzen den, zerbait ulertarazten duen zera. ik giltza 4.

Nafarren esku zegoen bailarako
sarbideko giltzarria, Axitako gaztelua, alegia. Hartan guztian giltzarri garrantzitsuren bat gorderik zegoela sumatzen nuen. Giltzarria hala zioen berak- Stephenentzat musika-irakasle egokia aurkitzea izan zen. Joxe Azurmendiren artikulua da, gai honi buruz behintzat,
giltzarria. Horixe da nire xarma arriskutsuaren giltzarria. Gizakia eta horren esperientzia hartzen ditu giltzarri. Gaur ezagutuko den
AEBetako enplegu datua giltzarri izango da datozen egunetarako.

3 (izenondo gisa) Horregatik karbonoa sustantzia biziaren elementu giltzarria da. Lehenengoaren gai giltzarria Gizakiaren izatea da.
Aitak halako gertaerak kontatzen zizkigunean, bere arimaren sarrera-kode ezkutuaren zati bat erakusten zigun, bere izen ezkutuaren zati
bat; alta, letra giltzarri batzuk falta ote ziren susmoa hartzen nion. Hizkuntza eta mitologia indoeuroparretan badirela kontzeptu giltzarri
batzuk.
[3] giltzarri gertatu (5); giltzarri izan (11); giltzarri izango (8); harria giltzarri gertatu (4)
arrakastaren giltzarria (3); gainditzeko giltzarria (5); gatazka gainditzeko giltzarria (3); giltzarria izan (9); giltzarria izango (8); giltzarria izango da
(4); konponbiderako giltzarria (3)]

giltzatako iz giltzak eramateko tresnatxoa.

Barneratu, berriz itxi eta, sen hutsez, giltzatakoa eta kartera sarrerako
mahaitxoaren gainean utzi nituen. Sei ziren, nazioarteko lankidetzan diharduen erakunde baten logoaz ederturiko giltzatakora uztartuak.
Miopia eta guzti, banekien Klararen zorioneko giltzatakoa zela. Ezin konta ahala opari zuen: Charvet musuzapiak, art moderne eiteko
hautsontziak [...], urrezko giltzatakoak. Ez ziren edozelango giltzatakoak; pizkailua ere bazuten!

giltzatu, giltza(tu), giltzatzen 1 du ad giltzaz itxi. (zerbait)

Kutxa itxi eta giltzatu orduko. Gelatik irten baino lehen,
idazmahaia giltzatu zuen bi bira emanez. Maisuaren etxeko taberna berria ere, giltzatu zuten. Bainugelako atea giltzatu gabe neukan,
eta Hanna (horra zer pentsatu nuen) noiznahi sar zitekeen lasai asko.

2 (norbait)

Neskatoa armairu batean giltzatu zuen tarrapataka. Ene gizonak giltzatu egiten ninduen gela ilunean, argia kendu eta
gero. Semea gotorleku bateko leotzetan giltzatu zuen erregearena.

3 (arma bat) Zer gerta ere giltzatua beharko zukeen polizi pistola bat zeraman eskuetan!
4 (era burutua izenondo gisa) Ez dago sekreturik, ez ate giltzaturik: ez dago ezer ezkutuan. Kutxa giltzatu baten irrikaz bizi
zen.
[3] atea giltzatu (4)]

giltzatxo iz giltza txikia.

Giltzatxoaz kaxoia zabaldu ostean, koaderno beltza atera zuen. Autoan eseri, atea itxi, giltzatxoa

kontaktuan sartu [...].

[7 agerraldi, 3 liburutan]
Eurinome
giltzazainak garbitu zuen Ulises. Jainkoaren neskame eta Graeme jauregiko giltzazaina zen Alice xuxenak. Nire etxeko langile multzoa
kotxezain bat, lorezain bat, gelari bat, sukaldari bat eta aldi berean garbitzaile eta giltzazain zen emakume batez osatzen da.

giltzazain

1 iz giltzen eta abarren ardura duen zerbitzaria. ik giltzain.

2 (izenondo gisa) Mahaira eseri, eta emakume giltzazainak janari ugari atera zuen, puskarik onenak biei emanez.
giltzero iz giltzaria. "Zu halako ziegan", gauzak hartu eta giltzeroaren atzetik.
giltzorde iz hainbat sarraila irekitzen eta ixten dituen giltza. Lasterbide bat aurkituko dut, giltzorde bat asmatuko dut,
ateak bortxatuko ditut. Giltzorde batekin atea ireki eta barrura sartzea erabaki zuen.

giltzurrun (orobat giltzurrin g.er. eta giltzurdin g.er.; Hiztegi Batuan giltzurrun agertzen da) 1 iz
sabelean dauden eta gernua isurtzen duten bi organoetako bakoitza. Azken pixaldi horretatik, ordea, kasik ordu erdi
iragana zen, eta bitarte horretan nire giltzurrinak lanetik gelditu ez. Giltzurrunak gogortuxe zeuzkanez berak gerria makurtzeko. Herriko
urak albo herrietakoak baino gozoagoak baitziren, eta [...] giltzurrunak garbitzeko hobeak ere bai. Sabelaren azala urraturik, bi
giltzurrunak agerian. Giltzurrinetako oinazeak, sabeleko min handiak. Minez zegoen, giltzurrunetako gaitz oso larriak jota.
Giltzurruneko minbizia tratatzeko beste aukera bat. Giltzurdin batetik arrunt gaizki omen dabilela Sara. Giltzurrunetako harriak
desegiteko. Giltzurrun eta gibeleko harri eta gaitzen kontra. Giltzurrunetako edo besikulako kolikoa zeukan. Giltzurruneko glomeruluen
hantura kronikoa. Giltzurruna, berriz, ingeniaritza kimikoko sistema bat da, ingeniari batek ezin berdinduzko maisutasunez diseinatua eta
kudeatua. Erabat ongi funtzionatzen ez duten bi giltzurrun txertatzea organo osoa txertatzea bezain eraginkorra dela ondorioztatu du
Ameriketako Estatu Batuetan eginiko ikerketa batek. Giltzurruna transplantatzeko aukera ere badago. Sendagile hauek, giltzurrunak
kentzeko eramaten zuten jende pobrea eritegi pribatuetara.

2 (izenondoekin)

Gauza ederra litzateke giltzurrun naturalaren tamaina bertsuko baliokide artifiziala izatea. Giltzurrun artifiziala
handia eta baldarra da, material sintetikoek ezin baitute berdindu organo naturalaren errendimendua. Arratoientzat sortutako giltzurrun
artifizialak odola iragazi eta gernua sortzeko gai izan dira. Enbrioietako zelula amak baliatuta, giltzurrun osasuntsuak sortzeko aukera
dagoela frogatu du arratoietan Marck Hammerman [...] zientzialariak. Enbrioietako zelula ametatik hazitako ehunek giltzurrun normal
baten itxura zuten.

3 (jakitarakoa)

Egia esateko, schenke bat da, taberna bat, baina oso giltzurrun onak prestatzen dituzte. Giltzurrun eta guzti ondo
erretako zekor izugarri baten erdialdeko okela-puska eder bat. Hor, muinak, saski apaletan kontu handiz utzita; han, gibelak, odola zeriela;
harago, giltzurrun ubelak. Giltzurrunezko pastela dastatu ere egin gabe.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Odola (giltzurrun-arteriatik) giltzurrunetara heltzen denean hasten da prozesaketa.
Odol-kapilarretan katigaturik daude tubuluak, eta giltzurrun-zainetara konektaturik kapilarrak. Giltzurrun-makina ahal den guztietan
gaixoaren etxean jartzearen aldekoa da gaur egungo politika. Gorputzean ez da toki askorik behin eta berriz konexioak egiteko, eta
giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa zuten gaixoak ezin ziren bizirik mantendu. Hamabost urte honetan Bonbai bihurtu da giltzurrun
merkatu nagusia mundu osoan. Giltzurrun-hersketaren oinaze artean. Estatu Batuetan, 1991n, ia 20.000 giltzurrun-transplante egin
ziren, 3.600 bihotz-transplantetik gora. Giltzurrun transplante bikoitza egin eta gero. Batzuetan operazio bategatik 10.000 dolar pagatzen
zituzten giltzurrun-hartzaileek. Ordurako, alkoholak erreak zizkion giltzurrun-gibelak; desesperantzak, berriz, etorkizuna. Sakrifizioetako
bildots eta akerren odolez eta aharien giltzurrun-gantzez.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Davy Birne's pub mitikoa bisitatzea eta txerri-giltzurrunak gosaltzea ezinbesteko
pausoak dira.

6 giltzurrunak dauden aldea. Pistola nire giltzurrunetan itsatsi zen. Poliki-poliki, giltzurrunetara eta gerrira iritsiko gara, eta hor
ere arreta berezia jarriko dugu kuleroek edo galtzontziloek utzitako markan. Samuelek ostikada bat eman zion giltzurrun parean. Lokarri
edo soka batez giltzurrun-aldetik lotzea. Segundo gutxi batzuetako atsegin eternala, gerri kolpez lagunduriko isurialdia, esprinterrek
helmugako marra gainean jotzen duten giltzurrun kolpea-a-a-a...

7 giltzurrun gaineko kapsula. Gibel, garun, giltzurrun gaineko kapsula eta beste zenbait barruki preziaturekin itzultzen baitzen.

[3] giltzurrun artifiziala (6); giltzurrun artifizialak (5)
ezkerreko giltzurruna (3); giltzurruna kendu (4)
giltzurrunak gaineko gantzarekin (5);

gimnasia (71 agerraldi, 25 liburu eta 12 artikulutan; orobat jimnasia 3 agerraldi, liburu 1ean; Hiztegi Batuak
gimnastika hobesten du) 1 iz gimnastika, soinketa. Ez du gimnasia egiteko beharrik izan. Gimnasia pasiboa deitzen den
hori. Sexu-jarduera zentzurik gabeko kamasutra bihurtzen da, gimnasia sexual hutsa. Adrian, inola ere morrosko izan ezin zena bere
arazo fisikoagatik, eta gimnasiatik ere libratua zegoena. Gimnasiako arropa izerdituaren gainetik.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gimnastiko.

Gimnasia ariketak egiten. Auzokideak amaitu du bere gimnasia
taula. Gimnasia saio batean harrapatu nuela esan zidan. Gimnasia aretoak aire girotua du. Munduko Gimnasia Txapelketa.
[3] gimnasia egin (3); gimnasia egitea (3); gimnasia egiten (6)]

gimnasialari iz gimnasta. Gimnasialari gihartsuak.
gimnasialeku iz gimnasioa. Bainugelan, gimnasialekuko dutxan. Gimnasialeku batean daude atxilotutakoak.
gimnasio iz gimnastika egiteko egokituriko lekua.

Ilundu eta gero bueltatzen da egunean-egunean gimnasiotik. Mutila,
berriz, handia, sendoa eta gimnasioan zaildua. Kamiseta are estuagoa gimnasioan landutako bizeps eta pektoralak nabaritzeko. Iaz,
gimnasioko lana egin genuen, eta aurten beste alor batzuk lantzea erabaki genuen, lasterketa esaterako. Eta horretarako gimnasioko
entrenatzailearekin berba egin. Gimnasioko lankide bat. Kulturista zen, eta Kalaportuko gimnasioko zuzendaria. Ordubete ematen zuten
eskriman Akademiako gimnasioan. Errenteriako Paco Bueno gimnasioan egin dugu hitzordua Jon Trekurekin.

2 (hitz elkartuetan) Realeko jokalariek gimnasio saioa izan zuten atzo.
[3] gimnasiora joateko (3); gimnasiora joaten (3)]

gimnasiozale izond gimnasioen zale dena. Larridurarik ez zen zamaketari gimnasiozalearen mintzoan.
gimnasta iz gimnastikan aritzen den kirolaria.

Gimnastarekin geunden klasean. Jauzi arin bat egin du Olinpiar jokoetan
gimnastek hagetan itzuli-mitzuli ibili ondoren egiten duten bezala. Oinak berak ere kokatuko nituela junttu, errusiar gimnastek egiten
zuten bezala. aparatuetako finaletan edo 24 gimnasta onenen finalean sartuko da

gimnastika (77 agerraldi, 11 liburu eta 26 artikulutan; orobat gimnaztika 3 agerraldi, 3 artikulutan; jimnaztika
5 agerraldi, liburu 1 eta 3 artikulutan, eta gimastika 5 agerraldi 4 artikulutan; Hiztegi Batuan gimnastika
agertzen da) 1 iz gorputza indartzea eta zailtzea helburu duten ariketa fisikoen multzoa. ik soinketa.
Musikak arima moldatzen du, dio Sokratesek, eta gimnastikak gorputza. Nire ustez, gimnastika kirola den bezala artea ere bada.
Gimnastikan bigarrena izan zuan azken hiru hilabetekoan. Latsaldia bururatua delarik, hobendunek gimnastika egin behar dute, kadera
bat beso bakoitzaren puntan, odolaren kurriarazteko! Dohain berezi hori oso gaztetan ikasi zuen, gimnastikan aritzen zenean. 'Tai xi xuan'
izeneko arte martziala hain zuzen ere, europan "txinatar gimnastika goxoa" izendatua izan dena. Gimnastika erritmikoko Euskadi eta
Alemaniako taldeek. Etxerako bidean kontatu zidan hori guztia, tranbietako mutilei agurka ari ziren gimnastikako nesken paretik odoletan
harro-harro gindoazenean. Gimnastikako zapatilla zuriak jantzita. Gune hesitu bat ere bazuen, zoragarria, gimnastikarako zelai, pista,
igerileku, haurrentzako jostaleku eta guzti, eta azken hau, gainera, karrusel, kolunpio eta abarrekin. 74. edizioa du Donostiako Ulia
Gimnastikaren krosak.

2 irud Mintzaira diferenten gimnastika ttipitik hartua dukeenak, ttantto gehiago badukeela bere bidea zilatzeko bizian barna.
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gimnastiko. Goizean, gimnastika saioa izango dute. Gimnastika taldea. Ikusi
behar da zer gela, tresna eta muntadura harrigarriak dauden han!: lohi-mainu, argi berezi, dutxa pixkorgarri, gimnastika gune, pizinak...
Fabienen gimnastika kurtsoen segitzeko. Saristatuak oraino bestalde ziburutar neskatxa batzu jimastika jokoan biziki trebe agertu berri
direnak. Salto, haga, habe eta zoletako gimnastika urratsak. Gimastika-geletan ginarridun bilakaturik. Urteko gimnastika gala egingo
da gaur Donostiako Gaska kiroldegian. Aurten ere, Hegal-Egin elkarteak antolatzen du Nesken Gimnastika Besta.
[3] gimnastika besta (4); gimnastika egiten (5); gimnastika erritmikoko (3).

gimnastikalari (orobat jimastikalari) iz gimnasta.

Hor izan dire ere ospe handiko 4 gimnastikalari, horietan Elisa
Pasquet, 2001.urteko txapelduna. Trebetzaile diplomadun batek, laguntzaile batzuekin, ibilaraziko ditu jimastikalari gazteak sail
desberdinetan segurtasun osoan.

gimnastiko izond gimnastikari dagokiona. ik gimnastika 2; gimnasia 2. Lehen mailako ariketa gimnastikoa izan
zen. Haren keinu bitxiek, haren erakustaldi gimnastikoek.

gin 1 iz alkohola ipuru aleekin batera destilatuz egiten den edari bizia.

Trago bat gin nahi duzue?... Nik agian gin
apur bat edango dut. Gin eta limoia, eskatu zion berehala Xarlesek. Edontzi bat gin eta ginger ale ipini zioten eskuan. Gin gehiago jarri
zuen bere basoan. -Burbon edo gin?

2 gin-fizz Jimmy Herf zoko batean bakarrik gin fizz bat edaten ari zen. Nik oso gogoko dut jendea gin fizzak edaten ikustea. Zerbitzari,
gin fizz bat, mesedez.

3 gin-kas (orobat ginkas)

Gin-Kasa edaten ari ziren, herrian balira bezala. Whisky edo gin-kas ttilika batekin hobeki nindukeen!
ginebra garestienaz egindako ginkasak.

4 gin-tonic (92

agerraldi, 7 liburu eta 2 artikulutan;

agerraldi, 7 liburu eta artikulu 1ean,

eta gintonik

orobat gintonic

8 agerraldi 3 liburutan,

gin-tonik

26

15 agerraldi 4 liburutan). Gin-tonika edaten zuen. Beefeater gin-tonika

eskatu zuen. "Emango al didak hik gin-tonic pixka bat?", esan zion Adriani. Gin tonic erdi bana, ginebra gutxi eta limoiarekin basoaren
hegiak ongi igurtzirik. Gin tonicak prestatzen ari naiz. Beste tragoxkada bat gin-tonic tonifikatzaile honi. Atera egidak beste gin-tonik bat,
orduan. Aurrean zuen gintonic ia hustua buruaz seinalatuz. Taberna batean sartu eta gintonik bana eskatu genuen.
tonic bat.
[3] edontzi bat gin (3)]

· Ipini egidak gin eta

ginar iz txilarra. Udako solstizioaren egunari dagokion zuhaitza da ainar edo añarra, edo beste bailaratan inar edo ginar ere deitzen
zaiona. Hasieran, otalorearen hori erne berria eta ginarraren ubela eta gorrizta izan dira malkarretako jauzi berdea orbandu dutenak.

ginarri ik gihar.
ginarritsu ik gihartsu.
ginbail iz kapela.

Txamarra gorri, galtza urdin, eta buruan ginbail ilun hegaduna. Militar jantzita topatu nuen; eta ginbaileko
izarretan ikusi nuenez, Koronel gradua emana zioten. Gizon zaharra zen sasoi hartan, bizar-zuria, eta lumadun ginbail bat zeraman.

ginbalet iz daratulu txikia, zurginaren lanabesetako bat. ik laztabin.

Daratulu txiki bat, ginbaleta, erosi nahian.
Azken ukituak emateko nekerik hartu gabe, karrakarik, ginbaletik edo bestelako lanabes finik erabili gabe. Kortako ganaduari adarrean
ginbeletaz zuloa egin eta han sartzeko.

2 irud Nire ginbalet-buztana atrofiatzen ari zen. Irteten sentitu nuen nire ginbalet-buztana.
ginda ik ginga.
gindax iz zurezko garabi bakuna. Noizean behin gindax batek txistu egiten zuen, kateen txintxina aditzen zen eta habe berri bat
zeharka ageri zen airean. Gindax eta lurrin-zulagailuetarako estalgune txiki bat.

ginea iz ingeles diru zaharra. Ginea, berriz, 21 txelin ziren, hau da, libera bat eta txelin bat. Alabak zortzi gineako kontratu bat
sinatu zuela eta ordaindu egin behar zitzaiola. Batzordearen hurrengo astearteko bileraren ondoren ordainduko zitzaizkiola beste lau
gineak.

ginear izlag Gineakoa, Gineari dagokiona; Gineako herritarra.

Kora izeneko musika tresna jotzen du Nino Galissa
ginear kantautoreak. Eta azkenean, Hadja Kouyate ginearra, janzki gorri dotore batez. Ondo hornitutako neska ginearra. Karan Diaby
Ginear paper gabea auzitan pasa da Baionan, joan den ostegunean.

ginebra (orobat jinebra; Hiztegi Batuak ginebra baztertzen du eta gin erabili behar dela adierazten) iz
gina, edari bizia. Ginebra edan behar izaten diat. Kankarreko bat ginebra, nik. Kopatto bete jinebra huts. Bada, hantxe geratzen
naizela, basoa bete ginebra, gogoko ez dudan arren, eta edan. Ginebrara ohitutako nire begiei malkoak isurarazi zizkien whiskyaren
erasoak. Basokoa bukatu eta besoa luzatu zuen, ginebra botila hartzeko.
[3] ginebra botila (3); ginebra edaten (3)]

ginebrakada iz gin basokada. Sei ginebrakada edan eta hamalau bat zigarro erre ondotik.
ginekologia 1 iz medikuntzaren adarra, emakumeari dagozkion eritasunez aritzen dena. Zientzia asko aitzinatu
dela ginekologiaren alorrean.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik ginekologiko.

Osakidetzak doako ginekologia zerbitzua kendu duelako.
sintomarik ez duten emakumeentzako ginekologia kontsultak kendu ditu Osakidetzak. Bi aste pasata, ginekologia azterketa egiten da
umetokiko hormak garbi dauden ikusteko. Ginekologia tratamendurik eza, elikadura eskasia eta beste. Ginekologia Unitatean.
Ginekologia prozesuak: ur sulfuratuak. Ginekologia Zentroko medikuek. Osloko Ginekologia Kongresuan.
[3] ginekologia zerbitzua (3)]

ginekologiko izond ginekologiari dagokiona. ik ginekologia 2. Azterketa ginekologikoa eta zitologia egingo dizu. Sei
hilabetean behin azterketa ginekologikoa egitera behartu ditu epaileak. Bestela, hurrengo kontsulta ginekologikoan eska dezakezu.
Londresko Lagunduriko Ernalketarako Zentro Ginekologikoko zuzendaria.
[3] azterketa ginekologiko (4)
azterketa ginekologikoa (7)
azterketa ginekologikoak (8)]

ginekologilari iz ginekologoa.

Aspaldi ez duzu hilekoaren lehen eguna apuntatzen ere, ginekologilariaren urteroko bisitarako
ez bada, hori izaten baita urteroko bisitan ginekologilariak galdetzen dizun lehen gauza, ea noiz izan zenuen azkenekoz hilekoa.

ginekologo iz ginekologian espezialista den medikua.

Ginekologoak haurdun nengoela esan zidan. Vori abortua eragin
zion Frantziako ginekologo batek, oker baten ondorioz. Azkue ginekologoak lortu du estreinakoz haurrak laborategian egiteko metodo
ziurra. Elizondoko Emakumeak Artatzeko Zentroko ginekologoak ez diela Umetoki Barneko Gailua jartzen hara joan eta antisorgailu hori
erabili nahi duten emakumeei. Madrilen, Nazioarteko Ginekologoen Simposiuma zela eta. Zer gerta ere, odolaren jori oparoegiaren
zergatiaz ginekologoaren kontsultatzera zuzenduko dela aitortzen dit. Ginekologoarenean txanda eskatu zuen. Ginekologoarenera
lehenengoz joan nintzenean. Ginekologoarenganako bisitak aipatu gabe.
[3] zentroko ginekologoak (3)
ginekologoarengana joan (3)]

ginesia iz

Ginesiarentzat, emakumeen literatur korrentea, emakumea ez da enpirikoki erakusgarria, baizik eta, narrazio nagusia
desorekatzera datorren hutsunea da. Ginesiari ez ezik, psikoanalisiari ere kasu egingo diogu pertsonaiak aztertzerakoan; izan ere, fikzioa
egilearen kontzietziatik eta barruan bizi zaizkion pertsonaietatik elikatzen dela baitio psikoanalisiak.

ginga (orobat ginda; Hiztegi Batuak ginda baztertzen du eta ginga erabili behar dela adierazten) 1 iz
gerezi mota garratza. Hostape berdean nonahi ageri ziren ginga mordo zurigorriei. Ginga batzuk jarriak zituen belarrietan zintzilik
umeen antzera, ginga beltzak, masailetan saltoka zebilzkionak. Hostorik gabeko basotxo artean, zanga ondoan ginda, elorri, eta alkazi
adarrak pilatzen zirela.

2 ginga falta izan (zerbaiti)

Ginga falta izan zaio, txapelketa irabaztea, baina harro egoteko moduko lana egin du. Dusan
Ivkovicek oso lan ona egin zuen CSKAn azken denboraldietan, baina ginga falta izan zitzaion. Riazor festa bat zen, ginga falta zen
bakarrik.

3 ginga jarri/ezarri (zerbaiti)

Neurri hori bizkotxa baten gainean ezarritako ginga baizik ez da. Franek, etxeko jokalari batek,

jarri zion ginga festari, 75. minutuan lasaitasunaren gola eginda.
[3] ginga falta (4); ginga jarri (3)]

· Houstongo Mastersa irabazi zuen eta ginga bikaina jarri denboraldiari.

gingaondo iz gingak ematen dituen gereziondo mota (Prunus cerasus). Zanga ondoko gindaondoen buruak bezain
altu.

gingatxo iz adkor ginga. Horixe baizik ez nuen eskas, urteko nire lanik beteenari gindatxoa gainean ezartzeko.
gingenbra (orobat gingembre) iz jengibrea.

Toki horretan, gingenbra, piperra, Indietako eltzaur anitz eta kotoina
atxematen da. Espezia anitz bada han: kanela, gingenbra, hitze, [...]. Zintzur bustitzea: gingembre jusa, bissap, samousas eta accras.

ginger ale iz gingenbra-dastako edari alkoholgabe eta pindartsua.

Gailetak egin ditut eta botila batzuk ginger ale
aterako ditugu. Abieri bi botila bourbon eta sei botila ginger ale nahi nituela esan nionean aho zabalik gelditu zen, harrituta. nJimmy
besaulkira eraman zuten eta edontzi bat gin eta ginger ale ipini zioten eskuan.

gingil 1 iz luzakin haragitsua. Azpian ikusten duzun gingil horri klitoria esaten zaio.
2 (belarrikoa) Urrezko uztai txiki-txiki bat belarri gingilean. Zain urdin txikiz beteta ditu matrailak, burua soil, belarri-gingilak luze.
Belarri-gingila horzkatu zidan, eta zera xuxurlatu: [...]. Belarriko gingiletik tira egiten zion, maitasunezko koskak egiten zizkion
sorbaldan. Belarriko gingila miazkatzen zidala ulertzen ez nituen hitzak esan zizkidan. . Bere belarrietako gingila lodi dilindarietan eta
sudur-hegal zabaletan. Aireportuan behinola emakume arrotz batek besarkatu ninduen, bere senarrarekin nahasten ninduela, eta ulertzen
ez nion hitz bakar bat errepikatzen zidan belarrira, gingila musukatuz, barkazioa eskatuz edo. Ile bilduak belarrien handia erakusten du,
gingilaren gorria perlatxo beltzek.

3 (ahokoa) Erraza zen bere txilibitutxoa goxatzea ahoan inolako trabarik ez zuelako topatzen, ez baitzen aho gingilera ere iristen. Ahogingila edo ubula. Aho-gingilak oztopa dezake airea igarotzea [...] organo hau zabaldua edo itxia egon daitekeen ate bat da. Izan ere,
aho-gingila jaitsi egiten da hots sudurkarietan eta igo egiten da ahokarietan. Sudurretik (sudurkariek) edo ahoaren alboetatik (albokariek)
edo mihi puntta edo gingilaren errebotean (dardarkariek) edo hersketaren ahultasunagatik (ttakek), nahikoa irekitasun ematen diote
aireari.
[3] aho gingila (9); belarri gingila (4)
aho gingilak (3)]

gingildu, gingil(du), gingiltzen da ad gingil itxura hartu. Motorra euri-zaparraden eraginez erabat lohitua aurkitzen dut,
dena garbitu beharra dago, dena dago ilaundua eta gingildua.

gingko (orobat ginkgo eta jingo g.er.) iz zuhaitz hosto-erorkorra, handia, jatorriz txinarra (Gingko
biloba). Haurtzaroko baso japoniarrak etorri zitzaizkidan gogora, astigarrak, kriptomerak eta gingkoak, ipurdiz gora moztuak ni
bezalako izaki ezdeusa zigortzeagatik. Jar dezagun, beraz, egun euritsu bat zela, eta haizeak ere gogor astindu zituela hiriko tamarizak eta
platanondoak, baina ez gingko bilobak, hiri hartan ez zegoelako gingko bilobarik. Argazkia zapata kaxa baten hondoan dago, egunkari
txatal eta ginkgo hostoen artean. Zernahi zuhaitz mota aurkitzen da hor, Japoniako jingoa, Txinako banbua, Kaliforniako sekuoiak eta
bertze.

ginseng iz Belar landarea, sustraitik ateratzen den estraktu suspergarriagatik hazarazten dena (Panax
ginseng). A, B, C edo D bitaminak, burdina, selenioa, manganesoa edo ginsenga dira osagarri horietako batzuk. Bitamina pilula
miragarriak aipatuko zizkion batek, aloe landarearen mirakulu sinesgaitzak goraipatuko beste batek, ginseng eta erregina-jele anpuluak
oparituko hirugarren batek...

gintonik ik gin 4.
giputx (orobat giputxi) 1 izond adkor gipuzkoarra. ik giputz.

Giputxok ez ditugu mendebaldeko bizkaitar paraje
horiek batere ezagutzen. Giputxiak eta naparrak bakarrik, esan dutenez, bizkaitarrak eta arabarrak oraindik ez baitira Lizarrara ailegatu.
Martiartukoak, gehienak ziren Txorierrikoak, eta "giputxak" esaten zieten, Amianori gustatzen ez zitzaiona, mespretxuzkoa egiten
zitzaiolako belarrira.

2 gipuzkeraz mintzatzen dena. Euskalkietan ere sakonduz joan nintzen neure kabuz eta -giputxa izaki- bizkaieraz eta zubereraz
era duinean hitz egiteko gai nintzen.

giputz 1 izond Gipuzkoari edo gipuzkerari dagokiona. Beno, beharbada giputz estiloa eta bizkaitar estiloa esan beharko
geunke. Bizkaira, ostera, laster iritsi zen euskara giputzaren ospea. Bizkaiko apaiz askok euren euskara baino nahiago zutela giputza, eta
euskara giputzean predikatzen ohituta zeudela. Joanis Nafarroa Behereko baigorriarra eta Txorgori giputza.

2 gipuzkeraz mintzatzen dena. Zalantzarik gabe, gipuzkoarrago egiteaz batera, giputzago ere egin da, harrezkero, Deba arroa.
· 3 iz gipuzkoarra. Giputz zenbaiten jokabidea ez zen izan batere jatorra. Giputzak gogorrak, baina maltzurrak zirala esaten eban.
Hirugarren eskuadra, era berean, 30 giputzek. Ez fidatu giputzekin.
[3] euskara giputza (27)
euskara
euskara
euskara
euskara
euskara

giputzak (7)
giputzaren (27); euskara giputzaren nagusitasuna (5)
giputzarenganako (3)
giputzari (5)
giputzean (12)]

gipuzkera iz erdialdeko euskaldia.

Gipuzkeraz mintzo dira. Azkueren "gipuzkera osotua". Euskal Herria Gipuzkoarekin, eta
euskara gipuzkerarekin, berdindu nahia. Gipuzkeraz mintzo dira. Jakina da aspalditik dela galdua bereizkuntza hori bizkaieretan eta
baita zenbait gipuzkeratan ere.
[3] azkueren gipuzkera osotua (4); gipuzkera osotua (15); gipuzkera osotuaren (12); gipuzkera osotuaren gainbehera (4)]

gipuzkerazale izond gipuzkeraren zale dena. Zarauzko hippy koxkor gipuzkerazale bati.
gipuzkoar 1 izlag Gipuzkoakoa, Gipuzkoari dagokiona.

Gipuzkoar, arabar eta bizkaitar batailoiek. Santakrutzek
erakarri egiten zituen gipuzkoar mutilak. Enpresa-gizon gipuzkoar bat Magreb aldean zen esne fabrika bat muntatzen. 20 Gipuzkoar
enpresa izan dira joan den astean Madrilen egin diren erakusketa ferietan. Mikel Markez gipuzkoar kantariak. El Diario Vasco egunkari
gipuzkoarrak atzo kaleratutako elkarrizketan. Biarnes eta menturaz gipuzkoar odola darigu zainetan. Biak gipuzkoar herri hartara
aldaratu zirela. Aita Larramendi gipuzkoarraren idazkiak eta asmoak. Alida eta Migel gipuzkoarrak ziren. Administrazioz gipuzkoarra
den Deba arroan. Zalantzarik gabe, gipuzkoarrago egiteaz batera, giputzago ere egin da, harrezkero, Deba arroa.

· 2 iz Gipuzkoako herritarra.

Oso parrandazalea omen zen, gipuzkoar gehienak bezala esaten zuen berak. Gipuzkoar
askorentzat soinu txikia baserritarren kontua zen artean. Gipuzkoarrek ez genekien "ortu" zer zen. Gipuzkoarren %40,2k EAJ-EA
koalizioari botoa emango diotela diote. Preso dauden gipuzkoarren laurdena baino ez dago Martutenen.
[3] gipuzkoar aurresku (4); gipuzkoar erako (5); gipuzkoar gazte (3); gipuzkoar herri (3); gipuzkoar kantari (3); gipuzkoar peto petoa (3); jokalari
gipuzkoar (4)
aitor gonzalez gipuzkoarra (4)
antonio ibarbia gipuzkoarrak (4); artista gipuzkoarrak (3); bikote gipuzkoarrak (4); gipuzkoarrak gailendu ziren (3); idazle gipuzkoarrak (5);
artista gipuzkoarraren (4)
bizkaitarrek eta gipuzkoarrek (5); gipuzkoarrek irabazi (3)
gipuzkoarren bigarren etxebizitzen (3)]

gipuzkoarzentrismo iz Gipuzkoarzentrismoa gainditzeko.
girgil 1 iz xingola, apaingarri merkea.

Lepoko girgilak, urre eta zilar batera, zaratatsu erakusten zituztenen estralurtar
aurpegietara so. Mezaren emateko, apezpikuaren inguruan hogeita hamazazpi apez juntatu ziren, handizki, dena girgila eta urre kolore.
Politikariek zein kulturaren zedarritzaileek medailak, oroit taulak, kopak eta zinezko baliorik gabeko mila girgilak oparitzen zizkioten.
Baionako karriketan zebiltzan girgila saltzaileak.

2 (izenondo gisa) Haien aldean Melinda, gauza girgil inutil mota bat zen. Gaizkile kiskil, axpikari girgil eta nahastekari xirtxil batzuk.
girgileria (orobat kirkileria g.er.) iz girgil multzoa.

Lehen lerroko emazte panpox batek, urre eta zilarrezko bere
girgileria ozenki inarrosiz, arrosa zimel bat aurtiki zion aurpegira. Leiho batean etxekanderea bere girgileria guziekin, jestuka eta
keinuka. Gizonezko sabelandi bat azaldu zela amaren etxean, girgileria espantagarriz hornitua eta italiera murduskatzen. Uharrizko
mosaikoz eginiko zoladurak, balkoi gerizpetuak, girgileriaz margoturiko etxeak ikusten ditut. Errege-erreginen ezkontza hartan ikusi zuen
luxua eta kirkileria. Ikaragarriko burrunba badela hor gaindi Eguberri bestarekin, hirietan dena argi eta girgilleria, dena musika, kantu
eta merkatu berezi.

girgileztatu, girgilezta, girgileztatzen du ad girgilez hornitu.

Etxe bat ageri da, harrizko etxe handi balkoiduna, ikusi
batean Espainiaren armarritzat hartu dudan blasoi batekin, hain arranditsu eta inperialki girgileztatua izaki.

girgilo iz Haragizko tolesa.

Anthony oso lodia zegoen eta girgiloak kokotsa ezkutatzen zion. Saman bertan hasten zitzaion

tripontzia, girgiloa idun gainetik.

girgilu 1 iz Presoen estekagailua. Libra asko pisatzen zuten burdinazko girgiluz lotu zizkion oinak. Haien arteko arriskutsuenak
katea bati girgiluz loturik zihoazen. Orkatiletan girgiluak estekatu eta eskumuturrak ere katigatu zizkiotenean. Girgiluak ipinita.
Espetxea irekiz eta oinetako girgiluak hautsiz. Lehenbizikoak puntari heldu eta bere girgiluaren eraztunetik sartu zuen. Nahiago izan
zuen bere eskuak blaitu seme-alaben odolaz, haiei esklabotzaren girgiluak jantzi baino. Lot iezazkiozue eskuak gizon honi, lepo-girgilua
jarri eta leotz batera eraman.

2 irud

Nik, hala ere, irten nahi nuen, geriatrikoko girgilu astunetatik askatu. Wolffen irakaspidea eta aldi berean arrazoimen hutsaren
jardunbidea bera ere arbuiatzen dituztenek zientziaren girgiluetatik askatzeko asmoa besterik ez dute, eta lana jolas, ziurtasuna iritzi eta
Filosofia filodoxia bihurtzeko asmoa.
[3] oinetako girgiluak (3); girgiluz eta katez (3)]

giri 1 izond/iz karlistaldien garaian, liberala. Etxague jeneral giria. Eta are gutxiago herri errepublikano "giri" ustel honetan.
Komentuaren barruan, berriz, bizirik irteteko batere esperantzarik gabe, 600 giri zeuden. Euskal karlismoaren itoketa burutzeko, Madrilek
azpitik dena ausarki koipeztaturik, giputx "giri" mordoska bat topatu nuen. "El Diario de San Sebastián" egunkari giri-zalea.

2 atzerritarra.

Jende koloreduna aurkitu zuten eta jende grisa; gazteen algara eta zaharren patxada; giri despistatuak edo gazte
mugidazaleak. Dotore etorri zen Ane, beltzez goitik behera, larruzko praka beltzak eta jakanarru beltza, talde giri baten skipy beltza
barruan. Lanzaroten geunden, Europako bazter guztietako giri artean.

giristino (orobat girixtino; Hiztegi Batuan giristino agertzen da) 1 izond kristaua.

Erakaskuntza giristinoko
zuzendariarekin. Eskola giristinoetako fraide hori. Ikasteaz besterik galdegiten baitu haatik hezkuntza girixtinoak. Asiako herrialde
giristino bakarra baita. Printzea, zaldizko giristino bat lagun, Egiptoko eliza batean sartu zen. Frantziako Eliza Girixtinoen Kontseiluak.

2 (izenaren ezkerretara) Bazekiten zer izanen zen giristino fedeaz Hitler nausitu balitz. Berekin zituzten Biblia, kurutze eta bertze
girixtino seinale batzu. Orain bederen giristino itxura badik... Jerusalemen ondoan diren giristino lurrak. Sakramendu hortaz giristino
familia emendatu da. Gure girixtino iturriak behar ditugu zaindu eta ez galtzerat utzi.

· 3 (predikatu gisa) Mintzatu zauku leku heietako giristino izaiteko manerez. Europear batasunak behar duela giristino agertu.
4 (izen gisa) Juduen eta lehen giristinoen arteko haustura. Indian 24 milioi giristino daude. Eta giristino katolikoak oroitaraziko digu
Espainia kristauaren hiriburua izan dela Leon. Giristino ortodoxoak. Hemen hil zen Errolan dohakabea, berrogoi mila Giristinok eta
Maurok elkar suntsitzen zutela. Giristinoen formakuntza jarraikia. 66 urte ditu, eta 35 000 giristino kudeatzen. Emakumea oso giristino
zintzoa zen. Otoitz bat Marie-Jeanne girixtino jarraikiarentzat.
[3] giristino berriari (24); giristino berrieri (7); giristino zaharra (3)
lehen giristinoak (4)
eskola giristinoek (5)
eskola giristinoen (6); giristinoen batasuna (3);
eskola giristinoetako (4)

eskola
eskola
eskola
eskola
eskola
eskola

giristinoetan (14)
girixtino (7); girixtino berriak (5); girixtino fedearen (5); girixtino gazteen (5); girixtino urratseri (4)
girixtinoak (14)
girixtinoan (8)
girixtinoen (6)
girixtinoko burrasoek (8)]

giristinoki (orobat girixtinoki; Hiztegi Batuan giristinoki agertzen da) adlag kristauki.

Nola beraz musean

jokatu, giristinoki eta gezurra erranez. Hiru haur hazi ditu eta girixtinoki altxatu...

giristinotasun (orobat girixtinotasun; Hiztegi Batuan giristinotasun agertzen da) iz kristautasuna.
Giristinotasunaren bizitzeko eta bizitzera emaiteko zer ametsak ez genituen egiten. Buhame saldoak ez zuela arras segitzen
giristinotasun trinkoaren ildoa. Giristinotasunaren, Frantziaren eta askatasunaren alde ari zaretela, erran ohi dizu. Kristau fede eta
girixtinotasun horrek.

giristinotu, giristino(tu), giristinotzen (orobat girixtinotu; Hiztegi Batuan giristinotu agertzen da)
da/du ad kristautu. Zer erran nahi du horrek?_Europa sortzen ari dela? ez dela bakarrik merkatu bat? giristinoa izana nahi duela
berriz giristinotu? Orduko Euskal Herrian orai baino aise jende gutiago zen, oihan beltzez estalia zen, zubirik ez zen eta Euskaldunak ez
ziren girixtinotuak, barneko alde hortan segurik.

girlanda (orobat girnalda g.er.) iz

Bat hauteman zuen irriz, burua girlanda batez inguratua. Girlanda bat zegoen patioko
atean. Burdinorizko sandaliak oinetan, eta artile eta ereinotzez txirikordaturiko girlandak zeuzkan lepotik. Eguberriko girlandak eta
argiztadurak desegiten hasiak dira gure karriketan. Paperezko girnalden artetik. Girlanda urre-kolorez apaindutako pianoforte zahar bat.
Mahatsondoaren adar, mordo eta hostoz egindako girlandak apaingarri ageri ziren, berde leun baten gainean margoturik. Atalburua lorez
eta girlandaz jazten du. Lorez eta hostoz ehotako girlandaz.

2 (hitz elkartuetan)

Buruan, satinezko pipil-girlanda bat zeraman. Bakeak aurrera ere jantz zezan bere buruxka-girlanda, eta
iraupenez lotu bien arteko adiskidetasuna. Urtero ostera ere zintzo-zintzo agertzen diren hosto-girlanda horien aurrean. Masail guriko
kupido txiki batzuk ageri ziren jolasean, animali buruak, txerri saiheskiak, saltxitxoi girlandak inguruan zituztela. Odolki girlanda haiek.

girlandatu izond girlandaz hornitua. Ontzi girlandatua urrun gelditu zen.
girnalda ik girlanda.
giro1 1 iz eguratsaren egoera.

Giro lehor eta beroa ohi da. Giroa, ordea, arras goibel zegoen ordurako. Kanpoaldean jesarrita,
giroaz gozatzen. Jantoki zikinean, hezueriak jotako haizegailu batek giroa freskatzeko itxurak egiten zituen. Zerua urdin zegoen, giroa
inoiz baino garbiago.

2 norbaitengan eragina duten zertzeladen multzoa. Baina Gregoryk gogoan gordeko duena frontoiko giroa da. Lagun arteko
giroan konpon dezakegula... Ez nengoen eroso ordu txikietako giro hartan. Sartu naiz ezin erranezko giro batean, euforian hondatua naiz.
Hiriko gizona izan da beti, bere giroan sentitzen da hiriko gorputz-jarioaren erdian. Grezian mazedoniarren aurkako giroak Aristoteles ihes
egitera behartu zuen. Lankideen arteko afari-ondoko giroak bultzatua. Poliziak gero eta ugariago ziren; giroa gero eta estuago zegoen.
Poliki-poliki giroa baretu zen; azkenean jendetza zein bere aldetik barreiatu zen. Zapuztu zen giroa: umore onak betirako alde egina
zirudien. Erran zitekeen giroa gaiztotua zela haien artean. Giroa ikusita, ez nintzela sobera luzatuko agindu nion neure buruari. Horra,
jadanik giroan sartuak ginen. Sartu naiz ezin erranezko giro batean, euforian hondatua naiz. Urduritasuna zegoen giroan, guztiek
irakasleari begira jarraitzen baitzuten, gehiagoren esperoan. Pilotarien giroko Habanan.

3 (izenondoekin)

Eguraldi hotza, giro beroa. Argazkiek erakusten dutenez, giro onean egin zen elkarrizketa. Atzeguardian bizi dira,
bizi, ze fronteetan ez da giro onik. Jantokian giro polita zegoen. Zintzur bustitzea giro alegera baten iragan da. Sozialixtek arras giro
baketsuan berritu dute beren alderdiaren buruzagitza. Eibarko giro kosmopolitak sakon eragin zion musikari gazteari. New Yorkeko Euskal
Etxeak nahikoa itxura eta giro penagarria du. Haren kemen eta adore izugarriak bere inguruan sortzen zuen giro zurrunbilotsua. Giro
zakar hark ere sufriarazten zuen. Giro latza sortu zen herrian berriok hedatu zirenean. Barruan giro itogarria, kanpoan esespena eta
heriotza. Giro ustel horrek bultzatzen ditu pertsonak gaiztakeriaren bideetan barna. Gauean kalera atera gara, eta giro basatia iruditu
zaigu hangoa. Lantegi askotan, sendi da holako giro mintu aire bat. Hango giro jada pisutsua erabat loditzen zutela. Giroa benetan
dekadentea da.

4 (zerbaitetarako)

Azaro ona, esan ohi da, ereiteko giro egokia dagoanean. Ondotik, orgatilari bulkaka, hilerriko langileak, besoak
galtzarbeetaraino bildurik, giroa horretarako aproposena ez izanik ere. Elkar ulertzeko giroa. Urduri eta barre egiteko girorik
desegokienean. -Quidditcherako giro aparta! -esan zuen Woodek.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Berotasuna eta hezetasuna, biak gehitu behar zaizkio giro-tenperatura normalean

arnasturiko aireari, biriketara bidali aurretik.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Uda-giro bare eta argitsu hartan. Udako gau giro epelaz gozatua nintzen. Goiz-giro
freskoa, ezta? Izotz-giro zorrotza dugu. Itsas girokoa zen bata, eta baserri girokoa bestea, bestela eredu baten araberakoak biak.
Kostatar huts honek, kresal giroa ezagutzen nuen. Udaberrian sartzean-eta ekaitz-giroa izaten zenez. Ezerk ez du adierazten baserri-giro
horretatik merkatari-klase bat sortu ahal izan zenik. Gabonetako sendi giro beroarekin. Amodiozko grina Mexikoko goi-mailako gizartegiroetan. Lan giro ezin hobean aritzen ginen. Adiskide giroko elkarrizketan. Elkarren ondoan eta konfiantza giroan, ardoz betetako
basoak eskuetan. Euforia giroa dago gaur, eta ilargi betea gainera. Bohemia-giroko idazleen eta artisten artean. Politika-giroan mugitzen
zen jendeak. Gure izen aldaketa Franco hil baino lehenxeagoko bor-bor giroak eragin zuen. Eta esaldia eten zuen, misterio-giroa
hauspotzeko. Oroitzapen giroko obrak idatzi zituen, guztiz autobiografikoak batzuetan. Halako apokalipsi giro bat sortzen zutela- Gangster
giroan kokaturiko narrazio bat. Tonu-giroz ezin hobeto zetorkidana, testua halako tremendismo batez janzteko... Italiatik zetorren
Berpizkunde giroak.

5 giro ez izan

Gutxitan joaten nintzen Idoiaren etxera; amaren eta bigarren senarraren arteko harremana ez zegoen unerik
gozoenean, inondik ere, eta etxe hartan ez zen giro. Ez zuten lo handirik egingo marinel haiek, ez zen giro izango 1837ko urriaren 8tik 9ra
bitarteko gau hartan. Ez da giro Gipuzkoako eraikuntzako langileen artean. Bero eta hotz, hotz umel eta bero, han ez da giro! Kanpoan
giro ez bada, hobe etxera bildu. Hobe horrela; ez zen giro izanen, mutikoa nire faltaz ohartzean. Kalean, aldiz, ez zen giro.

6 giro izan Giro da gerizpean. Parioak libro, izanen da giro!
7 jai giro (orobat jaigiro) Jai giroa zen nagusi. Gisa horretako lokaletan izan ohi den atergabeko jai-giroa alkoholikoa, gaupasagiroa, beti higuingarria izan zait. Jaigiroa ere nabarmentzen da sasoi honetan: herri eta auzo batzuetan aurretik, besteetan San
Bartolomez, eta besteetan geroxeago, badatoz jaiak. Jai giroak ere izanen du tarterik EHEk Lesakan antolatutako egitarauan: 14:30ean
herri bazkaria eginen dute pilotalekuan; […]. Jai giroan xahutzen genituen indarrak eta azken batean hortxe joan zitzaizkigun urte haiek.
Manifestazioa ere jai giroan egin zen, Espainiako Poliziaren presentzia itogarria gorabehera. Jai giroan murgildu ziren bi herriak, Orio eta
Zarautz. Jainkoak, zeure Jainkoak, gantzutu zaitu, jai-giro pozgarrian, lagunen artean aukeraturik. Jai giroko doinuak. Kanpai-hots
sekulakoa, jai giroko zalaparta alaian. Bizitza atseginago, jai-girokoago izan zedin.
[6] barne giro (6); besta giro (65); besta giro batean (33); bilera giro (7); biziki giro onean (7); euskal giro (21); euskal herriko giro (6); ez da giro (35);
ez zen giro (20); festa giro (8); gaitzeko giro (35); gaitzeko giro goxoan (8); gaitzeko giro onean (8); garaiko giro (11); gau giro (18)

giro alaia (9); giro alaian (7); giro alegera (17); giro alegera batean (8); giro aparta (22); giro aproposa (6); giro arraro (6); giro arraroa (8); giro bat
sortzen (7); giro berezi (15); giro berezi bat (6); giro berezia (31); giro bero (18); giro bero batean (6); giro beroa (31); giro beroagoa (6); giro beroan
(8); giro berri (9); giro bikaina (17); giro dago (10); giro ederra (25); giro ederra egiten (6); giro ederrean (10); giro egokia (15); giro epela (11); giro
epelean (7); giro ezin hobean (9); giro gaitza (28); giro goxo (20); giro goxo batean (9); giro goxoa (13); giro goxoan (26); giro hauta (13); giro hobea
(6); giro hoberenean (30); giro hotz (6); giro hotza (17); giro iluna (6); giro itogarria (9); giro lasai (10); giro lasaia (10); giro lasaian (8); giro minbera
(6); giro nahasi (11); giro nahasia (20); giro on (19); giro on batean (6); giro ona (105); giro ona dago (9); giro onean (68); giro onean egin (6); giro
onean iragan (12); giro polita (19); giro politiko (21); giro politikoa (27); giro txarra (9); giro zegoen (6);
herriko giro (7); indarkeria giro (8); jai giro (10); kontrako giro (6); orduko giro (7); oso giro ona (8); sortutako giro (8)
aldeko giroa (11); bake giroa (9); barruko giroa (8); besta giroa (13); emakumezkoen giroa (9); erromeria giroa (10); etxeko giroa (14); euskal giroa
(10); festa giroa (15); gaitzeko giroa (13)
giroa aparta (6); giroa baretu (15); giroa baretzeko (8); giroa bero (13); giroa bero bero (7); giroa berotuz (7); giroa berotzeko (9); giroa berotzen (27);
giroa gaiztotu (12); giroa gori (9); giroa ikusita (8); giroa lasaitzeko (6); giroa nabarmendu (8); giroa nagusitu (6); giroa sortu (22); giroa sortzea (6);
giroa sortzeko (9); giroa sortzen (14); giroa sumatzen (6); gure arteko giroa (7); herriko giroa (6); indarkeria giroa (6); inguruko giroa (8); jai giroa
(24); kaleko giroa (6); konfiantza giroa (13); lan giroa (8)
bake giroan (14); baserri giroan (10); besta giroan (26); familia giroan (14); festa giroan (29); jai giroan (40); konfiantza giroan (6); lagun giroan (8);
txantxa giroan (8)
baserri giroko (23); festa giroko (6); herri giroko (6); jai giroko (6)]

giro2 iz igorpena. Kopuru hori posta-giroz bidaliko da bitarteko bizkor eta seguruagoa delako.
girogarri iz aire-lurrintzailea. Eta kandelak eta argizari mota asko zituzten, bestalde, hainbat ontziri itsatsiak; baita girogarriak
ere -erretxinak eta substantzia aromatikoak-, Bibliako edo Koraneko hainbat pasartetako lurrin gozo eta hitz are gozoagoak oroitarazten
zizkietenak.

girondino izond Frantziar iraultzan, errepublikaren eta jabegoaren alde, eta terrorearen aurka zegoen
alderdi batekoa. Erregeak eta nobleek ez zuten onartu nahi girondinoek proposatzen zuten monarkia konstituzionala, are gutxiago
jakobinoek aldarrikatzen zuten errepublika, eta konspiratzen hasi ziren. Akusazioak garbiak ziren: atzerritarra, noblea, girondinoen aldeko
ezkutuko satorra, legez kanpoko diru-trafikatzailea... Beren arerio girondino guztiak suntsitu zituzten.

giroskopio iz ardatzak beti norabide bera atxikitzen duen gurpil birakaria.

Sateliteak lau giroskopio dauzka,
errotazio higiduran Lurrak espazio-denbora kurbatzen duela egiaztatzeko eta hori nola egiten duen neurtzeko. Horiek egin ezean, Hubblek
aurki izango ditu lehenengo arazoak eta 2007._Urtean utziko diote lan egiteari haren giroskopioek eta bateriek. Horixe bai, hobekuntza
zoragarria!_giroskopioei ere kasu egiten diet: hodei hau ez da bizitzeko egokia.

girotsu izond giroz betea.

Burraso ainitzek parte hartu dute ikusgarrian, berrogoita hamar bat, beste batzuek ondoko zintzur
bustitze girotsua antolatzen zutelarik.

girotu, giro(tu), girotzen 1 du ad giroa ondu edo egokitu, giro egokia eman.

Atertu egin du, haizea goxoa da,
zeruan irudi beltz ederrak pasatzen dira, geldiro: une perfektua girotzeko behar dena baino gehiago da. Guda zibilean girotuko duen
eleberriko pertsonaia nagusietako batzuk ezagutu dituela. Gaztelu horretan girotu zuen Juan Iturralde y Suitek "Salkindaria" (saltzailea),
1878an idatziriko elezahar patriotikoa. 1950eko hamarkadan girotutako detektibe eta pozoiketa istorio bat harilkatu nuen. Bat baino
gehiago dira Euskal Herrian girotutako elezahar honen bertsioak. Hernandezen lana itsasoan girotutako abenturazko nobela da. Robert
Wisek boxeo munduan girotutako lehenengo filma izan zen The set-up. Hego Amerikako musikaz giroturik. Zikiro besta eta dantzaldia
Ximista orkestrak giroturik. Ikuskizuna monasterio eta elizekin girotuko da, kalexka eta merkatuekin, jauregietako dantzekin eta leinuen
arteko istiluekin. Argi ilun eta biziak eszenatokia girotzen. Aurretik Take 6 taldeak girotuko du gaua. Ez da hosto idor horiek bezalakorik
taldea girotzeko.

2 lurrindu. Etxeak girotzeko erabiltzen diren lurrinen inguruko azterketa.
3 (era burutua izenondo gisa) aire girotua duena. Igerileku girotua, hidromasaje eta aquaerobic igerilekuak. Gela girotuan
sartu zirelarik, ohartu ziren mahai gehienak hartuak zirela.

4 aire girotu Aire girotuaren zurrunbiloarekin. Argizari urtuaren eta intsentsuaren usaina irteten hasi zen aire girotuaren hodietatik.
Tomasen autoko aire girotuak Josurenean baino freskoago sentiarazten ninduen. Gimnasia aretoak aire girotua du, eta ez dut uste eragin
handia izango duenik. Aire girotua ez zebilela ongi. Hoteleko aire girotuaren sistema hondatu egin da, eta gela bakoitzean jarri dituzten
haizagailu zaharrek ez dute lortzen umeltasunaren partikulak apur bat dantzaraztea baino.

5 haize girotu aire girotua.

Leku jendetsu eta builatsua, haize girotuaren arrimora funtzionarioz, etxekoandrez eta saltzailez

mukuru betea.
[3] ondo girotu (3)
aire girotua (13)
aire girotuaren (7); haize girotuaren (4)
gerran girotutako (4); girotutako drama (3); girotutako filma (4); girotutako ipuin (4); girotutako istorio (3); girotutako nobela (3); hamarkadan
girotutako (4); mendean girotutako (3); munduan girotutako (4)]

girotzaile izond girotzen duena. Hor ziren etorriak girotzaile Kornelio batasuneko soinulari gazteak.
· 2 iz aire-lurrintzailea. Haurretako gozo urrin zorabiagarria ere modernitateak eramana zuen, girotzaile aseptikoaren mesede.
girotze iz giroa ontzea edo egokitzea, giro egokia ematea. Klase horretako aferetan dabiltzanen deskripzio bat, halako
girotze bat... Zinema klasikoaren estetikatik edaten duen girotze ongi dokumentatu, sinesgarri eta bikainak. Batean, Misioa filmari keinu
eginez, girotze musika eta guzti, oihan muskerrean barrena, itxura guztien arabera Amazoniakoak diruditen indigenak.

girten ik kirten.
girtoin iz ipar txortena.

Loreen girtoinak. Loreak motz ditazke, girtoinak ito, bainan nehork ez dezake primadera etortzetik

poxula.

gisa
· 1 iz era, modua, moldea. Zilegi zaigu guk erabiltzeko hartzea eta, edozein gisatan, hartaz baliatzea. Gauza bat eta bera da baina
bi gisatara adierazia. Bainan denek ere, eskuin ala ezker, badakite bi gisetarat mintzatzen Anitz gisatara gerta baitaiteke hori.
"Eskualduna" kasetak zuen preseski orduan xahartto itxura hartua ainitz gisatara. Ainitz gisetarat ospa ditazke beraz egun horiek.
Mendiek bi gisatako bideak sortzen dituzte: sugegorriak bezala bihurka narrasten direnak eta boak bezala uhinka narrasten direnak. Gure
munduko grinak hiru gisatakoak zirela esan zuen Epikurok. Hiriak baditu ainitz parke eder eta horietarik ez hain urrun beste gisako zoko

batzu. Beste gisako trabak ere bazituen Pekin-ek. Raffarin gobernuburuak arrunt beste gisako solas batzu erabiliak ditu. Huna zer gisako
galdeak egiten ahalko diren eztabadatuak izan ditezen.

· 2 gisako1 izlag bezalako. ik gisako. Gotzon, txadona, orlegi, Kepa eta Miren gisako hitz berri ugariak zabaltzeko grina. "a=b"
gisako baieztapen batek. "Kaixo, zer moduz, ni Mohammed naiz, eta zu?" gisako zerbait. Deskribapen zehaztuak "Frantziako erregea"
edota "Gipuzkoako hiriburua" gisako izen sintagmak dira.

3 gisako2 horrelako.

Ezagun bati gisako zerbait gertatu zitzaioan, guri bezala oporretan zegoela. Gisako atestatuetan gertatu ohi
denez, ñabardura morbidoak erantsi dituzte lekukoek. Etxean bizi nintzelarik debekatua genuen gisako munstrokeriak erostea.
Inprimatzaile, inprimaki eta gisakoak. Urteak nituen egunkarian gisakorik aditu gabe. Antxoak, pâtés de foie-gras-ak eta gisako kutixi
kristauak eskatzen zituztenek. Ez zen gisakorik gertatu. "Ez daukat datu hori orain esku artean" edo gisako zerbait botako dizu. "Gure
kabi" eta gisako purtzilkeria melengak.

4 gisako3 (izen soil baten eskuinetara) moduko.

Labirinto gisako horretatik irten garenean. Bazela garuneko neuronamailan, entzumenezko espazioaren "mapa" gisako bat. Eta laino gisako batek estaltzen du poliki-poliki irudia. Gorputz guzitik pasa zaion
atsegin gisako dardarizo hura. Irudi mentala ez da, beraz, errealitatearen halako barne "argazki" gisako bat, errealitatearen irudikapen
kodetu bat baizik. Hautsezko tunel gisako batean sartu gara. Oinetan plastikozko abarka gisako batzuk baizik ez zituztela. Sortu zen bion
artean halako konfiantza gisako bat. Laburtzeko, artelan gisako zerbait zen.

5 gisako4 (-en atzizikiaren eskuinean) moduko, antzeko. Orobat esan nezakeen "gure moduko tontoek", gizabanako orok
baitarama bere baitan bere gisako tonto bat. Hontzaren gisako uluak egiten zituen. Printzeen gisako lansariaz eta Jainkoaren
adiskidetasunaz gozatzen du. Amona xaharrarenaren gisako eskuaz goxoki gorde zuen zibilizazioaren ilunabarreko eguzkia. Ekonomia eta
biologiaren gisako "zientzietan". Charcot jauna, berriz, [...] Edgar Poeren gisako kontu kontalaria iruditzen zait. Mamu baten gisako
zerbait. Niretzat hilen gisakoak dira, nolabait, eleberriko heroien gisakoak. Alkoholaren gisakoa da, neurriz pizgarria eta, neurriz gain,
are hilgarria. Tristezia lanbroaren gisakoa dela begitantzen zaio orain. Beraren gisakoentzako kafetegian. Kidetasun berezi bat da,
okerrean dabiltzan bi lagunen artean sortzen denaren gisakoa.

6 gisako6 (-ko atzizikiaren eskuinean) moduko.

Tximistak eta trumoiak edonor ikaratzeko gisakoak dira. Ilea lazteko
gisako mehatxuekin. Erregeak historia hari urrezko letraz idazteko gisakoa iritzi zion. Hasieran, Capdevielle eta Maitia ez ziren hautetsi
bihurtzeko gisako postu batean.

7 gisako5 (bere eta kidekoen eskuinean) kasako.

Buruargia, tematia, eta ernea, bere gisako ernetasun triste batez.
Ezerezetik hasi beharra zegoen, gure gisako antifaxismo bat "asmatu", kimutik sortu, sustraietatik, gure sustraietatik. -Bai zozo originala
eta bere gisakoa! -erran nion. -Gure anaiak gorriak ditik, denak hire gisakoak badira Nabarrenkoxen -eman zidan bizkarrekoa. Asmatzen
zituzten horretarako beren gisako molde batzuk. Ahalgabetasuna ere bere gisako zorion bat dela.
[11] abiapuntu gisa (23); abokatu gisa (19); adibide gisa (160); adiskide gisa (19); agerpen gisa (38); agur gisa (26); aholkulari gisa (12); aitzakia gisa
(34); aktore gisa (14); akusazio partikular gisa (17); aldaketa gisa (12); alderdi gisa (20); alternatiba gisa (24); amaiera gisa (12); arazo gisa (12);
ardatz gisa (12); arduradun gisa (16); argudio gisa (18); arma gisa (32); arrazoi gisa (17); artista gisa (15); atzerritar gisa (26); aukera gisa (16);
aurrelari gisa (14); autonomo gisa (12); bakarlari gisa (20); baldintza gisa (74); baliabide gisa (18); begirale gisa (12); behatzaile gisa (16); berbaitango
gauza gisa (17); bere gisa (81); beren gisa (17); berme gisa (24); bide gisa (22); biktima gisa (18); bitartekari gisa (13); bitarteko gisa (11); bitxikeria
gisa (15); bozeramaile gisa (13); buru gisa (33); buruzagi gisa (12); determinazio gisa (13); efektu gisa (11); egile gisa (16); elementu gisa (11); elkarte
gisa (11); emaile gisa (14); emaitza gisa (28); emakume gisa (17); entrenatzaile gisa (18); eragile gisa (17); erakunde gisa (19); erantzun gisa (68);
eredu gisa (54); erreferentzia gisa (31); errepresentazio gisa (15); esklabo gisa (20); eskubide gisa (18); euskal herritar gisa (17); euskaldun gisa (27);
ezaugarri gisa (13); ezkutu gisa (11); froga gisa (72); gai gisa (13); gauza gisa (29); gidari gisa (14)
gisa guziz (327); gisa hartako (201); gisa hartako deia (12); gisa hartakoa (53); gisa hartakoak (12); gisa hartan (47); gisa hartara (15); gisa hartarat
(78); gisa honetan (23); gisa horretako (220); gisa horretan (151); gisa horretara (19); gisa hortako (180); gisa hortan (229); gisa huntako (11)
gizaki gisa (13); gizon gisa (18); gonbidatu gisa (41); gune gisa (13); hautagai gisa (27); helburu gisa (30); herri gisa (167); herritar gisa (46); hipotesi
gisa (11); hizkuntza gisa (15); huts gisa (19)
horren adibide gisa (25); idazkari gisa (13); idazle gisa (31); ikasle gisa (16); ikur gisa (17); independente gisa (29); inputatu gisa (69); inputatu gisa
deklaratu (21); inputatu gisa deklaratzera (14); irakasle gisa (25); iturri gisa (20); izen gisa (11); jokalari gisa (21); kausa gisa (17); keinu gisa (12);
kide gisa (53); kolektibo gisa (24); lagun gisa (31); laguntza gisa (14); laguntzaile gisa (43); langile gisa (18); lehen urrats gisa (12); lehendakari gisa
(34); lekuko gisa (97); lekuko gisa deklaratu (13); liburu gisa (12); mendeku gisa (20); metafora gisa (16); ministro gisa (13); musikari gisa (12); nagusi
gisa (57); nazio gisa (66); neurri gisa (45); objektu gisa (73)
ofizial gisa (21); oihartzun gisa (11); oinarri gisa (59); omenaldi gisa (29); ondorio gisa (76); opari gisa (60); ordain gisa (30); ordezkari gisa (98);
ordezko gisa (21); oroigarri gisa (25); oroitzapen gisa (14); orokor gisa (14); osagai gisa (11); osagarri gisa (31); osoko zuzenketa gisa (14); partikular
gisa (17); pertsona gisa (38); politiko gisa (72); presidente gisa (21); printzipio gisa (18); profesional gisa (32); protesta gisa (37); salbatzaile gisa (12);
salbuespen gisa (13); sari gisa (39); sarrera gisa (16); seinale gisa (18); sinbolo gisa (17); sistema gisa (12); soldadu gisa (19); sortzaile gisa (15);
subjektu gisa (36); subjektu politiko gisa (11); talde gisa (50); titular gisa (22); tresna gisa (87); turista gisa (14); txanpon gisa (13)
urrats gisa (23); zati gisa (16); zientzia gisa (15); zigor gisa (19); zuen gisa (21); zuzendari gisa (22); zuzenketa gisa (15)
ber gisan (13); bere gisan (30); beste gisan (12); den gisan (22); duen gisan (20); duten gisan (11); egiteko gisan (30); eroaren gisan (11); hartzeko
gisan (26); ikusteko gisan (13); izaiteko gisan (53); izateko gisan (25); ukaiteko gisan (14); otoitz baten gisan (15)
bere gisara (44); beren gisara (12); den gisara (14); duen gisara (14)
anitz gisatara (4); bi gisatara (3)
edozein gisaz (39); edozoin gisaz (15); zer gisaz (15); zerbait gisaz (102); zernahi gisaz (155); halako gisaz non (24); zer nahi gisaz (26)]

gisabanakismo ik gizabanakismo.
gisagabe izond gisarik ez duena, gisakoa ez dena. Esate baterako, nitrogeno oxidoa presta zitekeen, zeina Sestini e Funaro
testuliburuan artean "gas algaragarri" deikera aski gisagabe eta ez batere serioaz deskribatzen baitzen.

gisagabekeria iz ekintza gisagabe gaitzesgarria.

Egin duzun iradokizun hori, hainbeste jenderen aurrean egina izan ez

balitz, gisagabekeria zatekeen ia.

gisako (orobat gixako g.er.) izond erakoa, egokia. ik gisa 2. Arras neska gisakoa zela, eta biziki fina. Apez gazte biziki
gisako baten ezagutza egiten dut. Zabor-jendeak ez bezala, andre-gizon gisakoek halako gider koipetsuei kontzen diete, beren kolesterol
tasak bihotz-kargarik gabe gainezkatzekotan. Biziki gisakoa zen Xarlesekin, edari karioak igotzen zizkion oroz, gaitzeko diru puskak uzten
zizkiolako. Gisakoa edo bihotz onekoa zela erraten ziotenean [...] tristatzen zen, iluntzen, berriro jendetasun normalaren duintasunerako
maila huts egin bailuan. Biba zu, pertsona xaloa eta gisakoa zara benetan! Gisakoa zuen senarra eleketan eta gizon bikaina iduriz. Ez zen
ez ozenki ez apalki mintzatzen, gisakoa zen tonuan baizik. Baina nik ez dizkiat saldu nahi, hori ez duk gisakoa adiskide artean. Gizon
umila eta zoin gisakoa! Txakurrendako izen ezin gisakoagoak dituzu horiek ere... Uda hartan William "gizonik gisakoena" zen jada.
Emazte fina, pollita, gixakoa, eztia.

gisakoki adlag gisako eran.

Goizerako ulertua zuketen makur zebiltzala, eguna iratzartzearekin batera biziki gisakoki agertu

baitziren.

gisakotasun (orobat gixakotasun) iz gisakoa denaren nolakotasuna. Aurpegiera, gisakotasuna eta manerak, ordea,
lehengo berak zituen. Gixakotasun fermu batek gidatzen ditu harat hunatak. Hor ere, jendeen gixakotasunak, erlisione eta kultur
aberastasunek eta bazterren edertasunak xoratu zituzten bi euskaldunak.

gisatsu 1 izond gisakoa, gisakotasunez betea.

Eskolakide kristauak jende gisatsua ziren; ez haietarikorik ez
irakasleetarikorik, inork ez zidan zuzendu hitz edo keinu etsairik. Armadatik erretiraturiko jaun gisatsu bat zen. -Horrekin lasaitzen nauk esaten du tonu gisatsuan jeneralak. Kexabidezko gutun gisatsu bat idatzi nuen. Dolu gisatsuz deitoratua zuen, aurreko urtean, bere

andrearen heriotza ustekabekoa. Sandro adi egoten zitzaidan, arreta ironikoz, beti ere prest hitz gisatsu bezain labur biz seko moztuta
uzteko.

2 (adizlagun gisa) Oldar erretolikatsu bat espero nuen, baina natural bezain gisatsu aritu zait. Gonbidatua lasai dago, eta hark ere
gisatsu erantzuten du.

gisatu, gisa, gisatzen 1 du ad (janaria) prestatu, ondu. ik erre; frijitu; egosi. Arroza gisatuz egindako risotto klase
konta ezinak. Eta noiztik ama Isidorak ez diela saltsan gisatuta, moko luzea paparrean behera sartuta [oilagorra] prestatu?

2 (era burutua izenondo gisa) Oilasko gisatuaren lurrina. Bere idi gisatuaren erdia eta ogi xerra oso bat.
3 (era burutua izen gisa) Bazkaria eta afaria berdintsu dira: arroza, ilarrak, gisatu pixka bat, barazkiak

ongi egosiak piper
hautsarekin eta espezia bizi-biziekin. Beraz, gisatu hau gustura jan eta bete dezagun haren azken borondatea. Gisatuari bizitasun pixka
bat emateko. Ez du probatu ere egin gisatutik. Sukaldaritza lehiaketan, nork prestatuko duen gixadu hoberena (gixadua aratxe saltsaki
bat izanki). Paul D-k begiak jaso zituen haragi-gisatutik. Hil baino egun batzuk lehenago, atondu zuen arkume-gisatu hau.

gisu (orobat kisu eta kixu g.er.) 1 iz karea.

Estukatore lana da gisu eta plastra nahasiz margo inguruen edertzeko egiten
dena. Beribilen hatsa eta kea garbitzen ote ditu gisuak? Beste kapitulu batean erraiten dugu lur berri anitz egiten zela eta lurraren ontzeko
gisua behar zutela hedatu. Luzaiden gisua egiten zen denboran. Gerri hartan baziren gisu egiteko on ziren harri batzuk. Aurpegiak une
batez itzaltzen ziren, gisuzkoak bilakatzen. Hainbeste etxe altxatuta, kixuak bronkioak erre zizkion.

2 (hitz elkartuetan) Tornua alderik alde pasatzeko zuloa non egin behar duten markatuko du borreroak gisu puska batez. Azken gisu
errauts bati torrako bat emanez. Fábrica Magnesitas delakoaren gisu-purga metak pasatuak ditut. Eta zer estalaktita, ez bada kisu edo
kare ur zuri harri bihurtua? Andresi iruditu zaio anaia kixu zakuak garraiatzen ari dela oraindik: bizkarrezurraren formak aurreraka
makurrarazten du.

3 gisu harri

Gisu harriak ez ziren falta mendi horietan. Harmantako zoko horrek, bere itsusian, bazuen beste abantail bat
luzaidarrentzat, gisu harriz aberats zenaz geroz.

4 gisu labe (orobat gisulabe, kisulabe eta kisu labe ) kare labea. Gisulabeetan ezarri ondoan, labea behar zen gorri
gorria berotu, harriak bere gisua libra zezan. Eta segur bazen lan mota frango laborari etxeetan: arto jorrak, arto biltzeak, arto xuritzeak,
ogi joiteak, belar egiteak, belarketak, egurketak, iratze epaiteak, gisu labeak, auzolanak, xerri hiltzeak eta nik dakita zer oraino... Joxe
kisu labearen ertzetik jaitsi da, poliki, eta errepide aldera abiatu da. Burdin harriaren gunetik trebeska bezala dago gisulabe tokia.

gisulabe ik gisu 4.
gitarra (orobat kitarra g.er.) 1 iz hatzekin sakatzen eta jotzen diren sei hariko musika-tresna, gider batez
eta zortzi baten eitea duen kutxa batez osatua. Gitarrari soka bat eten zaio. Pandero lehertuak eta haririk gabeko gitarrak.
Gitarra baten hari-zarratatze neketsuan. Gitarraren hots harmonikoen azpian. Gitarra baten soinua entzun zuen. Gitarraren nota
urrunak aditu nituen berriro. Bruce gitarra baxuan, Eric Clapton gitarra nagusian. Pertsona arrunt bat estadio erdigunerantz doa gitarra
akustiko bat lagun bakar hartuta. Nelly Guilhemsans-en arrabitak eta Andde Carrere-n gitarra apalak. Volvoa harat zihoan, gitarra
elektriko basatu baten abiaduran. Guk, steel gitarra erabiliz, ahotsak imita ditzakegu. Gitarra flamenkoa jotzen duela dioen mutila.
Gitarra joz eta gitarra entzunez ematen zituzten orduak. Hotz handiegia egiten zuela gitarra jotzeko. Ongi kantatzen duzu, eta gitarra
ere ongi jotzen duzu... Punk-rockari eta gitarra indartsuko rock biziari hertsiki lotutako hamaika talde sortu da. Gitarratik intziri
malenkoniatsu luzeak ateratzen ziren. Errepidean bertan askatu zuen Marcosek gitarra zorrotik.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gitarra hotsa entzun nuen. Kostako zaik gitarra-soinuz printzesa esnaraztea. Gitarra
doinu garratz, baina hala ere ederrak, entzuten ziren tarteka. Gitarra akorde indartsuko eta oinarri sendoko diskoa osatu du Kokein
taldeak. Belarrietara iristen zaizkidan gitarra-zarrasta jostari hauek. Gitarra-musikaren hatsarekin bat eginik. Erdian doana, gitarra kutxa
eskuan hartuta, Jon. Gitarra taldeak indarra galtzen ari dira azken aldiotan. Nazioarteko Gitarra Jaialdia iraganen da, lehen aldikotz,
Hondarribian, apirilaren 30etik maiatzaren 4eraino. Jose Azpiazu gitarra saria.

3 gitarra-jole

[40 agerraldi, 10 liburu eta 2 artikulutan; gitarra joile 22 agerraldi, 10 artikulutan; gitarrajole 9

agerraldi, 2 liburutan]

gitarra-jotzailea.

Etxean sartu zaien gazte gitarra-jole bat, Marcos. Guns n' Roses taldeko gitarrajolearen
antza ateratzen dio. Gitarra jolerik ezean, bi sokadun baxua jotzen du Mark Sandman liderrak. Kattalin Indaburu, Filipe Albor gitarra
joilea lagun.

[132 agerraldi, liburu 1 eta 47 artikulutan]
Batek
abesten amaitzen duenean besteak erantzun, gitarra jotzaileei tarterik utzi gabe. Gitarra jotzaile nagusiak ematen dio hasiera saioari.
Bosgarren kidea falta zen, hots, bigarren gitarra jotzailea. Matt Martin gitarra eta mandolina jotzailea.

4 gitarra-jotzaile

gitarra jotzen duen musikaria. ik gitarrista.

5 musu gitarra Ama batzuek -orain hilda zeudenek- musu-gitarren erritmoan eragiten zieten sorbaldei. Baita panderoa arrabitarekin
edo musu-gitarrarekin ere. Frai Alfontsok Santanderretik ekarri zituen tronpak, musika tresna bereziak, gaurko musu-gitarrak baino
handiagoak eta ozenagoak, eta horiek izan ziren taldekoen mezuak alde batetik bestera zabaltzeko tresnak.
[3] ahotsa eta gitarra (9); gitarra akustiko (7); gitarra akustikoa (15); gitarra akustikoarekin (5); gitarra atera (3); gitarra elektriko (3); gitarra
elektrikoa (7); gitarra eskuan (5); gitarra eta ahotsa (5); gitarra eta baxua (4); gitarra hartu (8); gitarra isildu (3); gitarra jaialdia (4); gitarra jo (9);
gitarra joile (5); gitarra joilea (4); gitarra jole (6); gitarra jolea (5); gitarra joleak (4); gitarra jotzaile (14); gitarra jotzailea (17); gitarra jotzaileak (18);
gitarra jotzailearen (4); gitarra jotzaileek (3); gitarra jotzaileen (4); gitarra jotzeko (7); gitarra jotzen (26); gitarra lagun (5); gitarra zorrotik (4);
mandolina eta gitarra (3); steel gitarra (4); taldeko gitarra (6); taldeko gitarra jotzaileak (3)
philippe albor gitarran (3)]

gitarradun izond gitarra daramana. Emakume gitarradun baten irudi xarmagarria.
gitarraldi iz gitarra saioa. Gitarraldi bat esaten zitzaion horri.
gitarratxo iz adkor gitarra. Jonek sedazko zapi batean bildu zuen bere gitarratxoa.
gitarrazale izond gitarraren zale dena. Nomad taldeak 70eko hamarkadako rock gitarrazalea proposatzen du.
gitarrista [204 agerraldi, liburu 1 eta 110 artikulutan] iz Gitarra-jotzailea. The Police taldeko gitarrista ohiak. Deborah
Coleman blues kantari eta gitarristak. Anje Duhalderen gitarrista. Aitor Agiriano Torete gitarrista da Doctor Deseoren «aurkikuntza
berria. Dudarik ez dugu igandean ere, oren erdi batez eta Mikel Erramouspe gitarristaren laguntzarekin, bazterrak atseginez beteko
dituztela.
[3] abeslari eta gitarrista (4); gitarrista estatubatuarra (3); gitarrista eta abeslariak (3); taldeko gitarrista (7)
abeslari eta gitarristak (7); taldeko gitarristak (3)
gitarristaren laguntzarekin (3)]

gito iz ipar ijitoa.

Mintza giten garbiki: buhami, gito eta holakoak ez dira beti untsa ikusiak izanak, dela Euskal-Herrian dela beste
eskualde ainitzetan. 40.000 jende bildu dira Salbatorez eta 60.000 biharamunean, horien artean 15.000 gito nunbait han... Erakusketa bat
ere izaiten da gitoen historari buruz muntatua... Gimenez gito anaiak.

gixagaixo (orobat gixaixo) izond adkor gizajoa, gizagaixoa. Orduko indar okupatzaileei xehetasun aski eman zien eta
horrela erori zen saratar gixagaixoa. Esklabo gixagaixo haiek. Apaizaren esanak itsu-itsuan sinesten zituzten herritar otxan gixaixo
haien ondorengo eta oinordeko zuzenak. Gixaixo txankame batzuk gara gu. Mozolo guztietan mozoloena nintzela ni, gixaixo hutsa.

gixagaixotu, gixagaixo, gixagaixotzen da/du ad adkor gixagaixo bihurtu.

Jendea hezteko dira arte garaikidearen
mozkin eta eraikinik beldurgarrienak, eta, lehenaz gain, sineskortzeko, eskasteko eta gixaixotzeko. Ni ikaragarri otxanduta, gixaixotuta
azaldu nintzen psikiatraren aurrera.

gixajo izond gizajoa, gizagaixoa.

Hilabetetik gora darama ohean, gixajoak. Bai, badaki gixajo hutsa dela. Cesare gixajoa
Molièreren zale porrokatua zen! Gixajo baten moduan ibiltzeko. Anaia gixajoak muturra eta arropa busti besterik ez zuela egiten. ETA
barruan astapotro gixajo bat besterik ez hintzela. Horregatik aukeratu zuela Ina, txepelena, gixajoena, alegia, ohekide. Gorotz
harrotzailea, herriko xelebre gixajoren bat izaten zen jeneralean. Txakurtxo gixajoari zergatik deitzen diozu horrela?

gixaki izond adkor gizakia. Gaztea ez da gaur gixaki zoro egingabea eta axolagabea, edo hagitz gutxi dira behintzat klase eder
horretakoak.

gixatxar izond adkor gizatxarra. Gixatxar barrengaizto bat besterik ez nintzela esanda aldegin zidaten arrebagana. Gailendu da
gixatxar arruntaren morala munduan. Gixatxar zital hutsa baita izatez. Herri guziak adarra jotzen zion aguazil gixatxarra.

gixatxartu izond adkor gizatxartu. Azken euskaradun gixatxartuok?
gixete iz [fr] ipar leihatila. Herri horretan idekiko den zerbitzutegiaren barnean kokatuko dute posta gixete bat, astean hamabost
bat orenez zabalik egonen dena. Letrakari eta gixeteko langile kopurua txipitzen ari da Posta. Euskal gixeterik haatik ez dute ezarriko
[kutxaren egoitzan]. Gixetetako langileen ehuneko 24ak greba egin du Paueko posta buruzagien arabera. Lau kutxa sozialek elkarrekin
eskaini diguten agerraldian artoski atera dituzte kontuak, zenbat presuna hurbiltzen zaizkien gixetetara, zenbatek telefonatzen duten.

gixon 1 iz adkor gizona. Zeren bertzeen aitzinean gizon agertu nahi baikenuke, eta beldurrak, ordea, gixon egiten gaitu. Gizon bat
agindu zigutek, eta hona gixon bat! Ematen du, ikusita, egundoko gizontzarra; baina, larruzko kapa eranzten duenean, gixon kakanarru
bat ageri da. Nik, artean 23 urteko gixon gizon-ustea, zera pentsatu nuen neure baitan: [...]. Gixon hura "gu" zen, ttikia, baina oso
bixkorra eta tranpoxoa. Gixon, eta naiko lan! Telebisioak haur harrottu dirudi, polittikak haur lotsagabe, merkatuak haur xitaldu lapur,
zientziak gixon usteko haur ddostari... Gixon gorrotagarri hark berriro igurtzitzen zion kontu hura muturretan. Uhin hormatuen artean,
ibaiak lasto-gixon bat bezala ninderaman.

· 2 (predikatu gisa) Eta zuri-zuri eta gixon-gixon hitz egin nion.
3 andre-gixon Ikusi al duzu gazte andre-gixon koldar bat, justiziatik ihesi dabilena? Besteak beste, andre-gixon eta gonazulo deitu
zieten, eta, jakina denez, gizonezkoek oso iraingarritzat dauzkate hitz horiek.

4 kaka-gixon (orobat kakagixon) iz

Eta hurrena hiri emango dizkiat kakagixon honen muinak kaxuelatxo batean pil-pil
jartzeko. Osasuna, kakagixon! -esan zidan; eta listua bota zuen lurrera destainaz-. -Hik nahi duana egin ezak, kakagixon, baina ekarri
giltzak -egin zidan zaunka. -Beraz, gasolina-tankera Koka-kola isuri zuen kaka-gixonak bizia salbatu zigun. Izango duk beste kakagixon
santujaleren bat orduan!

gixonerdi iz adkor gizonerdia.

Gixonerdi hutsa duk, gixonerdia ez bestena! Hoa emaztearengana, gixonerdia halakoa!
Mesedez, adiskidea, ez iraindu gixonerdia deituz.

gixonkeria iz adkor gizonkeria.

Gure jende-aurreko gixonkeriak eta takarkeria tristeak. Gixonkeria eta atxoxarkeriaz
egindako nahasteka. Maitatzekotan ere, mendi(goi)zalearen maitabidea gixonkeriazko maitabide bat da.

gixonki1 adlag adkor gizonki.

Politikaz jardun nahi dut gaur, baina zintzoki, gixonki: politikoek, gurasoek eta intelektualek

jardun ohi duten eran.

gixonki2 iz adkor gizonkia. Hala ere gixonki memelo horiek beude nitarik urrun!
gixontxo iz adkor gizontxoa. Gixontxo argal eta errukalgarri bat, galtzak adabakitu eta jatekoa egin behar zuena bere emaztea
kanpoan zebilen bitartean "masak mobilizatzen".

giza 1 iz (adiera guztietan, hitz elkartuetan lehen osagai gisa) gizakiarena, gizakiari dagokiona. ik
humano. Urrezko giza oin erraldoi bat, zelai urdin batean. Posible ote zen giza eskuek makina ahalguztiduna kalterik gabe erabiltzea?
Jainkoak, haur txiki eginik, giza bularra edoski zuelako. Haiek, giza begiz, haren giza gorputza besterik ez zuten ikusten. Giza burmuinak
ehun mila milioi neurona baino gehiago ditu. Giza bihotzaren gaiztakeriaren erruz. Pozik hain biziera harrigarri eta gorenak gure giza
lumak txiki uzten dituelako. 2000. urtean giza genomaren segida aletu edo sekuentziatu dela iragarri zen. Giza enbrioiaren garapena.
Sagu horiei giza zelulak txertatu genizkien laborategian.

2 (gauza abstraktuez)

Gizaki bakoitzak genetikoki bere baitan darama giza espeziea. Giza arrazako zakurrek aberats okituei
erakutsi ohi dieten begiramen zakurrezkoa azaldu zen haien aurpegietan. Kontzientziak gure giza-izakiaren jardunak epaitzen ditu. Giza
sentsuei atsegin edo atsegaitz zaizkien neurrian. Zaldia eta gizona, alabaina, ugaltzeko irritsak bultzatzen ditu biak, baina bata zaldi
irritsak, eta bestea giza irritsak. Bekatuak alferrik galdu du giza natura. Giza naturaren etsaiaren maltzurkeriak agerian ipiniz. Giza erara
bizi garelarik. Hortik dator giza Izpiritua Jainkoaren adimen mugagabearen parte izatea. Hegaztien gripearen giza aldaerarekin. Giza
hizkuntza, mugatua izanik, ez baita Jainkoaren misterio ezkutuak garbi adierazteko gauza. Irudimenaren garapenerako, giza hizkuntzaren

plastikotasuna berdinik gabeko tresna da. Giza eta gizarte zientziei buruzko artikuluak. Hizkuntzak giza eta gizarte bizitzan duen
eginkizuna. Ez artegintzan eta ez gainerako giza alorretan ere. Azalpenak giza sistema ezberdinen arteko harremanen konplexutasuna
jaso behar du (hautematea, memoria, sinesmena, desioa...). Oi, halako giza eredu jatorraren galbidea! Giza Komediaren beste eleberri
batean. Giza faktorea funtsezkoa da politikan, antzerkian aktoreak bezala. Giza interes handiko gauzak. Giza Garapenaren Indizea. Giza
Immuno-eskasiaren Birusaz (GIB) kutsatutakoen kopuruak. Anaiarteko harremanen giza berotasuna. Kooperatiben giza balio eta
erantzukizunak lantzea. Giza duintasunarekin lotu zuen desobedientzia zibila Setienek. Giza arrazoimenaren izaera. Giza sexualitatearen
historia. Adimenaren ahalaz edo giza askatasunaz. Egiazko Jainko bakarrarekiko giza elkartasun honek. Giza osasuna babesteko. Giza
bizikidetasunaren ordenamenduari eusteko. Giza ergelkeriak ez du mugarik. Giza ezintasun eta aldakortasunaren kausa. Ezagutza maila
horretan gauzak ezagutzen dituena, giza betegintzarre gorenera heltzen da. Gaur egungo informazioaren gizartean giza harremanak
aldatu egin baitira. Egokia dela haren heziketabidea giza arazoak zuzentzen ikasteko. Nabarmen gertatzen zaie sofistei giza kontuetan
arau edo lege unibertsalik ez egotea. Hobbesen liburuan bi ideia nagusi irakur ditzakegu: giza itunarena, alde batetik, eta natur legearen
eta giza legearen arteko hierarkiarena, bestetik. Giza lege guztiak hausten dituzten soldadu estatubatuarren ekintzak. Zientzia giza
erakunde gisa aztertu zuen.

3 (egintza eta kidekoez)

Beste edozein giza jarduera aldatzeko aukera. Giza klonazioaren inguruko eztabaida. Inguruan tabakosailak, erretenez bereziak, giza lan txukun eta zuzenak, baina gizakirik inon ez. Giza ugalketa hobetzeko ideia aspaldiko kontua da. Ohikoa
ez den polizi kopurua zegoen, txakurrekin (...) benetako giza ehiza izan zen hura. Giza trafikoa ezeztatzeko. Sendagileek giza baliabide
guztiez saiatu ziren laguntzen. Indar honen ondorio da giza ekintzen multzo nahasia.

4 gizakiaren jenerokoa. Judu-errabino baten hil osteko garaipena -haren jarraitzaileek, jentilen erara, giza ama baten bidez jainkosemetzat onartua. Beste emazterik bazuela ez zuen ukatzen, baina emakume-deabruak ziren denak; Taibele zuen giza emazte bakarra.
Sexu gogor, gogorkor eta altxakorraren ordezkaria haiz betiere giza-eme baten aurrean. Giza artzain osmanliarrak giza ardi-txakur
izateko heziak. Giza-tximinoa amorruz bihurrikatzen zen urrutitik erakusten zizkioten janari ahogozagarri haiek ikusita. Arabiar eta europar
beltz-tratulariak ez ziren inoiz giza salgaiaz zuzenean jabetzen. Giza ordenadore moduko batzuk direla esan liteke, inork ez bezalako
kalkuluak egiteko gai baitira.

5 gizaki kaltetuei dagokiena. ik humanitario 2. Falujako erasoaldiaren seigarren egunean giza laguntzaileek hirian sartzea
lortu zuten. Dena den, egunero jartzen da harremanetan herrialdean lanean segitzen duten giza erakundeekin. Hiri sunitan «giza
hondamendia» izan dela ohartarazi dute giza erakundeek. Bertan Haitiko alderdi, erakunde eta giza eragile askotako ordezkariek parte
hartzen dute. Besteen erruki eta ardura gutxienekoak, giza katastroferik handienak sorrarazten dituztenak. XXI. mendeko lehenbiziko giza
hondamendi handia izateko bidean da Sudango ipar-mendebaldean dagoen Darfur eskualdekoa. Hiri sunitan «giza hondamendia» izan dela
ohartarazi dute giza erakundeek. Gosearen aurkako erakunde baten arabera, giza hondamen larria gertatzear dago Haitin. Giza
hondamendiaren zaurian gaitza bilatzeko bisturi moduan ulertu zuen literatura. Boli Kostako Giza arazoetako Ministerioaren larrialdi
egoeretako taldeko eledun batek.

6 gizakiez osatua.

Giza belaunaldien segidak. Giza taldearen bizimoduaren arabera definitzen baita ideologia. Tokiko kapitalismoak
ezin xurgatu dituen giza masak. -Giza elkarte fina da jesuitena -esan zuen Power jaunak. Eta giza saldo armatuak zebiltzan inguruko
mendiak eta haranak arakatzen. Campeche, dena den, hiria da oraindik, giza kolonia bat, bizarra kentzeko argindarra behintzat baduena.
Leviatan gisa gurtzen duten giza erlauntza idolatratua. Ordu amaigabeetan itxaron zuen giza uholdea. Ezin jarrai dezakegu munduaren
parte bat giza zabortegi bihurtzen. Ezinbestez gaur egungo hiri handi bat gogora dakarkigun giza gune batera garraiatzen gaitu. Gizalerro batzuen martxaren pauso-hots erritmikoa. Milaka herritarrek eskua emanda inguratu zuten atzo Gibraltar giza kate bat eginez.
Etorkizunean giza base bat ezartzeko gune egokia litzateke. Erasoaren lekura iritsi ziren soldaduek zibil palestinarrak giza ezkutu gisa
erabili zituzten hildakoen gorpuak berreskuratzeko.

7 gizonari dagokiona.

Karrera edo obra handiren batean kateatuak dauden [...] giza-emakume handinahi bakanak. Emakumeoreina, adarbakarra, sorginak, giza-otsoa, piratak, jauntxo ankerrak. Denok gara ema- eta gizagalduak, giza- eta emasalduak.

8 giza abere (orobat gizabere). Krotonako Alkmeonek giza aberearen ezaugarri bereizgarrien artean kokatzen du pentsamendua.
Hizkuntza dela gizaberearen komunikabide propioa eta lehena. Badira haragi grinen irudi zoragarriak gizabereon unibertsoan, hitzak
arrunt itsusten dituenak. Gizabereak bere muinean gorde duen gaiztotasun geldo eta zakar hori. Zein klaustrofobikoa den orotariko
gizaberez beterekiko autobusa. Zeren giza abereen artean, hirietan, familietan, gehiago denak lortzen du gorentasuna eta aginpidea.

9 giza bestia (corpusean gizabestia soilik).

Marinel haiek ez zirela euskal kantu zahar batzuetan aipatzen diren "indiano

salbaiekin" eta "iskimau gizabestiekin" beti ontsa portatu.

10 giza eskubide

Giza eskubide nagusiak bi zirela adierazi zuen: askatasuna eta burujabetza. Giza eskubideen bortxaketak. Giza
Eskubideen Deklarazio Unibertsala aldarrikatzea. Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren epaiaren zain. Nazio Batuen Erakundeko Giza
Eskubideen Goi Komisionatuko buru Bertrand Ramcharan jaunak.

11 giza gihar (corpusean gizagihar soilik).

Batzuetan, herrialde berri batean mundu zabaleko jende zaborreri guzia biltzen
da, eta orduan jendaje harroputz, barrenuts, eta gizagihar zaildurik gabekoa sortzen da.

12 giza hilketa (orobat gizahilketa).

Baina nork jartzen du zalantzan egintza gaiztoak direla adulterioak, gizahilketak,
sakrilegioak? Gizahilketa gizakia hiltzea bada, inoiz bekaturik gabe gerta daiteke. Heriotza hori giza hilketatzat hartzen duten ala ehizakontutzat, erantzun bat emango diote epaileek galderari. Giza hilketa bat egiteko zigorpean.

13 giza hiltzaile (orobat gizahiltzaile).

Nola San Frantziskok hiru lapur giza hiltzaile bihotz-berritu zituen. Zuek, lapur,
bihozgabe eta giza hiltzaileok, ez duzue lotsarik inoren nekeen fruituak lapurtzeko. Hortaz, gizaki batek beste bat hilko balu, ez deus onik
lortzeko, gaitzen bat gerta ote dakiokeen beldurragatik baizik, ez ote litzateke gizahiltzaile izango? Hortaz, gizaki batek beste bat hilko
balu, ez deus onik lortzeko, gaitzen bat gerta ote dakiokeen beldurragatik baizik, ez ote litzateke gizahiltzaile izango?
mendiaren, giza hiltzaile horren, piramide garai beldurgarria.

·

Cervino

14 giza laguntza (orobat gizalaguntza) Hilabeteotan arazo larriak izan dira nazioarteko giza laguntza errefuxitu guneetaraino
iristeko. Munduko Medikuak erakundeak sendagileak eta giza laguntzarako materiala igorri ditu, Sri Lankara. Honek bultzatutako
herritarrentzako gizalaguntza sareek jardunean iraun zuten, haatik. Jean-Charles Eilermann, batzordeko Garapen eta Gizalaguntza
agentziako eledunak. Diru laguntza hau ECHO, Europako Batzordearen Giza Laguntzarako Bulegoak du banatuko.

15 giza lan (corpusean gizalan soilik). Aldeak hezeak ziren, denborak leunduak gizalanak bainoago.
16 giza mordo Eta horixe da hemen gertatzen dena: gizabanakotik gizamordora, eta mordotik banakora, jauzi ikaragarri mortala
dagoela. · Eta guaien artean ere idiota askotxo dagoela, beste edozein giza mordoxkatan bezalaxe.
17 giza munstro (orobat gizamunstro)Basatia, egoista, gizamunstroa, zeharo bihozgabea ei nintzen, esan zidanez. Baina
gure barkazioa, ordea, lortu zuela giza-munstro hark, eta gure errukia, egin zituen bidegabekeria haiengatik guztiengatik.

18 giza talde (244 agerraldi, 19 liburu eta 40 artikulutan; orobat gizatalde 93 agerraldi, 29 liburu eta 17
artikulutan) ik gizalde. Giza talde bateko arauak denok ezagutzen ditugun legeak baino sakonagoak baitira izatez. Rousseaurentzat,
giza talde bat herri bilakatzen duena gizarte-hitzarmena da. Ikur bat gizatalde linguistiko batek ezarria eta onartua dagoen unetik
aurrera, ez dagoela jada gizabanakoaren eskuetan ikur horretan ezer aldatzea. Gizarteko arau nagusiei guti-aski men egitera etorri den
giza talde bati ere eder zaio arau horiek beroriek zangopilatzen dituen lagunik izatea bere baitan. Bertako afrikar gizataldeen
esplotazioan eta zapalkuntzan oinarritu zirenak. Giza talde txiki bateko kide nagusia. A eredua, leku askotan, giza talde marjinalak
(etorkinak eta arazo sozioekonomikoak dituztenak) eskolatzeko aukera bihurtzen ari da. Haur indigenek osatzen dute giza talderik
ahulena eta baztertuena. Giza-taldeen sailkapena. Giza taldearen bizimoduaren arabera definitzen baita ideologia.
[8] giza abere (8); giza aberearen (8); giza adimena (11); giza adimenak (13); giza adimenaren (21); giza akats (9); giza aldaera (9); giza aldaerak
(13); giza arazoen (12); giza arima (21); giza arimak (15); giza arimaren (24); giza arraza (8); giza arrazoimen (12); giza arrazoimenak (17); giza
arrazoimenaren (34); giza aurpegia (8); giza baliabide (17); giza baliabideak (24); giza baliabideen (14); giza bihotza (10); giza bizitza (18); giza
bizitzaren (20); giza duintasuna (30); giza duintasunaren (14)
giza ekintza (8); giza ekintzak (8); giza enbrioi (11); giza enbrioiak (27); giza enbrioiak klonatzeko (10); giza enda (10); giza erako (9); giza erara (10);
giza eskubide (117); giza eskubidea (15); giza eskubideak (478); giza eskubideak bermatzeko (11); giza eskubideak bortxatzen (8); giza eskubideak
errespetatu (11); giza eskubideak errespetatzea (8); giza eskubideak errespetatzeko (11); giza eskubideak errespetatzen (19); giza eskubideak urratu
(11); giza eskubideak urratzea (8); giza eskubideak urratzen (50); giza eskubideei (45); giza eskubideei buruzko (16); giza eskubideekiko (20); giza
eskubideekin (14); giza eskubideen (1561); giza eskubideen alde (51); giza eskubideen aldeko (351); giza eskubideen alorrean (17); giza eskubideen

arloan (12); giza eskubideen aurkako (16); giza eskubideen auzitegiak (49); giza eskubideen auzitegian (10); giza eskubideen auzitegiaren (8); giza
eskubideen auzitegira (12); giza eskubideen babes (8); giza eskubideen batzordea (13); giza eskubideen batzordeak (38); giza eskubideen batzordean
(45); giza eskubideen batzordearen (11); giza eskubideen batzordeari (10); giza eskubideen batzordeko (45); giza eskubideen batzordera (16); giza
eskubideen behatokia (11); giza eskubideen bortxaketa (8); giza eskubideen defentsa (20); giza eskubideen defentsan (11); giza eskubideen
defentsarako (16); giza eskubideen deklarazio (9); giza eskubideen egoera (12); giza eskubideen errespetua (19); giza eskubideen ligak (8); giza
eskubideen saria (8); giza eskubideen urraketa (33); giza eskubideen urraketak (20); giza eskubideen urraketen (10); giza eskubideen urratzeak (8);
giza eskubideentzako (8); giza eskubideetako (13); giza eskubideetan (25); giza eskubideetarako (51); giza eskubideez (14); giza eskubiderik (12); giza
eskubidetzat (8); giza eskuz (16); giza espeziea (10); giza eta gizarte (19); giza ezagutza (9); giza ezagutzaren (10); giza ezkutu (8); giza figura (8);
giza garapena (8); giza garapenaren (15); giza garapenaren indizea (8); giza garapenari (8); giza generoaren (9); giza genoma (14); giza genomak
(10); giza genomaren (23); giza gogoa (8); giza gorputz (12); giza gorputza (85); giza gorputza osatzen (8); giza gorputzak (28); giza gorputzaren (77);
giza gorputzaren ideia (12); giza gorputzean (9); giza gorputzeko (19); giza grinak (8); giza grinen (20); giza grinen arabera (8); giza harreman (11);
giza harremanak (23); giza harremanen (27); giza harremanetan (16); giza hondamendia (10)
giza irudi (29); giza irudi bat (9); giza irudiak (9); giza itxura (14); giza izaera (57); giza izaerak (11); giza izaeraren (41); giza izaerari (12); giza izatea
(10); giza izatearen (12); giza izpiritua (20); giza izpirituak (32); giza izpirituaren (44); giza izpirituaren izaera (9); giza jakintzaren (8); giza jarduera
(21); giza kate (10); giza katea (28); giza klonazio (14); giza klonazioa (15); giza klonazioaren (8); giza kontzientzia (9); giza laguntza (97); giza
laguntzarako (49); giza laguntzaren (9); giza legeak (9); giza legeen (9); giza maila (12); giza natura (9); giza naturaren (23); giza primateen (15); giza
primateok (34); giza sexualitatea (9); giza sexualitatearen (9); giza talde (46); giza taldeak (14); giza taldearen (11); giza taldeen (14); giza taldeen
arteko (9); giza trafikoa (10); giza zelula (8); giza zientziak (8)]

gizabanakismo iz Gizabanakismoa eta gisabanakismoa; hots, idiotismoa bere adierarik zaharrenean.
gizabanako

[489 agerraldi, 57 liburu eta 68 artikulutan]

1 iz giza motako banako bakoitza. ik norbanako.

Nork ulertu gizabanakoa? Gizabanakoaren izaera soziala. Taldearen interes komunari eustearren, gizabanakoen askatasuna
mugatzeko beharra zegoen. Bete al daitezke gizabanakoaren eskubideak, gizarteari dagozkionak asetzen ez badira. Gizabanakoen eta
gizarteen bizitzan ez baitago faktorerik, mintzaira bezain garrantzitsua denik. Zein desegokia den etengabeko gerra bai gizadiaren, bai
gizabanakoaren iraupenerako. Gizabanakoa, ordu arte menpeko genuena, herritar gertatu eta herritar bati dagozkion eskubideen jabe
egin. Historian, esaterako, zein da banakoa?: gizabanakoa, garaia edo nazioa? Gizabanakoaren eta herrien askatasunaren aldarria . Ez
gizabanakoren baten bereizgarria, gizaki guztientzat komuna baizik. Baina badira grina batzuk gizabanakoak aukeratzen ez dituenak.
Gizabanakoen sailkapena egin nahian. Gizabanakotik gizamordora, eta mordotik banakora, jauzi ikaragarri mortala dagoela. Izen berezi
batek gizabanako bat (edo pertsona bat) adierazten duen bezala. Gizabanako batzuek oso gogoko dute lagun hurkoari gaitz egitea.
Gizabanako edo talde batek identifikatu gabeko jende errugabea hiltzeko asmoa duenean. Izan ere, bi gizabanako, adibidez izaera
bereko bi gizabanako, elkartzen baldin badira, gizabanako bat osatzen dute, bakoitza baino bi aldiz ahaltsuagoa dena. Gizabanako edo
talde batek identifikatu gabeko jende errugabea hiltzeko asmoa duenean. Bertan bizi den gizabanako zein kolektiboei lotutako telebista.

2 (izenondoekin)

Gizabanako partikularren ekimenez. Gizabanako anonimo, ikusezin eta neutro batek. Zereginetatik libre gelditu
ezkero, zer egin asmatu beharrean aurkitzen da gizabanako librea. Gizabanako partikularren ekimenez. Gizabanako basati, anker eta
grinatsu batena. Gizabanako hiztun guztien artean zeinek du era honetako hizkuntzan hitz egiteko eskubidea? Hazkunde guztiak
gizabanako sortzaileekin edo banakoen gutxiengo txikiekin sortzen dira. Nik oso pertsona desberdinak ikusten ditut Euskal Herriko
kaleetan; gizabanako benetakoak, ez odolki antropomorfoak. Nozdriov barre-algaraka hasi zen orduan, gizabanako gordin eta
osasuntsuek bakarrik egiten duten irri ozen horrekin. Ez ziren bildu txiroen edo gizabanako ezezagun batzuen beharrizanez mintzatzeko.
Beste enda guztietako gizabanako prestuek hilotzen antza izango dute haien aldean. Ba al da gizabanako birtualen multzoaz
bestelakorik?

3 (hitz elkartuetan)

Euskal gizabanako, gizarte, eta ekonomia berriak zituen helburu. Aldaketa oro gizabanako kopuru batek
bakarrik erabilia izan da, hiztunen multzoa erabiltzen hasi baino lehen. Gizabanako multzo baten burmuinean.

gizabanakotasun iz gizabanako izateko nolakotasuna. ik norbanakotasun; indibidualismo.
Gizabanakotasunaren sentimendua garai modernoetan garatu da areago.

gizabanakotze iz gizabanako bihurtzea. Baina, horretan ere, ezin esan gizabanakotze-prozedurarik zegoenik. Horrela, bada,
gizabanakotzearen bide modernoa irekitzearekin batera Erdi Aroko gizarte estamental eta mailakatuari zegokion ikasleria, eta ildo
horretatik gizakia bera ulertzeko eredua hautsi zuen.

gizabasa iz gizaki basatia. Harpe zolatik so zegokidan troglodita gizabasa hori ene zain egona zela.
gizabazter iz bazterreko gizakia.

Ez dago eraspenik, jaiera edo katigamendurik izen jakinik gabe, nonbait; [...]: izen batek
bakarrik segurta lezake maitakizunaren bat-beratasuna, eta ez dugu begiz jotako gizabazter horien izena jakin arteko onik izaten kasik
aurreneko kolpetik eta hurbilguratik.

gizabere ik giza 8.
gizabestia ik giza 9.
gizabete iz gizakiaren neurria. -Zulo beltz honetan behera, hamabi-hamalau gizabete behera jaitsita, eskuineko aldean zoko-une
bat dago, gurdi handi bat, mando eta guzti hartan sartzeko adina badena. Garia lodi zetorren, eta garaia, gizabete.

gizabide 1 iz gizalegea.

Bere gizabide eta eskuzabaltasunagatik "txanpon bakar bat ematen didanari, ehun ontzako zilar emango
dizkiot, eta mila bider gehiago ere bai" esanez doan eroslea baino gogotsuago eta alaiago joan behar duela Jainkoaren zerbitzariak, Jainko
Jaunaren maitasunagatik limosna eskatzera. Egoista hutsa omen bainintzen, zakarra, gustu-kontuan barbaroa, eta emakumeekin
gizabiderik gabea.

2 gizabidez adlag gizalegez -Jauna, arren eskatzen dizut gizabidez jokatzeko -esan zuen Autodidaktak duintasunez. Ziur nagok
sekula ez duela labana eskuan erabili, gizabidez jokatzen dik lapurtzeko orduan ere. -Gizabidez?_Urdea!_Pentsatuko duzu, agian, ez
zaitudala ikusi.

3 gizabidezko izlag

Eta "ja" hitza esanez gizabidezko tratua ematen zitzaiela oharturik, edozein galderari "ja" erantzutea erabaki
zuten. Jende xehea gizabidezko orden naturalaren kontra jartzea baita aberatsei lapurtutakoa pobreei itzultzea.
[3] gizabide handiz (3)
gizabidez hartu (4); gizabidez hartu zuen (3)
gizabidezkoak ez diren (3)]

gizabideratu, gizabidera, gizabideratzen du ad gizabidera ekarri. Merkataritzak galbidean jartzen ditu ohitura garbiak:
horra Platonen kexen gaia; baina gizabideratu eta leundu egiten ditu ohitura barbaroak, egunero ikusi ohi dugunez.

gizabidetasun iz gizabidea.

Bere jendetasun mindua berreskuratzea eta betiko gizabidetasuna erakustea. Denda txikietako
jabeen gizabidetasun gogaikarri eta faltsutik urrun, benetako aukera-askatasunaren esparru bihurtu dira saltokiok.

gizabidetsu 1 izond gizabidez betea. Oso pertsona gizabidetsua zen, amore emailea eta guztiz atsegina, bere kalterako bazen
ere. Gezurti bezain gizabidetsuak zarete zuek. Hantxe ezagutu zituen Manilov -lurjabe guztiz jator eta gizabidetsua bera- eta Sobakevitx
-gizaseme moldakaitz samarra itxuraz-. Halako adeitasun eta adiskidetasun gizabidetsuegia erakusten zuen bere maneretan.
Mundutarron gorabeherak ordenatzeko modurik justuena -zuzen eta gizabidetsuena- da errepublika. Nire jokaera ez zen, beharbada, oso
gizabidetsua izan. Oso pentsamendu gizabidetsua. Ahots neutro gizabidetsu batez. Irlandar adeitasun gizabidetsu, bihotzezko eta
benetakoa, gure aurrekoengandik jasoa eta guk gure ondorengoei utzi behar dieguna. Oso gauza noble, duin eta gizabidetsutzat zeukan
Frantziskok [...] Jainko Jaunaren maitasunagatik limosna eskatzea.

2 (predikatu gisa)

Mehatxu handi bat dago hiriaren gainean -esan nion gizabidetsu, ondotik pasatzean. Berrogeita hamar urte
inguruko gizon potolo batek irribarre polit bat itzuli zidan, gizabidetsu. Ordu arte gizabidetsua agertu zen bere boza idorra bihurtu
zitzaion. Azmalek ederki asko ezagutzen zituen Ishmirren gurari eta zaletasunak, eta honen begien aurrean atsegin, xalo eta gizabidetsu
agertzen ederki asmatu zuen.

gizaburu iz adkor gizabanakoa. Horri deritzot nik gizaburu eder bat.
[368 agerraldi, 66 liburu eta 23 artikulutan]
Gizadiaren lehen
arbaso komunak Adan eta Eba izan zirela. Izadia nahiz gizadia gobernatzen zituen Logos unibertsal objektiboa. Gizadiaren eta naturaren
arteko itun inplizitua nolabait berreskuratzea. Gizadiaren eta munduaren etorkizuna dago jokoan. Gizakiarentzat urrats txikia da hau eta
gizadiarentzat, berriz, jauzi erraldoia. Britainiar industrializazioa gizadi osoarentzat da onuragarria, edo bai ingeles produktuak erosteko
lana hartzen duten nazioentzat behintzat. Gizadiak izan dituen gizon handi guztiak. Ameskeria liberalak eztanda egin eta gizadia, 1914an,
Lehen Mundu Gerraren sarraskira bideratu zuenean. Gizadiaren kontrako krimenak. Sexu erasoak, bortxaketak, emakumeen sexu
organoen erauzketak, emakumeen aurkako indarkeria eta sexu trafikoa pertsonaren eta gizadiaren aurkako krimenak dira. Gizadiaren
kontzientzia historikoak. Hildakoen belaunaldi guztientzat, gureganaino jaitsi den gizadiaren mailadi osoarentzat. Gizadiaren parterik
zerutarrenak bestearen katepean bizi behar ote du ba? Gizadiaren atal hautatu bat salbatu. PPk ez du ulertzen euskal kultura,
Kataluniakoa eta Galiziakoa gizadiaren ondare direla. Gizadiaren historia unibertsalaren kroniketatik. Emakumeek Gizadiarentzat
idatzitako Mundu Gutuna. Gizadiaren arrisku nagusia ez da ezagueraren garapena, ezjakintasuna baizik. Jakituria guztia, gizadiaren
zerbitzuan ipini zuen Prometeok. Gizadiaren jakinduria biltzen duten mito handien ikerketak. Gizon handien ideiak gizadiaren ondare
erkidea dira. Ez da egia zientziak beti kaltegarriak direla gizadiarentzat; eta izango balira ere, ezinbesteko gaitza izango luke gizakiak.
Gizadiaren bihotz-zabaltasunaren alde mintzatzen da jarrera hau. Gizadiarenganako maitasuna. Jainkoaren maitasuna ekintza bihurtu
bada mundu honetan Kristoren bidez gizadia berrerosiz.

gizadi

1 iz gizaki guztien multzoa. ik gizateria.

2 (izenondoekin) Gizarte-eredu berri baten premia zegoela, gizadi berri batena. Absolutuaren gose-egarria, gizadi berri baten amets
utziezina. Gizon-emakume konkretuen gizadi erreala eta horien historia erreala. Jainkoa gizadi osoaren salbatzaile. Honelakoak izaten dira
ezjakintasun garaietan irauten duten gauza bakarrak, eta hauek bereganatzen ditu beti gizadi otzanak. Grinak irakiten hasten direnean,
kalte ikaragarriak etortzen dira gizadi errukarriarentzat. Monoteismoak, erraz ulertzen da, gizadi bateratuaren kontzeptura eraman behar
zuena

3 (hitz elkartuetan) Gaizki ulertutako gizadi-maitasun mota bat.
4 gizartea. Zer zuzenagorik alabainan, holako etxe baten ukaitea baino gizadi batentzat, gizadi hau bere etorkiaz bertze gizadietarik
berexa delarik, halaber bere mintzaiaz, halaber oraino bere ohidurez! Euskaldun gizadiarentzat.

[3] gizadi berri (4); gizadi osoa (12); gizadi osoaren (8); gizadi osoarentzat (6); gizadi osoari (8)
gizadiaren historia (6); gizadiaren historian (8); gizadiaren jatorria (3); gizadiaren ondare (4); munduaren eta gizadiaren (3)
gizadiari ekarri (3)
gizadiko belaunaldi (3); ]

gizaera (orobat gizakera) iz giza izaera.

Gizaera, nortasuna, nork bere baitan daraman demonioak moldetzen baitu. Deusek
erakusten al du, ba, gure gizaeraren errepresioa, puzker batek bezain ederki? Herriko jendeak, gizaera konkretuak nabarien diren
lekukoak, alegia, giza eskema jenerikoak nahiago ditu, betiko arketipoak. Ez litzake ergelkeria haundiagoa izanen, akaso, oinak ongi
aztertuz munduko gizaera desberdinen sailkapen zahatz batzuk egitea. Bidasoaz bi aldetako zoko ilunotan errotutako euskaldunon
gizaerak, kulturak, odolak, asko zor diola, besteak beste, Santiobide inguruko merkatu beltz hari. Kristautasun integrala, zinezko
jesuitismoa alegia, ez zela ongi uztartzen gizaera europarrarekin.

gizagabe izond gizatasunik gabea. Ulertu egin nahi du nola bihur daitekeen gizakia hain gizagabe. Hantxe neuzkan ordurako, ni
iritsi zain, lanaulki bat, aire kanpai, idazmahai bat, beirazko ontziz beteriko armairu bat eta isiltasun eta ordena gizagabe bat. Nekez jaiki
naiz; ispiluan, albaitariaren burezurraren gainean, aurpegi gizagabe bat ikusi dut labaintzen. Haren hitzak ez baitziren gizagabezko gauza
eta uneen itzal bat, bestela baizik, bere bizitza osoa ari zitzaidan zabaltzen.

gizagabekeria iz ekintza gizagabe gaitzesgarria. Hala dute jaunok izango aditzea haragi, odol eta bortxazko gizagabekeria
anitzena: halabeharrezko epaitze, ezbeharrezko hilketa, bidegabeko maltzurkeriak eraginiko heriotzarik.

gizagabetasun iz gizagabea denaren nolakotasuna.

Gizagabetasunaren adierazpen guztiek, ordea, ez dute
higuingarrikeria bera. Ankerkeria gutxieneko gizagabetasun-forma. Kapitalismoaren gizagabetasunaren erdi-erdian dagoen jokabidea
da.

gizagabetu, gizagabe(tu), gizagabetzen du ad gizagabe bihurtu.

Eskuliburuko faxista bat, ergela eta adoretsua, zeina
armen lanbideak [...] ezjakintasun sendoz eta zozokeria larriz egoki apaindu baitzuen, baina ez baitzuen lortu, hala ere, usteltzerik ez
gizagabetzerik.

gizagaindiko 1 izlag gizakiaren ahalmenen gainetik dagoena. ik gizagaineko.

Gizagaindiko eginahalak egin
arren. Ezin eraman halako tentazio gizagaindikoa. Antzinako kimikariek kemen eta pazientzia gizagaindikoak izan behar zituzten, edo
hein berean zen, bestela, neurrigabea organikoei buruzko nire esperientziarik eza. Gorputz indartsua zuen, gizagaindikoa zirudiena.

2 (izen gisa) Izadia nahiz gizadia gobernatzen zituen Logos unibertsal objektiboa, lehen gizagaindikoa ("jainkozkoa", kosmikoa), Erdi
Aroak problema handi gabe Jainkoarekin parekatu ahal izan duena. Arau absolutuak onartzea, gizagaindikoa onartzea da, transzendentzia
onartzea.

gizagaineko izlag gizakiaren ahalmenen gainetik dagoena. ik gizagaindiko. Gizagaineko indar hari amore eman
gabe. Gizakiaren patua gizagaineko lege batek gobernatzen bazuen, lege hori aurrerapenaren legea zen. Beira-puztaileen pazientzia eta
abilitate gizagainekoaren eskutikoa. Hilezkorrak ikusteko eta Hiri gizagainekoa ukitzeko gutiziak doi-doi uzten zidan lo egiten. Sortu
zuen herri-administrazioa ez zen anaidi profesional hutsa, baizik eta erlijio-ordena baten baliokide sekularra, hain zehatz bereizia, hain
zorrotz diziplinatua eta hain indartsu "baldintzatua", ezen gizagaineko, edo gizazpiko, arraza izateraino itxuraldatzen baitzuen, ohiko
gizakiagandik oso bestelakoa. Indar gizagainekoz eta suprakosmikoz hornituak.

gizagaixo [283 agerraldi, 87 liburu eta 6 artikulutan] 1 izond/iz gaixoa, errukarria. ik gizajo; gizagajo;
gizarajo. Lotsa pixka bat ematen ziola bere ahizpa langile gizagaixo batekin ezkondu izanak. Ero begiak zituen nire aita gizagaixo

honek, eta ezin zuen ezkutatu. Mingarria zaizu gazte gizagaixo horri gehiago itxaronaraztea, ala? Gure familia guztia hondatua zuela
ezjakin gizagaixo bat zelako. Haren aldamenean, patuak haraino bultzaturiko arlote gizagaixo batzuk zeuden, eguzkiak noiz berotuko
zain. Mutil gazte gizagaixo haren alde zerbait egin behar zuela. Lisak kezka bakarra zuen abentura horretan: Quenu gizagaixoak nolako

· Neskatxa pollit eta munstro gizagaixo haren arteko adiskidetasuna.
· 2 iz gaixoa, errukarria den pertsona. Emadazu, horregatik, niri, gizagaixo honi, orain zuri zintzo jarraitzea. Buruari eragiten
kolpea hartuko zuen.

zion, "Zer espero daiteke horrelako gizagaixoengandik?" esanez bezala. Gupida izango die gizagaixo eta pobreei, bizia salbatuko
behartsuei. Patu idatziaren kontra borrokatzen den gizagaixoa. Eta lankideek burutik egindako gizagaixo bati bezala egiten zidaten so
begiaren ertzetik. Gurutzearen izenean gizagaixoak sutara kondenatzeko gai dena. Ez nekien zer egiten nuen gizagaixo honek!
Gizagaixoa afari batetik omen zetorren une horretan. Hiru gizagaixoak hondarretan geratzeko zorian egon ziren.

3 (izenondoekin)

Ni, berriz, gizagaixo atsekabetu hau, indarberri nazala, oi Jainko, zure salbazioak. Tamalez, gizagaixo errukarri
hutsak gara. Gizagaixo zarpailtsuak, merkatu nagusiko goizean esnaturiko gosetiak. Barren-barrenean gizagaixo histeriko bat zen, eria,
bere eginkizuna probidentziala zela zeharo sinetsia. Hi bezalako anarkista gizagaixo batez axolatzeko. Irakaslea gizagaixo handiusteko,
barregarri bat zen. Alboan nuen gizagaixo onanista gortzen hacia. Ni, txikia, izerditua, gizagaixo hutsa.

4 (hitz elkartuetan) Gizagaixo itxurako estudianteak.
[3] gazte gizagaixo (3); gizagaixo errukarriak (3); gizagaixo hutsa (5)
anaia gizagaixoa (10); gizagaixoa izan (3); nire anaia gizagaixoa (8)
anaia gizagaixoak (9)]

gizagaizo izond/iz gizagaixoa.

Lau aleman gizagaizo haiek ez zuten kar handirik barrandan ibiltzeko. Pentsa, kanpoan, biluz
gorrian, zer hotzak pasatzen zituen Joanes gizagaizoak. Pena emaiten zuen, gizagaizoak, zango bat bertzearen aitzinean ezin ezarriz,
balantzaka, ezin aitzinatuz, buruan zituen xoradurak inguruko presoek ederkisko asmatzen baitzituzten.

gizagaizto izond gizaki gaiztoa. Bide handian nagusi jaunari lepoa mozteko asmoa huen, ezta, gizagaizto horrek?
gizagajo ([2 agerraldi, 2 liburutan]; Hiztegi Batuak baztertu egiten du eta gizagaixo erabili behar dela
adierazten) gizagaixoa. Bibliakoak bezala, gizagajo fidakorregi haren ilea moztu bazuen ere, ez zuela beste horrenbestez bestelako
apaindurarik gabe utzi haren kopeta. Koilararekin aza-bola bat atera eta gelan zehar bidaltzen omen du, airean, eta gizagajo horiek beren
platerean harrapatu behar omen dute

gizagaldu iz gizon galdua, bizio eta gaiztakerietara erabat emana. ik emagaldu. Gizagaldu triste honek Lutezia
emagaldua besterik ez nuen gogoan. Eta denok gara ema- eta gizagalduak, giza- eta emasalduak. -Beraz gizagaldu baten ama nauk?

gizagauza iz adkor gizakia; giza jarduera. Baina ba al da hirietan -gero eta inguru zabalagora hedatzen diren hirietan- jende
dei daitekeen gizagauzarik?, ba al da gizabanako birtualen multzoaz bestelakorik? Giza joera naturala da, "beti" egiten dena edo egin
beharrekoa, zorriei eta Txirritaren andregaiaren arkakusoei "bizia kentzea", eta hargatik sar liteke arkakuso- edo zorri-hiltzea gizagauza
arautu, jakin, arrazoitu edo zertarakodunen zakuan. Bestalde, gaitzen bategatik edo, animaliari bizia kendu beharra dagoenean, gizakiak
akabatu egiten du animalia hura, ez hil: gizagauza arrazoitua eta nahi dena izango da, baina ez zertarakoduna, animalia hura ez baita
ezertarako.

gizagauzatasun iz gizagauza izateko nolakotasuna. Badirudi, beraz, hiltzeak, inork inor hiltzeak, baduela gizagauzatasun
bat, arautua, jakina, arrazoitua edo zertarakoduna, akabatzeak ez duena.

gizagazte iz gizon gaztea. Marra zuri-urdineko korbata eta lastozko kapela zeramatzan ondoko gizagazte bati.
gizagihar ik giza 11.
gizaginkode iz

Materia bizikode eta gero gizaginkode bilakatu dela hautespen naturalaz kosmosaren baitan. Eboluzioaren arazoa gizaginkodearen sorrera, adibidez- zientziaren barru-barruan kokatuta dago, adimenaren azter-sailean. Izaki bizidun bakoitza
izakikoderik gabe ezinezkotzat ematen dute, baina izaki bizidun bakoitzaren eta guztien izakikode -gizaginkodea barru- koderik
gabekotzat, bai.

gizagintza iz Historia gizagintza historia da.
gizagirotu, gizagiro(tu), gizagirotzen da ad Jendeak mendeetan barrena gizagirotutako bazter edo parajeei.
gizahilketa ik giza 12.
gizahiltzaile ik giza 13.
gizajale izond/iz giza haragia jaten duena. Afrikar gizajale baten tripan. Gizajale haien bisaje basatiak eta hagin zorrotzak
ikustea nahikoa irudikatzeko hurrengo eszenak nolakoak izango ziren. Soldadu errusiar presoak gizajale bihurtuak. Eta hitzaldiak egiten

zituen brasildarrak kirtenak zirela esanez, buruargi bakarrak gizajaleak zirela adieraziz. Gizajale beltz gaizto batzuek jan zituztelakotz!
Lope de Vegak ospetsu egindako serrana gizajalearekin.

gizaje iz adkor gizakia.

Bigarrena ingeles bat izan zen, gizaje xelebre bat. Etxejabea zen, gizaje oihes eta mutiria oso. Gizaje
bikainak alemaniar hauek; ni ere herri horretakoa naizela pentsatzea ere!

gizajende iz gizakia. Aitortu beharra dago beste leku batzuetan ere badagozela lurbirak eta gizajende eta piztieria ezberdinak. Oso
urrundik begiratuta, inurri berdinak dira gizajende guztiak: diferentziarik ez dago. Adituek diotenez, Mesopotamian sortu omen zen
gizajendea. Onar daitekek gizajendea baraurik uztea, baina zaldiei jaten eman behar zaiek derrigorrez. Gizajendea geroago eta hutsago
dabil, kontsumogaiez beterik, antzinako panpina lastoz beteak bezala. Gizajendeak ere berdin, Jainkoak emandako asturua behar dugu
konplitu. Naturarik maiteena, gizajendearekiko dialektika antzinakoaz urterik urte moldatu eta ongarritu den hura baitu.

[640 agerraldi, 134 liburu eta 19 artikulutan]
-Ez, gizona naiz,
gizon gizajo bat, nahiago baduzu. Zertako balio izan digute beren gezurra iraultzen ez dakiten iraultzale gizajo horiek? Tuberkuloso
gizajo batek. Kanta honetan ere, Bartolok amorante gizajo pobrearen irudia bereganatzen du. Ni ezjakin gizajo bat besterik ez naiz.
Idazle gazte gizajo batez ari denean. Kanta honetan ere, Bartolok amorante gizajo pobrearen irudia bereganatzen du. Nola du izena agure
gizajo tximino-aurpegi horrek? Orin more bat marraztu zion mateko irakasle geroz eta gizajoagoari. Gauza asko esan da gure Orentzero
gizajoaz. Arnold gizajoa! -Gizajoa, Artola! -esan zuen etxeko nagusiak. Eta guk kolorezkoa eta koloretsua zela uste, bai baiezkoan eta
bai ezezkoan: gizajoak gu! -Oraindik lo hartu gabe, gizajo hori? Non da, gizajo hori, zure biziera santu eta ondradu hura? Hoa kanpora,

gizajo

1 izond gaixoa, errukarria. ik gizagaixo.

gizajo hori, ez baduk zuzi batez atzetik jarraitzea nahi. Nik, euskalgiro hipokritak gero eta jitoagotzen nauen gizajo honek.
eta katu gizajo ez ote zituen harrikatu berak!

· Zenbat zakur

· 2 iz gaixoa, errukarria den pertsona. Gizajo hura benetan urduri zegoen. Ba, atzo ere erori zuan gizajo bat aldamio batetik.
Zelaiaren erdi-erdian han harrapatu du gizajoa, gorpuzkondo guzia ostikoka odoldua daukala. Ez zidan sinesten, ez zidan ulertzen, eta
kezkatan gelditu zen gizajoa. Ixilik egongo al haiz faborez, gizajo ostia hori! Ez zen, antza, gizajo peto-petoa; areago dirudi, Piamontean
esaera denez, "gatz hondarrak ez ordaintzeagatik zoroarena egiten" dutenen klasea ote zen. Gorpua ateratzeko aitzurretan egin zuten hiru
gizajoak ahaztu barik. Louisianako gizajo bat 1.900 boltioen zain, burua bizkarrekoaren kontra tentetua.

3 (izenondoekin) Egiozu argi gizajo ezjakin honi. Kaltetutzat dauka bere burua, gizajo errukarria! Gizajo hutsa, behartutakoren bat.
4 (hitz elkartuetan) Fraintzi aldetik, erromes bidea aitzaki, sartutako gizajo itxurako jende talde alderrai, alproja, engainadore haien
kutsu negartia. Eta ni, parre axal bat ezpainetan, nere gizajo paperean nago ixil-ixila. Apustugileak berriz, gizajo jendea ziren, gutxik

·

zuten esperientzia hura errepikatzeko itxura. Izan, geure modu samarreko gajo-gizajo batzuk izango ziren, ez askoz gehiago eta ez
askoz gutxiago.
[3] agure gizajoa (4); aita gizajoa (5); cesare gizajoa (3); gizajoa itsu (3); gizajoa ni (3); gizon gizajoa (4); james gizajoa (5); jaulier gizajoa (3); stanie
gizajoa (3); zakur gizajoa (3)]

gizajobanako iz cf gizabanako.

Baina badakigu pertsona bere bakarrean zeinen gauzaeza den, eta zenbatetaraino den

gizabanakoa gizajobanako hutsa.

gizajotasun iz gizajoa denaren nolakotasuna. Beharbada hiru tasun horiek ez dira gajo-gizajotasunaren gaitzizenak baizik.
gizajotu, gizajo(tu), gizajotzen 1 du ad gizajo bihurtu. Zeren, hau ere ez dago ukatzerik, heriotzak gajo-gizajotu egiten
baitu pertsona.

2 (era burutua izenondo gisa)

Eta askotan, harrapatzen gaitu gainera larrugorritan, abere gizajotuak bagina bezala. Lekutan

dabilzki gazte jator gizajotuok!

gizakera ik gizaera.
gizakeria iz Beren lizunkeriari eta haragikeriari eta gizakeriari ere gogor eginik.
gizaki 1 iz giza arrazako banakoa, arra nahiz emea. ik gizon. (generiko gisa)

Gizakia mintzo den animalia da.
Hirian bizi diren guztiak zaurituko ditut, gizaki nahiz abere. Egin dezagun gizakia, gure antzeko eta gure irudiko. Gizakiaren eta
Pertsonaren arteko bereizketaz. Sexu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Ez da gizakiaren osasuna bilatzen ari, izaki
batena baizik. Gizakiaren aurrekoa da mundua. Eta noiz utzi zion, ba, gizakiak tximu izateari? Eta gizakiaren goren gradua, jakina,
gizaki modernoa da. Robotak gizakiak baino zehatzago ezagutzen duela, guk baino gehiago dakiela etorkizunari buruz, kalkulatu egiten
baitu, eta ez hartaz espekulaziorik edo ametsik egiten. Abere lagunkina dela gizakia. Batzuen ustez, gizakia ona da berez, baina gizarteak
egiten du gaizto. Gizakiak duen izaera razionalak. Gizakia ustekabekoa da, saiatua, neurrigabea. Gizakia ezin da bakarrik bizi; baina ezta
beste gizakiekin batera ere, arau eta zigorrik gabe. Gero, gizakian, izainean, nematodoan, anfioxoan, hidran; hots, azterturiko animalia
guztietan aurkitzen da gene multzo bat euliaren HOM geneenaren oso antzeko egitura duena. Legamiatik hasi eta gizakiraino, badira
zenbait molekula talde beren horretan dirautenak. Minotauroak gorputza gizakiarena zuen eta burua zezenarena. Erdi gizakia, erdi
munstroa zara. Konputagailuen adimen artifiziala]ren[ eta gizakiaren adimen naturala. Gizakiaren begian eratzen den perspektiba
naturala. Zer da, izan ere, urte bat, zer mende bat eta are zer mila urte gizakiaren historian? Ederki kostatu zitzaion gizakiari mundua
biribila dela sinestea. Berezkoa dute, bai, munduak gaitza eta gizakiak gaiztakeria. Giza haziari gizakiaren indarrak bakarrik eragiten dio.
Iritsiko da gizakia Martera, eta Jupiterren jarriko du esperantza. Munduko bazter guztietan ia gizakia gizaki denetik ezagun diren
animalien bidezko narrazio didaktikoak. Baduk lotsa modu bat, gizakiak senti dezakeen latzena: hiltzaileari aurpegira begiratzera behartua
den biktimaren lotsa. Existentzialismoaren, gizakiaren askatasuna aldarrikatzen zuen filosofia haren gailurra. Gizakiaren premiak
mugaezinak omen dira. Ulertu egin nahi du nola bihur daitekeen gizakia hain gizagabe. Gizakiaren defendatzaile izan nahi dut, martiri
izan gabe. Estrasburgok berretsi du fetuak ez dituela gizakiaren eskubideak. Dutxa bero baten ondoren gizaki sentitzen zen berriz ere.
Gizaki ote dira, bada, arbolak, setiatutzat hartzeko?
egiten gaitu.

2 (banako gisa)

· Utopiaren abenturak gizakiago egiten gaituen aldi berean, El Doradokoak aberetu

Lurrak zeruko eurien haziarekin ernalduta munduan bizi diren gizaki eta animalia guztiak sortu zituela. Gizakiak,
animaliak, landareak, onddoak, mikrobioak -hots, nola edo halako bizidunok. Gizakirik klonatzeko asmorik ez dutela. Animalietatik
gizakietara igarotzen diren gaixotasunei buruz. Europako lehen gizakiak. Beste lekuetan abereek egiten duten lana, han gizakiek egiten
dute. Gizakien bihotzek ere bai baitituzte zirraraz betetako gauak. Ke liluragarri batez lausotu ditu gizakien begiak. Denborak ez du,
izatez, barne-mugarik, eta guk, gizakiok, ezin eraman dezakegu mugagabetasun hori. Zenbat gizaki elikatzen ditu Lurrak? Konradek
liburu ingelesak irakurtzen zituen batik bat, gizakien elkarbizitzaren historiari eta gizarte garapenari buruzkoak. Ez da sekula gobernu
perfekturik ezagutu, gizakiak pasiodunak baitira; eta pasiorik ez balute, ez lukete gobernu baten premiarik. Gizaki batek beste gizaki bat
hiltzea. Gizakiengan konfiantza izaten ikasteko. zein gutxi behar genuen gizakiok zoriontsu izateko. Gizakienganako maitasuna.
Gizakien arteko harremanak errazten dituen guztia ezabatzeko. Gizakien trafikoan aritzen zen nazioarteko sare bat. Dozenaka gizakiren
biziak salbatu zituzten, gehienak Francoren espetxeetan hiltzera kondenaturiko presoak. Munduan ez da ez gizakirik ez hegaztirik bikoterik

gabe bizi daitekeenik. Gizakiak gaituk, bizi-lege duk guretzat bestea hiltzea. Ez gara gizakiak bezala ibiltzen, ez gara gizakiak
bezalakoak. Sentiberatasun aparteko gizakia zen. Baditugu ahuluneak, gu guztiok, baina gizakiak baino ez gara. Baina gizaki izan
nintzen aspaldi, denborak zentzurik zeukan garaian; gizakien artean bizi izan nintzen, espazioaren neurria har zitekeen garaian; gizakien
artean hil nintzen, oroimenak gizartea eraikitzen zuen garaian. Geroztik, 1948an, onartu zen, Gizakien eskubideak goraki iragartzen dituen
Deklarazio Unibertsala.

3 (izenondoekin)

Gizaki berri bat munduratzearen miraria. Gizaki modernoaren moralari. Gizaki hilkorrari, belarra bezain igarokor
den gizakiari. Altxa zaitez, gizaki hutsa naiz ni ere. Oihaneko jendearengan ere bai, naturatik askoz ere hurbilago bizi direlako gizaki

·

zibilizatua baino.
Margolan haietan gizaki indartsuak bakarrik ikus zitezkeen, Greziako armadaburuak denak. Gizaki artifizialen mito
zaharra. Gizaki gizahiltzaileak gara, hominido homizidak. Gizaki galduaren bizitzak, izan ere, gezurrezko oinarria behar du. Gizaki arrunt
bat besterik ez zen. Gizaki soil bati. Hango biztanleak gizaki zitalak ziren. Gizaki nardagarri eta usteldua, ura bezala gaiztakeria edaten
duena. Gizaki zentzudun bakar bat aski baita hiria betetzeko. Gizaki libreak bakarrik dira elkarrentzat, zinez, eskerdun. Gizaki artifizialen
mito zaharra.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik humano.

Gizaki arima aldiz gorpuzgabea da eta guztiz izpirituala. Jatorrizko
bekatua gizaki naturaren bekatua da. Zer gizaki mota ote dira lur hauetakoak? Txerri-korta higuingarri batzuk besterik ez dira, gizartera
egunero gizaki saldo itsaskorrak botatzen dituztenak. Horrelako gizaki sorta batek osatzen du nazioaren zoriona. Gizaki aldrak jakituriaz
gobernatzeko. Zer egin zuten, ez hiritarren galera konpontzeko, baizik eta gizaki-galera konpontzeko. Gizaki mailaz beheratuen arteko
adimen mailak. Zenbat eta arboletatik -arbolengandik- hurbilago ibili, orduan eta urrunago sentitzen bainaiz gaurko gizaki-eredu
harraparitik. Hodeiaren erdian lau izaki bizidun zeuden, gizaki-itxurakoak. Hirugarrenak gizaki antzeko aurpegia zuen. Kerubinek launa
aurpegi zituzten: lehena zezen-aurpegia zen, bigarrena gizaki-aurpegia [...]. Lehoien artean natza, gizaki-gose diren horien artean.
Gizaki eskubideen deklarazioari zihoazkion Gizaldeen eskubide batzuen eratxikitzera.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Goi-gizakien

eta azpi-gizakien arteko bereizkuntza haiek, noski, Hitler gixajoak
egiten zituenak, ergelkeriak omen, baina asiarrak beti asiar... Burmuinari begiratzen badiogu behintzat, Neanderthal gizakiak istorioak
entzuten zituen. Oteizak zioen euskal gizakiak orain dela 7.000 urte aurkitu zuela soluzio estetikoa arazo existentzialarentzat.
[5] gizaki arrunt (7); gizaki arruntak (5); gizaki basatiak (7); gizaki basatiek (10); gizaki berria (7); gizaki bihurtu (6); gizaki bizi (7); gizaki eta abere
(10); gizaki eta abereak (6); gizaki huts (12); gizaki libreak (15); gizaki modernoa (5); gizaki modernoak (7); gizaki modernoaren (10); gizaki mota
(17); gizaki on (6); gizaki ona (10); gizaki onak (13); gizaki osoa (5); munduko gizaki (5)
gizakia hil (5); gizakia hunkitzen (5); gizakia hunkitzen duen (5); gizakia klonatzea (6); gizakia klonatzeko (9); gizakia maitagogoa da (6); gizakia zer
den (7); jainkoa eta gizakia (6); kanpoko gizakia (9)
gizakiak egindako (18); gizakiak eta abereak (12); gizakiak sortutako (10); mendebaldeko gizakiak (13)
gizakiaren ahalmena (5); gizakiaren arima (12); gizakiaren askatasuna (7); gizakiaren berezko (12); gizakiaren bizitza (10); gizakiaren egoera (7);
gizakiaren esentzia (17); gizakiaren esku (8); gizakiaren ezaugarri (7); gizakiaren fakultate (8); gizakiaren gorputza (5); gizakiaren historia (5);
gizakiaren historian (9); gizakiaren izaera (12); gizakiaren jarduera (6); gizakiaren lana (6); mendebaldeko gizakiaren (5)
gizakien artean kutsatzen (6); gizakien arteko harremanak (8);gizakien egoera (7); gizakien eta aingeruen (5); gizakien izaera (5); gizakien onerako
(5)
animalietatik gizakietara (5)
gizakion bizitza (6); gizakion osasunarentzat (5); gizakion osasunari (5)
gizakitik gizakira (12)]

gizakide iz gizadiko kidea.

Norbaitek ospitaleraino eroanen zuela igurikatzen zuen orduan, eta segur izan zaitez luze zela,
beharrean zegoenaren laguntzea ez baitzen mende honetako gizakideen premietan sailkatzen. Eta gure programak ikusi ez dituzten /
gizakideekin / ez dugu zeresanik edukiko.

gizakidetza iz gizakien arteko elkar lana. Jainkoak agin zezakeen ogia haz zedin garia bezala, gizakiak orea egin beharrik izan
gabe, baina nahiago izan du gizakidetza.

gizakitxo iz adkor gizakia.

Gozamen hau laburra diagu gizakitxook. Gizakitxo durduzatuaren neurosi indibidual jasanezina

gainditzeko.

gizakoi 1 izond gizatiarra.

Hori da gizatasuna, eta klaseen arteko halako ezberdintasunik izango ez duen herri bat desiratzea
gizakoia da. Baina eskerrak ematekoa, askoz ere ekintza gizakoiagoa ei da, keinu garatu eta konplexua. Jainkoaz betea zegoen gizon
honek jarrera guztiz gizakoi eta errukitsua erakusten zuen adimengabeko sorkarientzat. Zure jainkotasunik gabe, ez da ezer gizakoirik,
ez argirik, ez errugabekorik. Nik uste dut gizaki bakoitzak bi alderdi ditugula: bata gizakoia eta bestea animaliazkoa. Azkenean, Byronek
adierazi nahiko digu ezin izango dugula izaki hori maitatu, ez hitz horrek duen adierarik sakonenean, gizakoienean, bederen. Gure
maisuek lege gizakoi hau eman ziguten arren, gaur egun banasta baten arrastaka eramaten dugu eta makila batez zeharkatzen bere
burua hil duen gizona. -Politika gizakoia da gurea. Erromeriak oso gizakoiak, samurrak eta politak iruditzen zaizkit, antigoaleko gauzen
xarma hori dute, eta gaurko pubak, tabernak, dantzalekuak eta neuronak disparatuta daramatzaten gaztez betetako kaleak, aldiz, basatiak
iruditzen zaizkit, batere samurrak ez, gizatasuna ezezagun duten leku amorragarriak.

2 gizonzalea.

Gizon emakoien eta emazteki gizakoien jokamoldea gaitzesten zuela. Delanoe jaunari ganibet ukaldia eman diola ez
baititu maite ez politikariak, are gutiago gizon gizakoiak. Avocats eta associés, deritzan filmetan ikus daitezke saltsa guziak, bat
bertzearekin etzaten dena, gizon gizakoia, emazte emakoia ere bainan, hain zuzen bi horiek juntatzen direla gizona gizon ala emazteekin
doala, emaztea emazte eta gizonekin.

gizakoitu, gizakoi(tu), gizakoitzen 1 du ad gizakoi bihurtu. Hitzik samurrenak, sekula inoiz errepikatuko ez dituzun hitz
goxo sekretuak, heriotzaren mututasun beldurgarria hausteko esaten direnak, heriotza gizakoitzeko jaulkitzen direnak.

2 (era bururua izenondo gisa) Oihartzunez leher datorkigun historia gizakoitua.
gizakor izond gizakoia, gizatiarra.

Otsotzarmendi jaunak hartu nahi izan zuen hitza, itaunketari ukitu gizakorrago bat eman

nahian.

gizakortu, gizakor(tu), gizakortzen da/du ad gizakoitu.

[Ezkon-legeak] ezagutu zituztenean, eta seme-alabak
eurengandik sortuta ikusi zituztenean, giza enda orduantxe hasi zen lehenengoz gizakortzen. Gizakortu natura.

gizakote iz gizonkotea.

Adin jakinik gabeko gizakote bat neukan parez pare. Irri-karkarak antzaldatu egin zion aurpegiera, ordu
arteko gizakote baten itxura basalasaia mozorro batek eman izan balio bezala. Nire kabiltzarrari lotutako arrantzontziak batbatean marro
egin zuen, lotan dagoen gizakoteak ametsen batek asaldaturik eta esnatzeke egingo lukeen bezala. Artistak mahaitik altxatu eta bananbanan irten dira lokaletik, gizakote hari kontra egiten ausartu gabe.

gizakume 1 iz gizakia. Zerua da guztion aita eta ama lur elikatzailea, handik isuritako ur tantak hartzean ernaldua, uzta gardenez,
zuhaitz mardulez eta gizakumez erditzen da, piztien enda guztiez erditzen da. Gainontzeko animalia guztiek auria egiten ditek, ulua,
marrua, baina hori gizakumearen oihuaren parekoa duk, minak edo beste sentimen bortitzen batek eraginda nahigabe botatakoa. Minak
gizakumeari intimitate guztia kentzen diola pentsatu zuen, min hori pasatzeko besteen beharra daukagun piztia bakarrak garelako.

Zerbait ezberdina, harrigarria egin ezinda gelditu garen gizakume saldoak tarteka "hori" norbaitek egin duela esaten du, benetan geu ere
gai izan ginela sinets dezagun. Kantentzat gizakume oro da zuzen jokatzeko gai. Zer kezka ziztariek eta nolako beldurrek ez ote dute
urratzen irritsaren mende dagoen gizakumea!

2 gizasemea. Eta nola, zahar, adineko, sasoiko eta gazte, gizakume eta emakume, suaren inguruan pasatzen duten.
gizakunde iz Jainkoa Ama Birjinaren sabelean gizon egitea.

Jesukristo Gure Jaunak bere Gizakundearen bidez
munduari emaniko grazia guztiak. Jesu Kristo gure Jaun eta Salbatzailearen Gizakundearen 1227. urtean. Jaunaren Gizakunde ondoko
1226. urtean. Jauna, zure gizakundean gizadiari agertu zenion maitasun neurrigabeagatik eskatzen dizut, erruki zakizkiola su hartan
erretzen ari den nire anaiaren arimari. Bilboko Gizakunde eliza bete egin zen beste behin.
[3] gizakunde eliza (3); jaunaren gizakunde (3); kristoren gizakunde (3)]

gizalaguntza ik giza 14.
gizalan ik giza 15.
gizalarru iz adkor jendea.

Baroja "ez zen batere berezia", oso zabaldutako gizalarru mota baitzen eta baita hori lumazaleen
artean. Hori ez duk egia, gizalarrua ezin duk horrela mantendu...

[7 agerraldi, 3 liburu eta 2 artikulutan]
Europa Zaharreko gizalde hartaz garbiro hitz
egitea, ordea, zailsko egiten da. Gizalde hark, ez zigun, egia esan, gizonaren munduko izateaz filosofia eta pentsamendu sakon handirik
utzi. Jakintza guziaren erroan dago analogia zaharra gorderik, menderik mende, gizaldeen harat honatak nahastu eta edertua, oraino gure
irudimen ahula harritzera datorkiguna.

gizalde

iz giza taldea. ik giza 18.

gizaldi 1 iz mendea. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan. Gizaldi eta gizaldietan erroak eginiko hierarkia
hori. Oinak garbitzeko, oinetakoak jantzi edo eranzteko usarioa gizaldien gizalditan gorde izanak. Gure herrian gizaldiz gizaldi
gogoratuko den ekintza bat egitera noa. Gizaldiz gizaldiko transmisio hori. Hura eta bera da, gizaldiak joan eta gizaldiak etorri, giza
muinetan itsatsirik gelditu zaigun sexologoa. Estatuaren gizaldi askotako antolamendu-tradizioa. Zenbait gizalditan zehar. Alkate hitzak
semantika zabala izandu du gizaldietan barrena. Hona hamabosgarren gizaldiko izpirituak esan didana: [...]. Beraz, gizaldi honetan ia
laukoiztu egin da biztanleria. Gizaldi berriko kazetaritza. Gauza askotan India ez da bizi XXI gizaldian. Gizaldiaren bigarren erdialdean.
Orain urte asko, orain gizaldi asko. Duela gizaldi askotako euskaldunek. Mende hau izan baita aurrerapen izugarriak ahogozatzeko
mendea baina, aldi berean, paradoxen gizaldia ere.

2 ipar belaunaldia.

Erakaspen baitezpadakoa oraiko gizaldiarentzat, dena tripa joko. Familia guzia, orotarat bortz gizaldi,
elgarretaratu da omenaldi bat eskaintzeko bere arbasoari. Oraiko gizaldi berrieri doakie aiten ganik hartu lore ta argien pitz eta
biziaraztea.
[3] gizaldi eta gizaldietan (17); gizaldi gaizto (3); gizaldi honen kontra (3); gizaldiz gizaldi (28)
lehengo gizaldian (3)
hamabosgarren gizaldiko izpirituak (4)]

gizalege 1 iz gizartean bizitzeak ezartzen dituen jokabide arauen begirunea. ik gizabide; jendetasun.
Oihaneko legea gizalege bihurtu dugu. Larrua joz betetzen ditugu bakarrik naturaren legeak; eta hauek eragozten dituzten gizalege
guztiek mesprezua baino ez dute merezi. Bestela, gizalegeak agintzen duena betez, apur batean egon, eta gero joan. Zarata pixka bat
eginez ari dira jaten, gogotsu, serio, arretatsu: ez dute denborarik gizalegeak agintzen duen bezala jateko. Horren eraginez, ahaztu egin
zitzaion aurrena etxekoandrea agurtzera joatea, gizalegearen arauek agintzen zuten bezala. Gizalegeak agindutako guztia ez da, ordea,
hipokresia. Tropikoak collegean ikasitako gizalegea hondatzen ziek, legenak azala bezala. Bere ezkon-nebaren aurrean gizalegea urratu
gabe nola joka zezakeen jakin nahi zuen. Egoerak, dena dela, Kristinarekin begiz begi egitea eskatzen zuen eta horrela konplitu genuen
gizalegea. Arduradun politikoak gizarte zibilizatu batek berezkoa behar lukeen neurriaren zentzurik gabe aritu ziren; eguneroko jokabidea
ez zen gizalegea eta forma demokratikoak zaintzea, ezpada zakarkeria, mehatxua eta gezurra. Manera onak eta gizalegea alde batera
utzirik, txanoa hartu eta etxetik irten zen. Ni baino zaharragoa izan haiz beti, eta zaharrei obeditzea duk gizalegea. Hori al da gizalegea,
Triniti?

2 (izenondoekin)

Bere hitzei irri-karkail ozen batzuekin eman zien azken puntua, eta nik ere -gizalege handiko, beti- aurpegiko
giharrak behartu nituen, harekin batean barre egin ahal izateko. Txitxikovek, gizalege handiz buru-makurtua egin, eskua zintzoki tinkatu,
eta erantzun zion oso gogo onez beteko zuela beraren nahia. Berak gizalege handiz erantzun zidan, adeitasun handiz, nire poemak ez
zirela sobera onak. Aspaldiko liskar hartan piztutako etsaigoaren garrak, gizalege britainiarraren elurren pean txingar bihurturik bada ere,
bizirik dirau oraindik. Gizalege estuenaren mugetatik inola ere ateratzeke. Gizalege jatorra. Gizalege hotzez agurtu zenuen. ik beherago
5. Haren gizalege hotz eta automatikoan eta umore onean. Gizalege zuri behartu batez diost Melena del Surreko daturik bat ere ez
dutela. Gizalege finean. Gizalege osoz. Han ikasten den itxurazko gizalege engainagarri, kolorge eta izotza baino hotzagoaren puska
batzuk eskuratzera.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Bezero zahar bati horrela ateraino laguntzea, gau bat edaten pasa ondoren, tabernariaren
gizalege kontu hutsa zen. -Idatz ezazu -esan nion nik, ezer galdetu ez bazidan ere eta gaur ere ezin ulertu dudan gizalege falta batez. Ez
inon ez inorekin gizalege apurrik ez gordetzeko gutizia. Eta gizalege eta esker on izpirik bazuen, joan zedila Graemetarren jauregira.

4 (justizia-edo)

Giza duintasuna, bakean elkarrekin bizitzea, aberastasuna gizalegez banatzea, justizia soziala, gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko berdintasuna, adierazpen askatasuna eta gizaki guztien eskubideak. Pairatzen dutena izugarria da eta haien egoera
jasanezina eta gizalegearen kontrakoa da.

5 gizalegez

Lehena, garrantzitsuena, gizalegez jokatzea. Joka dezagun gizalegez, etxe honetako inori kalterik egin gabe.
Zer?..._Jesus!_Erantzun egin beharko zenion, gizalegez bederen. Bere lan gelan hartu ninduen, gizalegez. Pepponek ziria sartu dizu eta
zuk gizalegez onartu eta bete behar duzu emandako hitza. Berak esan nahi diona ezin da esan, ez behintzat gizalegez.

6 gizalegezko izlag

Aurrena, gobernadorearen etxera joan zen gizalegezko diosalak egitera. Gizalegezko buru-makurtua eginez
hartu zituen. Zutik eta belauniko jartzen zen une egokian, behar bezalako portaera gizalegezkoa izaten saiatzen zen. Galderak

·

gizalegezkoa dirudi, ahotsean inolako ironia-zantzurik gabea.
Preso ohiaren atxiloketa «mendekuan» oinarrituta dagoela uste du
Jaurlaritzako Giza Eskubideen Batzordeak, «gizalegezkoa» ez izateaz gain, ez duelako «oinarri juridikorik». Nahiko begi bistakoa da,
gizalegezkoa esango nuke, presoek bere etxetik ahalik eta gertuen egon beharra dutela, eta kosta egiten zait sinestea norbaitek
kontrakoa esatea.

7 gizalege on

Ez da gizalege onekoa honelako gauzak esatea; baina, dena dela, gizalege onaren arauak alfer-alferrikakoak dira
errealitateaz hitz egin behar denean. Ez da gizalege onekoa italieraz erantzutea dialektoan hitz egiten dizunari. Ez, ene jauna, adeitasun

·

hori ez da gizalege onekoa. Ea hola ikasten duten gizalege hobea! Aitak, noiz edo noiz, arratsean, Gino Lopeztarren etxera eramaten
zuen, bere seme-alabetan serioena iruditzen zitzaiolako, gizalege hoberenekoa, erakusteko modukoena.
[3] bartzelonako gizalege ordenantzak (3); gizalege falta (3); gizalege handiz (8); gizalege onekoa (4); gizalege ordenantzak debekatu (3)
gizalegeak agintzen (4); gizalegeak hala agintzen (3)
gizalegearen ordenantza (6)
gizalegez agurtu (3); gizalegez jokatu (4); gizalegez jokatzen (4)

gizalegezko diosalak egitera (9)]

gizalegetsu 1 izond gizalegez betea. Gizaseme gizalegetsua, jatorra, adiskidetsua dela esaten didate ezagutzen duten guztiek.
Bere piamontear-musu gorri ñimiñoan irribarre gizalegetsu bat marraztuta. Vienako diagnostiko-zentro baten postalaster batekin hasi
zen; oso modu gizalegetsuan idatzirik zegoen, ohartarazpen bat areago kexabide bat baino, eta erantsirik zekarren erradiografia
egiaztagarri bat.

2 (adizlagun gisa) Sethek bere kapela kako batean eseki, eta gizalegetsu jiratu zen neskagana. Gizalegetsu aurkeztu bere burua,
eta lan bat proposatu zidan. Woitech, gizalegetsu, pertsona gehienak izaten diren bezala, banketatik jeiki eta ohorezko lekua eskaini zion
Andreasi. Baina, nahiz eta beti "Kaixo, Oliver!" alaiaz kasu egin, beti bezain gizalegetsu, serio eta urrun egon zen.

gizaleku iz gizakiak bizi diren lekua.

Zail da absolutuki urrun bizitzea, baina Maria Luisa halaxe bizi da, bitartea denborak
neurtzen duen sasoi honetan: urrun Amaiurtik, urrun Erratzutik, urrun Bidarraitik, eta gizaleku orotarik urrun.

gizamin iz gizakiaren mina.

Burutik oinetara beltzez jantzita ibiltzen ziren amona xahar haiei, biziaren klinikan, gizamin guzien
erizain bihurturik, gaitz klase bakoitzeko sendabelar sorgin bana asmatzeko grazia izateagatik. Nik neronek ikasi behar izandu dut:
gizaminez eta eskarmentuz.

gizamodu 1 iz gizakiaren bizimodua. Gizamodu berriotan gailentzen ari diren jateko ohiturei begiratuta.
2 pei gizakia. Liburuzaina gizamodu takar ezertarakoez bat zen, lotsagabe nabarmena eta lizunkiro itsusia.
gizamolde iz adkor gizakia.

I. jaunak nekez jasaten zuen jendearen itxuraren aldaketa ("gizamolde gris bizidunak dirudite"), eta
hain gutxi ispiluan berak zuen itxura ere: gizarte-harremanei muzin egiten hasi zen, eta sexu-harremana ere ezinezko egin zitzaion. -Hori
esan al zuen? -galdetzen du gonbidatuak, eta mugitu giten da: gizamolde-postura aldatu eta eztarria argitzen du.

gizamordo ik giza 13.
gizamunstro ik giza 14.
gizandi (orobat gizaundi) 1 iz erraldoia.

Heroe lapurren batek galasi guziak bere zakuratu, dama lirainen batek gizandiak
umetu, txingurri urdinen batek Euskal Herri osoa salbatu...

2 irud

Kultura unibertsalaren gizandia izango zinen, figura erraldoia mendebaldeko pentsaeran. Lenin han Errusiak eman dituen
gizandien artekotzat dute. Abrahan lehen aita, gizaundi gisa ageri da, bere gurasoen etxea utzi eta 'bidean' jartzen dena, sakrifizio
guztietarako prest.

2 (izenondo gisa) Hiru lagunei ez zaie ezabatu arrantzale gizandiaren itzala.
gizanditu, gizandi(tu), gizanditzen du ad gizandi bihurtu.

Don Bucle dela, ez txoroflauta bat, ez txoropanderoa ere,
baizik-eta guk teknikoki "txorogaixtoa" esan ohi diogun klaseko giza aletto bat, Egiaren Ministerioak gizanditua eta gizurendua.

[54 agerraldi, 21 liburu eta 3 artikulutan]
Mutiko gizarajo bat zegoen kaderako tuberkulosiarekin,
argizainaren semea. Mucklebackit etxolako gizarajo erdiero zaharrak. Bada Augustus zahar gizarajoak beste platerkada zopa eskatu
zuela -hori zen dena. Tsarren inperioko txakur salatari guztien artean gizarajoena nintzela. Gizarajo samarra zen, sindromeak jota
daudenen antzera. Paul gizarajoak baretu behar izan zuen. Nik, gizarajo halakoa, benetan zioela pentsatu nuen. Eta gizarajoek
antzinako erlijioetara eta dena dezaketela uste duten jaun ankerretara jotzen dute. Eskuak erre zitzaizkion gizarajoari. Zuk ez zenuen
gizarajo haren aurpegia ikusi.

gizarajo

iz gizagaixoa.

gizarte 1 iz giza lagunartea, gizadia erkidegotzat hartua; lege eta erakunde beren azpian bizi den gizaki
multzo iraunkorra. Gizarteari edo izadiari atxiki ezinezko gaitzak. Kohesio moralik egongo bada, gizarte moralik alegia. Europar
gizarteak ez du, oro har, begi onez ikusten nekazaritzan aplikatutako transgenikoen bioteknologia. Bigarren Mundu Gerraren hasieran [...]
frantses gizartean eta gudarostean gertatutako hondamendia. Mendebaldeko gizarte ustez aurreratuetan. Gizarte Siriakoak Gizarte
Helenikoaren erasoari eman zion erantzunean. Ekintza programen eragimena hobetzeko gobernuek, enpresek eta gizarte zibilak elkarrekin
eginiko aliantzak. Gizarte "alternatiboak" hedabide alternatiboak ekoizten ditu? Gizarte kapitalistan guztientzako eskubide horren defentsa
askatasun ekonomikoaren mende jarri zen. Jainkoaren Gizarte industrialetan XX. mendean egin diren lorpenak (gizarte-babesa,
gutxieneko soldata, itun kolektiboak, etab.). Emakumea baztertzen duen gizarte matxista dago indarkeriaren atzean. Hori da gizarte
elebidun baten alde egiteko arrazoi bat. Erkidegoko gizarte irekiaren eta zibilizazio guztietan azaltzen den gizarte itxiaren artean dagoen
leize handia. Nafarroakoa bezalako gizarte txiki batean. Bizi ziren gizartea ukatzen zuten matxinatuak. Gizartea estu-estu lotzen zuen
"betiko" ordena zahar hura. Krisiak ikaratu egiten du gizartea. Datorkigun gizartea, ezagueraren gizartea izango da. Hizkuntza bat
irakasterakoan, gizartean bertakotzea izan behar luke lehen helburua. Gaur egungo informazioaren gizartean giza harremanak aldatu
egin baitira. Kublai Khan mongolak [...] Ekialde Urruneko Garapenak ekonomiaren eta gizartearen eraldaketa progresibo bat dakar
berekin. Gure gizartearen feminizazioaz asko hitz egiten den arren. Eta gizakiak berak dira gizartearen aurrerabidea sustatzen,
gizartearen aberastasuna sortzen [...] dutenak. Gizartearen eremu kontinental osoaren konkista lortu zuenean. Gizartearen onerako
zerbitzua izanik, izaera pribatu nahiz publikoa duten erakundeek osatzen dute sistema osoa. Gizarteko norbanakoek bere beharrak ase
ahal izan ditzaten. Gizarteko elkarte eta erakunde adierazgarriekin kultura ekimenak. Indibiduala dena, eta gizartekoa dena. Ez dago
gizarterik, ez arkaikorik ez modernorik, kulturarik gabe.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik sozial. Antitetikoak eta elkarren etsai ote dira espiritu- eta gizarte-balioak? Balioen
baliagarritasuna [...] gizarte bizitza eratzen duen gizatasuna edo giza esperientzia da. Zibilizazio gisa ezagutzen ditugun gizarte-motak
bizirik gordetzea. Benetako "pagotxa" etorkizunean gizarte-zuzendari izango diren ikasle burges haientzat. Erietxeko gizarte-langileari
aditua nion musikazale porrokatua zela Greg. Deskontu bereziak soilik gizarte-laguntza jasotzen dutenentzat. Aldundiko etxez etxeko
gizarte laguntzakoak etortzen zaizkit astean bitan. Horrekin batera politika eta gizarte-egiturek ere aldaketa handiak izan zituzten.
Ezinbesteko dugun gizarte antolamendu berri horren lehen hazia. Dela desberdintasunak handitzea edo gizarte-aurrekontuak
gutxiagotzea, dela bortxakeria zabaltzea edo drogaren mafiak gero eta gehiago indartzea, eskualde honen gizarte-balantzak argi
erakusten du egiturazko doikuntza, NDFk eta Munduko Bankuak bideratu duten moduan, inondik ere ez dela garapenera iristeko biderik
seguruena. Rousseau, dibinitatearen soberaniaren jatorria gizarte-hitzarmenean kokatu zuena. Gizarte-hitzarmenik gabe ez dago herririk.
Gizarte-arauen barruan bizi izatera. Garapen ekonomikoa, ingurumena eta gizarte kohesioa harmonizatzeko. Gazteak, 45 urtetik
gorakoak, emakumeak, elbarriak eta gizarte bazterketa pairatzeko arriskua dutenak. Pobretasuna eta langabezia dira segur aski,
nazioaren baitan, gizarte-baztertzearen bi dimentsio nagusiak. Baztertzea gorago aipaturiko gizarte-lotura horietako baten edo batzuen
hausturaren emaitza da: eskola-porrotarena, lan-merkatua ezinbestez utzi beharrarena, familia-taldearen hausturarena, egoitza-txartela ez

berriztatzearena. Europar sozial-demokraziek abiarazitako gizarte-konpromisoak betetzen ez zituzten herrialdeen konkurrentzia berria
sortu zenean. Ekoizpenaren hondamena, hiperinflazioaren esperientzia arriskutsua eta gizarte-ehunen desegitea. Ezagutzen dugun
gizarte bilbea osatzen duten pertsonek, erakundeek eta egiturek. Hizkuntza, gizarte masaren bizitzarekin dago gorputz egina, eta gizarte
masa, izaeraz bizigabea izanik, batez ere iraunarazteko faktore gisa agertzen da. Programaren emaitzak azterturik, ikusten dugu horrek,
egiaz, ez zuela gizarte eragile guztien konpromisoa lortu. Erlijioa, ezer izatekotan, gizarte-fenomenoa da. Zahartzaroaren eta
bakardadearen arteko harremanen oinarrian gizarte estereotipo batzuk daude. Hizkuntz normalizazioaren aldeko gizarte presioaz.
Gizarte-zerbitzu bat emateko sortu zituzten. Gastu militarrak gizarte gastu bilakatzeko eskatu zuen Larraurik. Udaleko Gizarte
Zerbitzuetako morroia. Giza eta gizarte-zientzien alorrean. Eta teknologiari buruzko gizarte kontrolari buruzko eztabaida. Mundu mailako
ingurumen eta gizarte arazoak konpontzeko. Bai barbaroen beren erasoaldiengatik bai gainbehera doan inperioaren berezko gizartegaitzen batengatik despopulaturiko lurretan. Mugikortasun soziala hutsaren hurrengoa da, jaiotzetik finkatua baitago pertsona bakoitzaren
gizarte-maila. Lurra gizarte-klase berri batek lantzen du, jopuen klaseak. Gizarte mugimenduen jarduera eteteko. BPGa gizarte
ongizatearen adierazletzat hartua baita. Estatu unibertsalak zibilizazioen kolapsoaren ondoren, eta ez aurretik, sortzen dira, zibilizazio
horien gizarte-gorputzei batasun politikoa ekartzen dietelarik. Gizarte-kolapsoarekin batera. Gizarte-desintegrazioaren prozesuan.
ere, gaur egun gizarte-estatu bikotea hautsi da, edo hausten ari da,

· Hala

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, erakunde izenetan)

Enpresa multinazionalak ere sartu zirelako Gizarte Foroan.
Porto Alegreko Munduko Gizarte Foroko sortzaile eta antolatzaile Francisco Whitaker brasildarrak. EHUko Gizarte Kontseiluko kidea.
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietarako sailburuak. Nafarroako Gizarte Ongizate Institutuko
zuzendari Jose Luis Allik. Bilboko Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotziak. Ijitoen Gizarte Sustapenerako Kontseiluak. CIS Gizarte
Ikerketarako Zentroaren arabera. Europako Gizarteko Funtseko kideak. Eustateko Gizarte-Demografia Estatistiken buru Enrique Moranen
ustez. Kutxako Gizarte Ekintzak.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Singapurko goi-gizartearekin whiskya edaten. Disneyworld da kontsumogizartearen nolabaiteko Meca edo lurreko paradisua. Mendebaldeko Kristandadea nekazari-gizartea zen orduan. Euskal gizartearekiko
erantzukizuna. Modak zein moduak, inoiz ez dira gu bezalakoei begira pentsatu izan Estatu-gizarte modernoetan, "guztiei" begira baizik, h.
d., kontsumitzaile estandarrari.
duen eraginarena.

·

Modu horretan, teknologia-gizartea harremana norabide bakarrekoa da, hots, teknologiak gizartean

5 gizarte segurantza ik segurantza 5.
[8] borondatezko gizarte aurreikuspenerako (16); egungo gizarte (26); ekonomia eta gizarte (51); espainiako gizarte (14); etxebizitza eta gizarte
(121); europako gizarte (59); europako gizarte foroan (14); euskal gizarte (46); euskal gizarte osoari (9); euskal herriko gizarte (38); euskararen
gizarte (53); euskararen gizarte erakundeen (43); eusko jaurlaritzako gizarte (14); garaiko gizarte (8); gaur egungo gizarte (14); gaurko gizarte (11);
giza eta gizarte (19)
gizarte aldaketaren (11); gizarte arazoak (14); gizarte arazoetarako (20); gizarte arloan (13); gizarte arloko (29); gizarte aurreikuspenerako (19);
gizarte babesa (17); gizarte babeserako (18); gizarte bazterketa (19); gizarte bazterketaren (9); gizarte berri (14); gizarte bizi (8); gizarte bizitza (13);
gizarte bizitzaren (10); gizarte demokratiko (22); gizarte demokratiko batean (8); gizarte egitura (18); gizarte egoera (11); gizarte ekintza (18); gizarte
ekintzak (8); gizarte ekintzako (13); gizarte ekintzaren (8); gizarte elkarrizketa (9); gizarte eragile (105); gizarte eragileak (48); gizarte eragileei (45);
gizarte eragileek (79); gizarte eragileekin (44); gizarte eragileen (84); gizarte eragileetako (8); gizarte eragilek (60); gizarte eragileren (8); gizarte
erakunde (13); gizarte erakundeen (49); gizarte erakundeen kontseiluak (32); gizarte erantzukizuna (11); gizarte eredu (39); gizarte eredua (34);
gizarte ereduaren (9); gizarte eskubideak (14); gizarte eskubideen (18); gizarte eta ekonomia (23); gizarte eta erakunde (10); gizarte eta komunikazio
(15); gizarte eta kultur (10); gizarte eta kultura (10); gizarte eta politika (10); gizarte eztabaida (17); gizarte foroa (64); gizarte foroak (21); gizarte
foroan (47); gizarte foroaren (45); gizarte foroko (21); gizarte gaiak (19); gizarte gaiei (8); gizarte gaietako (83); gizarte gaietako sailak (18); gizarte
gaietako sailburuak (19); gizarte gaietan (16); gizarte gaietarako (110); gizarte gaietarako sailak (27); gizarte gaietarako sailburuak (21); gizarte
garapenerako (8); gizarte gastua (11); gizarte gorputz (10); gizarte gorputzean (9); gizarte guztietan (10); gizarte harremanak (14); gizarte
harremanetan (8); gizarte helenikoaren (19); gizarte jakin (11); gizarte justiziaren (8); gizarte klase (9); gizarte kohesioa (8); gizarte kohesiorako (9);
gizarte kontseiluak (8); gizarte kristau (8); gizarte laguntza (23); gizarte laguntzaileak (12); gizarte laguntzak (43); gizarte lana (8); gizarte laneko (8);
gizarte lanetan (8); gizarte langileak (12); gizarte larrialdietarako (18); gizarte larrialdietarako laguntzak (9); gizarte maila (51); gizarte mailako (19);
gizarte mailan (14); gizarte moderno (25); gizarte modernoan (8); gizarte mota (17); gizarte mugimendu (28); gizarte mugimendua (8); gizarte
mugimenduak (45); gizarte mugimenduek (15); gizarte mugimenduen (23); gizarte mugimenduetako (8); gizarte ongizate (21); gizarte ongizatea (9);
gizarte ongizateko (15); gizarte ongizaterako (19); gizarte oso (10); gizarte osoa (37); gizarte osoak (25); gizarte osoan (11); gizarte osoaren (47);
gizarte osoarena (8); gizarte osoarentzat (14); gizarte osoari (47); gizarte osora (18); gizarte politika (28); gizarte politikak (16); gizarte politikarako
(13); gizarte primitibo (9); gizarte primitiboak (9); gizarte segurantza (152); gizarte segurantza sailak (14); gizarte segurantza sailburuak (16); gizarte
segurantzak (40); gizarte segurantzako (47); gizarte segurantzan (40); gizarte segurantzarekin (13); gizarte segurantzaren (100); gizarte
segurantzaren erreforma (9); gizarte segurantzari (28); gizarte segurantzarik (8); gizarte siriakoa (10); gizarte soldata (9); gizarte talde (21); gizarte
taldeak (9); gizarte taldeek (9); gizarte zerbitzu (12); gizarte zerbitzuak (55); gizarte zerbitzuek (15); gizarte zerbitzuen (22); gizarte zerbitzuetako
(14); gizarte zerbitzuetan (14); gizarte zibil (9); gizarte zibila (24); gizarte zibilak (17); gizarte zibilaren (33); gizarte zibileko (12); gizarte zientzien
(18); gizarte zientzietako (10); gizarte zientzietan (12)
gobernuko gizarte (10); herriko gizarte (42); indiako gizarte (8); jaurlaritzako gizarte (23); jaurlaritzako gizarte gaietako (12); jaurlaritzako gizarte
gaietarako (9); kultura eta gizarte (15); kutxako gizarte (10); kutxaren gizarte (8); lan eta gizarte (113); lana eta gizarte (9); mendebaldeko gizarte
(14); munduko gizarte (72); munduko gizarte foroa (27); munduko gizarte foroan (14); munduko gizarte foroaren (14); munduko gizarte foroko (8);
nafarroako gizarte (8); nafarroako gobernuko gizarte (10); oinarritutako gizarte (8); osasun eta gizarte (10); politika eta gizarte (9); politiko eta
gizarte (16); sindikatu eta gizarte (27); udaleko gizarte (8)
egungo gizartea (10); euskal gizartea (129); gizartea aldatu (14); gizartea aldatzeko (8); gizartea aldatzen (9); mendebaldeko gizartea (15); nafarroako
gizartea (11); teknologia eta gizartea (9)
egungo gizarteak (12); espainiako gizarteak (10); euskal gizarteak (320); gizarteak eskatzen (32); gizarteak eskatzen duen (8); mendebaldeko
gizarteak (12); nafarroako gizarteak (10)
egungo gizartean (47); euskal gizartean (105); gaur egungo gizartean (17); gaurko gizartean (11); gizartean bizi (18); gizartean bizi gara (9); gizartean
eragin (8); informazioaren gizartean (9); nafarroako gizartean (8)
euskal gizartearen (328); euskal gizartearen aniztasuna (8); euskal gizartearen borondatea (25); euskal gizartearen borondatearen (10); euskal
gizartearen gehiengoak (22); euskal gizartearen gehiengoaren (11); euskal gizartearen nahia (10); euskal gizartearen zati (19); euskal herriko
gizartearen (11); gaurko gizartearen (11); gizartearen alde (10); gizartearen aniztasuna (13); gizartearen babesa (23); gizartearen beharrak (12);
gizartearen beharrei (9); gizartearen borondatea (35); gizartearen borondatearen (12); gizartearen egoera (11); gizartearen erabakia (9); gizartearen
erabakitzeko (9); gizartearen erdia (11); gizartearen esku (10); gizartearen gehiengoa (19); gizartearen gehiengoak (44); gizartearen gehiengoaren
(34); gizartearen inplikazioa (8); gizartearen iritzia (12); gizartearen isla (12); gizartearen jarrera (14); gizartearen kohesioa (8); gizartearen nahia
(20); gizartearen nahiari (8); gizartearen onerako (9); gizartearen parte hartzea (14); gizartearen sektore (13); gizartearen zati (62); gizartearen zati
bat (14); gizartearen zati handi (12); kontsumo gizartearen (13); mendebaldeko gizartearen (23); nafarroako gizartearen (20)
euskal gizartearentzat (9)
euskal gizarteari (145); gizarteari begira (9)
euskal gizarteko (22); gizarteko alor (9); gizarteko sektore (26); gizarteko talde (9)]

gizartegintza iz gizarte ekintza.

Kultur munduko jendea, unibertsitatekoa, hezkuntzakoa edo gizartegintzakoa gara, euskal
politikangintzan arduratuak denak. Donostiako Udaleko Gizartegintza Saileko arduradun Susana Garciak.

gizartekide iz gizarte berekoa.

Bera gizartekide ez den gizarte bateko hitzarmenak sekula hautsi ez dituen gaizkilea
beldurgarria izan daiteke, gizarteko agintaritza nagusiak atzerriratu eta baztertu egin dezake, agian, baina gaizkile hori ezin daiteke zigortu
hitzarmenen zaindari diren legeen formalitatea erabiliz, eta ezta ekintzen berezko gaiztakerian oinarrituz ere.

gizartekoitasun iz gizartekoia denaren nolakotasuna. Gizakiaren berezko gizartekoitasunaren indarrez, gizarte guztiak
potentzialki unibertsalak dira. gizartekoitasun-hastapenetan eskolatzera.

gizartekotu, gizarteko(tu), gizartekotzen du ad gizarteratu.

Menpean gauzkaten kultura-ikuskizun formetatik ihes

egin, dena auzitan jarri, begiradak zabaldu, desirak gizartekotu.

gizarteratu, gizartera(tu), gizarteratzen 1 da/du ad gizartean txertatu.

Harik eta hildakoaren ahaideek berriro
gizartera zedin onartzen zuten arte. 20 urte daramatzate bertan droga hartzaileei gizarteratzen laguntzen. Zigorrak, kartzela barne, ez
direla mendekurako tresnak, kartzelatuak berriro gizarteratzekoak baizik. Seaskak beste urrats bat egin du ahalmen urriko haurrak

gizarteratzeko. Edatea izan da gazteak gizarteratu eta heldutasuna adierazteko bidea. Gizarteratzeko gutxieneko soldata 418 eurokoa
da. Urdaibaiko Elbarriak Gizarteratzeko Elkarteko lehendakariak. Gipuzkoako aldundiko Giza Eskubideetarako, Enplegurako eta
Gizarteratzeko foru diputatuak.

2 gizartean ezagutarazi.

Nola gizarteratu, ordea, ideia hori? Proiektuaren gizarteratzeko kanpaina bat abiatu dute. Jakintsuena
baserritarra dela dio Mogelek, hori da gizarteratu nahi duen ustea. Jakintza gizarteratzeko beste bide batzuk. Unibertsitariook
gizarteratzen dugun ikuspegia dela-eta. Euskara batua gizarteratzeko bidean ez da arreta nahikorik jarri. Batasunak hausnarketa
politikoa gizarteratu du. Memoria historikoa gizarteratzea, eta agiriak zabaltzea, ikaskuntzarako material gisa. Osasun sailburu Gabriel
Inclanek plangintza gizarteratu zuen ekitaldian esan zuen «menpekotasunaren asegurua» indarrean ezartzeko aukera aztergai daukatela.
Bilbon, kalerik kale, Bizkaiko grafikagintzan aritzen diren 3.200 langileen egoera latza gizarteratu zuten.

3 (era burutua izenondo gisa) Sodomia [...] gizon isolatu eta librearen beharretan baino gehiago oinarritzen da gizon gizarteratu
eta morroiaren grinetan. Eta, egia esanda, bertutea ala haren itxura zaio benetan beharrezkoa gizon gizarteratuari?
[3] gizarteratzeko bidean (3); gizarteratzeko kanpaina (3); gizarteratzeko tresna (3); jakintza gizarteratzeko (3); presoak gizarteratzeko (3);
proposamena gizarteratzeko (3)]

gizarteratze 1 iz gizartean txertatzea; gizartean ezagutaraztea.

Zentroaren xedea gazteen gizarteratzea baldin bada.
Irakaskuntzaren bitartez eta zientzia eta teknologiaren transferentziaren bitartez egiten dela gizarteratze horren alde handi bat.
Gutxiengoen gizarteratzea eta horiekiko begirunea bultzatuz. Etorkinen gizarteratze duina. Gizarteratzea, enplegua eta ekintza
komunitarioa.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gizarteratze prozesuak haurren gaitasun eta beharrei ihardetsi behar die. Euskal
Pizkundea deituriko kultur mugimenduan [...] abertzaletasunak ordu arte inoiz egin ez zituen ikerketak eta gizarteratze-lanak burutu
ziren. Konkurrentziazko mekanismoen hedapenak bata bestearen ondoren hausten ditu gizarteratze-egitura tradizionalak. Ez nuen
berehala sendagileren batengana jo nahi izan, gehiegizkoa izango zen bestela gizarteratze dosi hura egun bakar baterako. Gizarteratze
Errenta Aktiboa 300 eurokoa izango da. Lanean hasi da Ijitoen Gizarteratze Kontseilua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Eskubideak,
Enplegua eta Gizarteratzea Sailak.
[3] ijitoen gizarteratze (3)
enplegua eta gizarteratzea (3)]

gizartezale izond gizartearen zale dena.

Zenbat diskusio nere aurreneko andregai eder gizartezale harekin! Liburua eta
irakurlea, gizartea eta gizartezalea bezalatsu dira. Justizia gizartezaleak bi proposizioak -"nori bere gaitasunaren arabera" eta "nori bere
beharren arabera"- bateratu nahiko ditu.

gizaseme 1 iz gizaki arra. ik gizakume; gizonki1; gizon.

Berrogeita hamar bat, gizaseme, emakume eta umeak
kontatuz. Nik eroapen handiz jasan omen nuen besarkada, gizasemeok emakumeen beroaldi edo flakezia horiek jasaten ditugun eran.
Ukaezina da emakumeek neurrigabeko boterea izan dutela beti gizasemeen gainean. Gizaseme bat eta emakume bat aurkitu zituen
ohean etzanda. Bi lagun hil ziren: 53 urteko gizasemea eta 13 urteko mutila. Gizasemea larrubizi baitzegoen, miliziano-kapela bakarrik
buruan. Zuetako gizaseme guztiak -belaunaldi guztietan- jaio eta zortzi egunera erdainduko dituzue. Fanoko gizaseme bat, Bonomo
izenekoa, perlesiak eta legenak jota zegoen. Gotzain eta kardinal izatera iritsi zen kataluniar gizaseme hau. Tazito-ren Anales direlakoak
gogo biziz irakurtzen ari zen gizaseme gazte bat, soldadu zauritu, zoriontsu bat. Gizasemeetan ederrena den zure Senarra. Maiatzaren
17an dute artzainek, gizasemeek, beren zaindaria: Paxkoal Bailon santuaren eguna baita. Gizaseme bat ikusi zuen, Serafin batek bezala
sei hego zituena.

2 (izenondo gisa) Izugarri maite zuten alaitasun hura bezero gizasemeek.
[3] etxeko gizaseme guztiak (4); gizaseme antzeko (3); gizaseme eta emakume (7); gizaseme gazte (7); gizaseme heldu (4); gizaseme hil zituzten (3);
gizaseme jatorra (5); gizaseme nahiz emakume (10); gizaseme on (3); gizaseme prestu (3)
bezero gizasemeak (3)]

gizatalde ik giza 18.
gizataldeka adlag gizataldeetan. Ez banaka eta ez gizataldeka.
gizatasun 1 iz giza izaera duenaren nolakotasuna.

(Antzinako) herri askorentzat jende arrotza, estreina, arerioa da
("atzerri, otserri"), edo gutxienez [...] barbaroa, modu ulertezinean mintzo dena [erdalduna], ez gutarron berdina, ez gizatasun osokoa.
Gaztea, berriz, bere gizatasun beteak eraginda bizi da. Hirugarren munduko gizakien gizatasun ukatua. Kontzentrazio-esparruek, gas
ganberek ez zituzten gizaki saldoak akabatu, gizatasuna bera suntsitu eta ukatu zuten. Hitz haien indar gizatasunaz gainekoak aztikeria
baten ahalmena ekarri balu bezala. Eta ohartu al zarete zer nolako gozamen gizatazunaz gaindikoak ekartzen dituzten ametsaren zori on
horiek! Guztiak abiatu ziren gizatasunetik aberetasunaren bidean atzera egiten. Gure sentimenduak errotik lotuak direla zentzuen
gizatasunari. Gure biologiaz, gizatasunagatik dugun izateaz. Animalien emozioez eta haien "gizatasun"az. Zail zen erdizka bakarrik
ikusten nuen deabru-bisaia hartan gizatasun arrastorik antzematea. Ohean jotzen dugun bakoitzean lehenbiziko tximino ohatuaren
desengainua eta oroimina berritzen ditugu, eta gizatasun irabazi berriak eman zion nahigabea, etsipena eta etsi-ezina. Bildots maitagarria
izango zara, Jaunak bizkarrean hartzen duena gizatasun jainkotuaren mendira igotzeko, esentziaz gaineko jainkotasunaren sabeleraino,

·

non dena poz betea baita. Begiak, sudurra eta ahoa desagertu egiten dira: ez dago jada gizatasun zantzurik. Gizatasun izpirik gabeko
keinu batek giza aurpegi hori desitxuratuko du

2 gizakiari dagozkion bertuteen multzoa. ik jendetasun.

Gutxienez begirune apur batez tratatu behar zuen Richelieu
kardinalak; baina gauza jakina da gizatasuna ez zela ministro honen dohairik onena. Ergelek gizatasuna deitzen duten hori beldurretik
eta norberekeriatik sortutako ahultasuna besterik ez dela. Nik sinesten dudan jainkoa ez dago tenplu batean sartua, nik jainko bizi
batengan sinesten dut, eguneroko bizitzan bakoitzaren bihotzean bizirik dagoena, hori da gizatasuna. Banago gu baino jende gogorragoa
dela, eta guk baino gizatasun askoz ere gutxiago dutela: nahiz eta eskolara hamasei urteak arte joan, ez dira horren bizkorrak, eta
gainera, hezurretaraino sartua dute zekenkeria. Marisaren eztitasuna, Idoiaren maitasun betea, Adelaren gizatasuna eta amatasun beroa.
Nor ere ahalegintzen baita besteak Okerrena ez da bizitzaren galera, gizatasunaren galera baizik: horixe nahi eta lortu zuten munstroek:
juduak berak, beren herrikideen borrero. Torturak salatzen dituztenei terrorismoari laguntzea leporatzea «juridikoki justifikaezina eta
gizatasunaren aldetik onartezina» da, txostenak dioenez. Ordu litaike Madrilgo eta Pariseko gobernuek gizatasun gehixago erakuts
dezaten, presoak beren herritik hurbilago atxikiz. "Ezkertiartzat" jotzen den humanistaren kezka nagusia giza balioak zaintzea da; ez da
inongo alderditakoa, gizatasunari ez baitio traiziorik egin nahi, baina jende xehearenganako sinpatia du. Frantzia da frantsesen balio
guztien, frantsesen gizatasunaren mamia eta erroa. Gizatasunak eskatzen dituen lehen sorospenak eman behar nizkiola otu zitzaidan.
Matematikak ezin ditu gogobete gizatasunaren helburu gorenak eta barnekoenak.

(izenondoekin)

gizateria anonimo baten kontzientzia etereo isurkorra baino sendoagoa,
Gizatasun handiko olerkaria. Gogorra baina
gizatasun handikoa. Ederra, bere gizatasun errukitsuan; izugarria, bere exijentzia erradikalean.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Belaunetik odola zeriola baserrira hurbildu zen mutil bati zauria sendatzen lagundu nion,
gizatasun arrazoi soilengatik. Ikuspegi honetan printzipioz gizadi osoari zabaltzen zaio gizatasun-aitortza, baita giza "miseria" askori ere.
Arazo honetan gizatasun eta solidaritate printzipioek beharko lukete izan orotan lehenak. Gure herriak gizatasun irizpide oinarrizkoenak
hausten dituzten horrelako ekintza basatiak sufritzen ditu. Gizatasun sentimendu arazotsua ageri da lerro artean. Komunikazioa
berehalakoa eta irekia da, baina gizatasun aztarna sakonik gabea. Huraxe izan zen irribarre bat eskaini zidan sozial bakarra, gizatasun
apur bat erakutsi zidan bakarra. Kuartelean gizatasun kutsu bat antzemateak harritu egin zuen. Ez nuen ulertzen gizatasun falta hori. 66

egunen buruan hil zen, ondotik bertze 9 lagun ere hiltzen zirela, orduko Bretainia Handiko gobernu burua, Margaret Thatcher, gizatasun
eskasean sekula baino gogor tematu zelarik.

5 (jainkotasun-i kontrajarria) Jainkotasunaren eta gizatasunaren enigma deszifratzeko. Jesukristo bere ikasleekin bizi izan zen
bitartean, ikasleok atxikirik bizi izan ziren Haren gizatasunari, jainkotasunaren ezagutza hobea edukitzea galaraziz. Bildots maitagarria
izango zara, Jaunak bizkarrean hartzen duena gizatasun jainkotuaren mendira igotzeko. Eta Espiritu Santuak Kristoren karitatearekiko
maitasun eta sugar hain handi eta gehiegizkoa jarri zion bihotzean -geure gizatasuna hartzera apaldu baitzen karitate horretan-, non [...].

6 gizatasunez

Arrazoiaren arabera gidatzen, hura ez da oldarrez ari, gizatasunez eta bihozberatasunez baizik. Elbarri batekin
gizatasunez jokatzen duenak. Ez genuela ordainik eskatzen, gizatasunez ari ginela. Bere buruarentzat latza, lagun hurkoarentzat
gizatasunez betea. Lan eremutik aldiro heltzen dira aitaren gutunak: osasuntsu dago, jainkoari eskerrak, ondo jasaten du lana, eta
gizatasunez tratatzen dutela idazten du. Elbarri batekin gizatasunez jokatzen duenak

7 gizatasunezko Gizatasunezko ohitura zibilizatuak ezartzen dituzte. bizi naizen artean ez dut sekula ahantziko zure gizatasunezko
eta adiskidetasunezko erakutsi hau. Bere burua zeharo mespretxatzearren, legendunei on egiten zien errukitsu, bere zerbitzu apal eta
gizatasunezkoak eskainiz.
[3] gizatasun handiko (6); gizatasun izpirik (4)
gizatasunik gabeko (6)]

[230 agerraldi, 49 liburu eta 78 artikulutan]
Gizateria hirukoiztu egin da mende batean. Alabaina,
gizabanako berbera, gizaki moduan, gizateriari dagokio. Gizateria osoa herrialde eta erresumetan banatua dagoela. Giza ingurumena
egungo belaunaldientzat zein hurrengoentzat babestea eta hobetzea gizateriaren behar premiazkoa dugu. O, hipokrisia, gizateriaren
izurritea. Gizateria hirukoiztu egin da mende batean. Zientziak, eta gizateriak oro har, asko zor dio Albert Einsteini. Gizateriaren
zaborra dira. Piztien enda beldurgarria, gizateriaren arerioa, zergatik elikatzen eta hazten du naturak itsas-lehorretan? Gizateria osoaren
onerako. Desobedientzia-ekintza batekin hasi zen gizateria; ez ahal amaituko obedientzia-ekintza batekin! Gizateriaren ongizatearen
garrantzia. Uste dute gizateriaren historia gorantza doan arraia bat dela.

gizateria

1 iz gizadia.

2 (izenondoekin)

Lehenengo eta behin aginteaz jabetu eta gero sortuko dugu gizateria berria. Gizateria anonimo baten kontzientzia
etereo isurkorra baino sendoagoa.

3 gizateriaren aurkako/kontrako krimen

Antisemitismoa gizateriaren aurkako krimena da. Zibilen kontrako eraso masibo
eta sistematikoak gizateriaren aurkako krimenak dira. Genozidioagatik, gerra krimenengatik eta gizateriaren kontrako krimenengatik
ari ziren epaitzen buruzagia izandakoa Jugoslavia ohirako Nazioarteko Zigor Auzitegian. Sierra Leonarako Epaitegi Bereziak 17 gerra krimen
eta gizateriaren aurkako krimen leporatzen dizkio Taylorri. Hagako Auzitegiak gerra krimenez eta gizateriaren kontrako krimenez
akusatu zuen lehenago Jugoslaviako presidente ohia. Gizateriaren kontrako krimenak eragozteko neurriak hartzeko.
krimenak zein gizateriaren aurkakoak leporatzen dizkiote.
[3] gizateria osoa (6); gizateria osoak (3); gizateria osoaren (7)

·

Milosevici gerra

gizateriaren aurkako krimen (7); gizateriaren aurkako krimena (4); gizateriaren aurkako krimenak (8); gizateriaren historia (3); gizateriaren historian
(3); gizateriaren kontrako krimenak (6)]

gizatiar 1 izond gizakiari dagokiona. ik humano.

Jainkoei subjektibitate gizatiarra eman izan zaie. [Jainkoa] mundura
jaitsi zen itxura gizatiarrarekin, gizaki arrunt bilakatzeko desiraz. Gizakia erabat gizatiar bilakatu aurreko garai batean. 'pentsatzen ari
naiz'-en kontzientzia filosofikora iritsi baino lehen, 'ari naiz' edo 'dihardut'-en oinarrizko kontzientzia gizatiarra nabari dugula beti gugan.
Zure ametsa egia bihurtzera etorri naiz -adierazi zuen Albak gizatiarra ematen ez zuen odol hotzarekin. Giza aberearen historia arras
biolentoa da; baina gizatiarra da halaber lantzean behin biolentzia gainditzen asmatzea. Txakur bihurtu nintzenean, sumatu zuten nire
sentipenak ez zirela hain gizatiarrak, hain konplexuak... Jorge Oteizaren alderdi gizatiarra nabarmendu nahi izan du. Albistearen alderdi
gizatiarra erakusteko. Kontinentearen geografia fisiko nahiz gizatiarra.

2 gizakiaren bertute eta akatsak dituena.

Idazleak gizatiarragoak zirela uste zuten, hunkiberago, sentiberago,
maitekorragoak. Pertsonaia gizatiarrak dira, beren alde on eta txarrak dituzte. Erlijio horrek debekatu egiten du emazte bat baino gehiago
izatea, eta printzeak ez daude hain isolatuta, hain urrun beren sujetengandik, eta beraz gizatiarrago dira. Piztiak baretu eta gizonak
gizatiarrago bihurtzen ditu musikak! Rekaldek gogoan du iraganeko Bilbo langile, jator eta gizatiarrago hura. Gizatiarrak haren
pertsonaiak; goxotasun gizatiar ikaragarria dute. Lege gizatiarragoen eraginez usadio ankerregi batzuk leuntzen badira. Komunisten
alderdi gizatiarra. Naziaren alderdi gizatiarra gehiago interesatzen zitzaidan, nazismoaren alderdi filosofiko eta hotza baino.
Gizatiarragoa izango zuan bala batek konpontzea denborak konpondu ezin izan duena. Eguneroko pertsona arruntek ez dute garbi
erakusten non dagoen ongia eta non gaizkia, baina gure irrika zintzoak laburbiltzen dituzte modu gizatiarrean, gizatiarregian.
Neoliberalismo basatiaren hazkundea lehenbailehen moztu beharra arrazoitu eta gertutasunean eta berdintasunean oinarritutako ekonomia
apal eta gizatiarrago bat aldarrikatu. Zientziaren aurpegi gizatiarra. Noir bulebarra ez da gizatiarra.

3 ez-gizatiar (orobat ezgizatiar) izond

Bestetik, neure burua gizatiartzat hartzeak erraz kondenatzen ditu ez-gizatiar soilera
ez-ni edo ez-gutarrak (kristau/ez-kristau). Natura ez gizatiarraren legeei dagokienez, gizakiak ezin ditu aldatu, baina erabil ditzake bere
helburuetarako. Teknologia garaileak izadi ez-gizatiarraz nagusitzen izandako arrakastak. Gizakiaren ingurune ez-gizatiarrean ohikoak
diren legeek. Arriskutsu bezain ezgizatiar dela senar-emazteak atzera egiteko modurik gabe uztartzea.
[3] alderdi gizatiarra (7)
natura ez gizatiarraren (3)
modu gizatiarrean (3)]

gizatiartasun iz gizatirra denaren nolakotasuna.

Hemen, lagun ugari utzi ditu, bere izaera eta gizatiartasun amaigabeak

sortutako aztarna sakonaz gain.

gizatiartu, gizatiar(tu), gizatiartzen du ad gizatiar bihurtu.

Hori da gizadiaren gizatiartzeko, "zibilizatzeko", bidea.

Horregatik lan egingo dugu aurrerantzean globalizazioa gizatiartzen.

gizatsu izond gizalegezkoa.

Ofizial gizatsu batek estrategiarako batere garrantzirik ez duen zubi bat zaintzera bidaltzen ditu
mutiko horiek. Denekin berdin hitz egiten nuelako nindukan neskak jatortzat: eta ni gizatsu izaten saiatzen nintzen beti, hango denak
estimazioa eduki ziezadaten. Arimaren jatorriari buruzko auzi honen inguruan inork ere ez dezan ausarkiegi zentsuratu bere iritziarekin bat
ez datorrena, agian berarenak baino arrazoi funtsezkoago eta gizatsuagotan oinarrituta.

gizatxar izond/iz (gizon) gaiztoa, doilorra, zitala. Alde hemendik, lapur gizatxar halakook. Eszter, Lajos gizatxar bat dela
ohartaraztea da nire eginbeharra. Gu ez gara apaizak hiltzen eta mojak bortxatzen dabiltzan gizatxarrak. Gero, dena jokatu eta ezer gabe
geratu ninduan, eta gainera sei errublo ordainarazi zizkidatean hango gizatxar haiek. Emaztea jipoitzen zuten gizatxarrak. Hildakoak
«gizartean bizitzea merezi ez duten gizatxar batzuen biktimak» direla. Lagun maitea, gizatxar horiek goseak hiltzen utzi hinduten, ezta?
Nahi bezain azkar hiltzen ez den gaixoari labana luzea sartzeko desiratzen dauden gizatxarren aldetik. Gizatxar gaiztoa hi!, inoiz ez haiz
nire etxera etortzen. Jendeak gizatxar ozpindutzat hartu ohi du satiragilea. Gizatxar talde bat azaldu zen, lainezaz betea; ordaindu gabe
jan eta edan ondoren, gizonaren eta neskaren bide beretik alde egin omen zuten.
[3] gizatxar galanta (3); gizatxar hutsa (7); gizatxar talde (3)]

gizatxarkeria iz gizatxarraren egintza gaitzesgarria.

Lea Rifkinen aurrean aienatzen zen nire gizatxarkeria eta bihotza
negarrez hasten zitzaidan, biguntzen, urtutzen zehazki. ETA ez da problema politiko edo sozialen bat, baizik morala; h. d., inmorala
(gizatxarkeria da, krudelkeria, etc.).

gizatxartu, gizatxar(tu), gizatxartzen 1 da ad gizatxar bihurtu.

Gizatxartzeko modukoa zen, nora eta Durangora.

Barrioko pendejo batzuk aguardientea edaten zebiltzan, parrandarekin gizatxarturik.

2 (era burutua izenondo gisa)

Oinaze krudelenetara lerratu diren herrialde eta garaiak izan dira beti gertaera odoltsu eta

gizatxartuenak jasan dituztenak.

gizatxartxo izond/iz adkor gizatxarra. Hilketa horren egilea hurkoari bere aurkikuntza ostu nahi dion gaixkin hortik horrako bat
da, gizatxartxo bat, maltzurkeriaz erasotzen duena, atzetik.

gizaundi ik gizandi.
gizaurreko izlag gizakiaren aurrekoa.

Gizakiaren adimenak sekula ez zukeen gizakia kreazioaren jaun bihurtzeko aukerarik
izango, gizakiaren gizaurreko arbasoa animalia sozial bilakatzeko gaitasunaz hornitua izan ez balitz.

gizazpiko izlag/iz gizakiaren ahalmenen azpitik dagoena.

Sortu zuen herri-administrazioa ez zen anaidi profesional
hutsa, baizik eta erlijio-ordena baten baliokide sekularra, hain zehatz bereizia, hain zorrotz diziplinatua eta hain indartsu "baldintzatua",
ezen gizagaineko, edo gizazpiko, arraza izateraino itxuraldatzen baitzuen, ohiko gizakiagandik oso bestelakoa.

gizen 1 izond haragi eta gantza ugari duena; joria, oparoa. (gizakiak)

Gizon gizen alaia da, bizar zaindua du. Ume
izateari oraindik utzi ez dion neskatxa gizen baten usaina zen hangoa. Montmorency gereziak, andre gizenaren ezpain potoloak. Beti hain

·

sasoiko, ama Chantemesse gizen hori... Errege gizena eta eskale argala. Estutu nion esku gizen beratza; gurinezkoa zirudien. Bere
beso gizena emakume ikusezin bati eskainiz. Bere zango gizen eta beso mardulek. Mammy gerri-gizena, Mammy kantaria, Billieren ama,
Mammy. Izua bere aurpegi gizenean agerian zuela. Ipurdimasail gizen, zuri eta bigun batzuk agerian utziz. Halako malgutasun koipetsu
bat gordetzen zuten hatz gizenetatik falangeetaraino. Belarri txiki gizen eta zizelkatuetan. Gorpuzkera apur bat gizena zuen, bizimodua
eguzkipean ateratzen dutenen itxura ederra eta gogorra.

2 (animaliak)

Zekor guri eta gizen bat aukeraturik, morroi bati eman zion berehala aton zezan. Baditut oilasko gizen ederrak....
Masailak gorri-gorri, pixka bat lelotua, erretzen ari ziren animalia gizenei barre txikiak eginez. Neskatxak katu gizen arre argia hartu zuen
besoetan. Balthazar, François andrearen zaldia, abere gizenegia, ilararen buru zihoan. Pony gris tantotu gizen bat etorri zen presarik gabe
zelaira. Barbo txiki gizenak, elurra bezain zuriak. Evak ez zuen sagarra jateko inolako asmorik, baina horretara behartu zuen suge gizen

· Ahatekiak, ahate gibel gizenak eta antzarak ekoizten dituzten etxalde ugari dago.
3 (landareak etab.) Uraren hondoan dagoen landare gizen eta zuri horrek. Gaitzaren
batek.

espirituaren lurralde guztiak bete-beterik
zeuden gari lodiz, ezkila dorreak ziruditen olo gizenez, lihoz. Amak konpota egiten du azokan aurkitzen dituen anpolai gizenenekin eta,
gero, potetan sartzen. Lur beltz eta gizena. Bakearen soroan gerraren haziak usu barreiatuak direla eta erne eta hazteko lur gizena
dutela.

4 (gainerakoak)

Euri motela, gizena, zaharra, asfalto-txingarrei usaina eragiten dien horietakoa. Naturaren hezetasun gizenak.
Jende tropel gizen eta zurbil horren gainean, tente dago Sainte-Cécile elizaren masa zuri ikaragarria. "Amelie-san" orro egin eta barre
gizen zikin batez lehertuko zitzaidala uste nuen. Motorren etengabeko doinu gizenak "briu-brau" zartatzen ziren ke buhada beltzetan.
Orduak aurrera joan ahala, elkarretaratzeak gizenduz joan ziren. Pertsona helduaren kasuan, idealak izan ohi dira eskuarki bere biziko
etsigarri gizenak, etsigarri esistentzialak. Izen baten jabe eta diru baten jabe egitea da arrakasta; hau da: letra eta numero gizenez
idaztea pertsona baten izana, balioa eta prezioa. Guraso zintzoek, maisu-andereñoek eta kazetariek beren haur edo bezero umetuen
aurrean, zer dioten jakin gabe, bota ohi dituzten jakineko ideia gizen eta berbaila elbarriak. Minutu batean gertatua bi minututan zabaldu
zuten, eta Samuelen ero-fama gizendu zen. Askatasuna edo ideologia edo erantzukizuna bezalako hitz ezin gizenagoek. Zergatik edo
nola gertatzen dira gauzak (eskuarki bizimoduko gauza gizen, potolo edo esanguratsuak)? Village Voice egunkari paperean inprimaturiko
agenda gizen bat da.

· 5 (predikatu gisa) Lodia baino gehiago, gizena zen, borobila, guria. Ziur egon hadi -esan zuen-, Kain gizena zuan eta Abel argala.
Gizena eta aurpegi-zurbila zen. Marro ikusi nuen plazan sartzen, zerri baten moduan ibiliz, gero eta gizenago baitzegoen. Gizena zegoen,
egon ere; gizenegia, hogeita hamar urte besterik ez izateko. Garai batean hain gizena zena, orain hezur eta azal baitzegoen. Orreagako
ordokia dena pentze berde eta gizen da. Gari-oloak ez baziren ere, belarra bai, bete eta gizen etorriko zen, euri gozoa eta eguzkia lagun.
Drina ibaia zeharkatzera zihoala, konturatu zen, uholdeak izanagatik, urak handi eta gizen zetozela. Bouvillen dena da gizena eta zuria,
zerutik erortzen den ur hori guztia dela medio. Albertok ere asko jaten du eta ez nuke nahi Cesare gizajoa bezain gizen jartzea. Lajosen
gonbidapena sakelan zuela heldu zen Endre, eta han zen lorategiaren erdian, gizen eta lasai.

6 (izen gisa) -Gizen hori ezagutzen duzu? Baina honela oldartu zitzaion gizena halako batean: [...]. Dardarka hasi ziren gizenaren
ezpain lodiak. Gizenekin bazian hark zeozer.

· 7 iz haragiaren gantza, giharra ez den zatia.

Saiheski ogi-arrautzeztatua nahi nuen, baina gelditzen zaizun horrek gizen
gehiegi du... Urdai gizena ezezik, zerri odolkiak, saiheskiak. Atximur egiten zion hanken gizenean, inork ikusi gabe, eta neskameak ontzat
hartzen zion. Haragi-puska handiak sartuz banan-banan burdinazko barra luzean, gihar eta gizen zatiak tartekatuz. Dieta: gizenik gabe.
Izenak motz gelditzen dira, eta izen sustantiboak, sasia eta gizena besterik ez dakarten horiek, motzago eta putzago. Ene estomakak ez
zuen gizenik jasaiten ahal. Beti egoten zen patataren bat edo gizenen bat. Esplikatu zidanez, bizimodu sedentarioa eginez, gizendeposito bat formatzen da begietan barrena, osasunaren kaltean.

8 Astearte Gizen

Gaurtik haste, heldu den Astearte Gizena arte, zortzigarren aldikotz, aurten ere, soinu eta dantza berriak
taularatuko dituzte inauterien karietara Errobiko Kaskarotek. Asteart Gizen martxoaren 4an. Astearte Gizena dela, Zanpantzar erreko
dute..

9 gizenaren gizenez Dudleyk, gizenaren gizenez ipurdia sukaldeko aulkiaren bi aldeetatik erortzen zitzaiola, irri bortxatua egin eta
Harryrengana jiratuta, esan zuen: [...].

10 gizen-gizen Madama Paz azalduko da, sorgin zahar gizen-gizena. Zazpi behi itxura ederrekoak eta gizen-gizenak, ibaiertzeko
larrean bazkatzen hasi zirenak. Udaberriaren bihotzeko apirilak, berriz, larreak gizen-gizen ipini ohi dituela. Euria gizen-gizena da
dagoeneko, ase gabe ari du, zeruak hustu egin behar duela ematen du. Gizen-gizen eta trumilka zetozen Charles ibaiko urak.

11 ostegun gizen

Inauteri aurreko ostegunean, ostegun gizen delakoan. Ostegun Gizena: garai hartan, goizeko hamabiak arte,
klaseak normal izaten ziren, eta, hamabietan puntuan, festaren leherketa, erokeria kolektiboa, jaiaren orgasmoa.
[3] andre gizen (3); asteart gizen (3); astearte gizen (3); behi gizen (3); gibel gizen (3); gizen dauden (4); gizen gizena (5); gizen samarra (4); idi gizen
(3); ostegun gizen (4); zahar gizen (3)
andre gizena (7); gizen gizena (5); gizena zegoen (4); gizena zen (13);
andre gizenak (5); zerri gizenak (4)
andre gizenaren erretratura (3)]

gizenarazi, gizenaraz, gizenarazten du ad gizentzera behartu.

Uso haiek, alez eta ur gaziz gizenarazita, kolpatuta,

lepoa ebakita, Tuilerietako pagausoak ekarri zizkioten gogora.

gizendu, gizen(du), gizentzen 1 da ad gizen edo gizenago bihurtu. ik loditu. ant argaldu.

Helena, gizendu
egin zara, eder-ederra zaude. Eta azken bi urteetan hamasei kilo gizendu zen. Orain ez duzu gaizki jaten, eta, hala ere, ez zara
gizentzen... Eta ni, berriz, gizendu egin nauk, aizak! [Azienda] haragitarako, hots, dirutarako hazia eta gizendua. Zezeila euritsu,
bedartzak ederto gizendu. Hor azaltzen da berriro laino mehar ttattar bat, bertan formatzen eta gorpuzten doana, loditzen eta giharretzen,
betetzen eta gizentzen... Unean-unean zirriparra gizentzen ari da. Aritzakun eta Urritzateko urekin gizentzen eta Bidarrain Errobi
izenekoari juntatzen zaion ibaiari. Kalitatea eta kantitatea urritzen joan ahala, gure haserrea gizentzen hasi zen. Hein bat gizendua,
bizarra utzia pusatzerat eta ileak luzatzerat, arrunt beste itxura bat omen zuen.

· 2 du ad

Usoak gizentzen ari nintzen. Besterentzako zerriak gizentzen aritu behar. Izaki guztiak gizentzen ditugu gizen gaitzaten,
eta geure burua dugu gizentzen mamorroentzat. Ez dut nahi integra nazaten, ez eta nire odol gorri ederra piztia linfatiko hori gizentzera
joan dadin. Poltsa gizentzeko. Urteak nire soldataz haren poltsikoa gizentzen, eta horra ordaina. Inork ez die etorri berriei begiratu giza
multzoa gizentzera jarri direnean. Ikasleen onespenak ez dio curriculuma gizenduko, horrelakorik ez baita aintzat hartzen. Jeronimok ere
bizitza arauzkoaren itxura egin behar izan du, eta aurre-juzku bat gizendu, bere intimitatea gordetzeko. Horrek Ibarlako jaunari buruzko
susmo beltz asko gizendu zituen saratarren artean. Ahotsa gizendurik, deklamatzen hasi zen. Ez du borrokaren folklorea gizendu nahi.
Jendearen ulertezintasuna gizentzeko. Agustin izeneko agure armairutxoarena, baserria tremendismoaren agertokitzat daukatenen
morboa aitzakiarik gabe gizenduko duena. Erretorika hutsa da, haizeak alferrik gizendutako orbela.

3 (era burutua izenondo gisa)

Behinola, ardi, idi eta zekor gizenduak hil zituen Adoniasek opari bezala. Hortik aurrera erreka
gizendua izan dute lagun eskuin aldean. Errekako ur gizenduari begira jarri dira
[3] bapo gizendu (3); kilo gizendu (4)
zekor gizendua (5)
zekor gizenduak (3)]

gizenegitu izond gizenegi bihurtua. Gainerat ez prestatua, gizenegitua, gaixo pagatzaileak.
gizengarri iz gizentzen duen zera.

Irakurketa konpultsiboak, hausnartzaileak, zerbitzuzkoak, plazer hutsekoak, buru

eragozgarriak, autoestimuaren gizengarriak.

gizenketa iz gizentzea. Dagoen-dagoenean, beraiek egindako plangintzak ondorio bakarra izango du, foka eta mortsen gizenketa.
gizenki iz gizena, haragiaren gantza.

Gure diskurtso eskolastiko lojikaz apaindu eta itxuraz nobletu honek baino gizenki zuri
gutxiago eta gihar gorri gehiago erakusten duela letratu gabeko edozein hiztun inozentek. Beste ainitzetan baino gizenki gutiago jaten da
hor. Uztaritzeko Zanpantzarrek ez du deus ikustekorik kostaldeko San Pantçar edale, gizenki jalearekin. Ortziralean Donapaleun, antzara
eta ahate gizenki merkatua eta sariketa.

gizenkor izond gizentzeko joera duena.

Alferrak arabiarrenak bezalako almendra-begiak zituen, ile-kiribil beltz eta leunak,
gizenkorra zen eta zintzilikarioak eta belarritakoak eraman zalea oso. Izenak asko behar du eta asko jaten du; gizenkorra da.

gizenkote izond adkor gizena. -Horko gizenkote hori. Gelako aire guztia xurgatzen zuen gizenkote haren erruz. Metro eta erdi
baino askoz gehiago ez zen emakume gizenkoteak ez zuen galderarik egiten.

gizentasun iz gizena denaren nolakotasuna.

Gorrotoa ziolako, bere gizentasunari ez ezik, bere ahizpak zeta ikusgarriekin
janzteko zuen joerari ere. N hiriko dama guztiak lodi samarrak zirela, baina hain trebetasun handiz estutzen zuten gerria eta hain zuten
liraina ibilera, ezen ez baitzegoen haien gizentasuna nabaritzerik. Gizentasunaren gaixotasunari aurre egiteko. Egun gizentasuna oso
zabaldua dago, elikadura txarra eta bizitza sedentarioa dela eta. Gizentasuna eta eritasun kardiobaskularrak etengabe hazten ari direla
Eguzki Berriaren herrian. Gizentasun arazoak izango dituzte britainiarren herenek 2020an. Estatu Batuetako biztanle lodikorrek beren
gizentasun itsusiaren kontra egiteko. Gizentasunaren aurkako tratamendu berriak sortzeko.
[3] gizentasun arazoak (18); gizentasun arazoak dituztenen (3); gizentasun arazoek (3); gizentasun arazoen (3); gizentasun kasuak (3); haurren
gizentasun (3)
gizentasunaren aurkako (7)]

gizentegi iz abereak gizentzeko tokia.

Aratxe gizentegia haratxago eta beste deiztegi bat ere badauzka. Milaka behi

gizentegi.

gizentxo izond gizen samarra.

Bazen edade ertaineko mulata bat, gizentxoa, bekokian ebakiondo bat zuena. Sabel gizentxo
birjintasunez eta amodioz bete-betean. Zerri gizentxoren bat gazikutxan ondo doblatzekoa ere.

gizentzaile (corpusean gizentzale soilik) iz abereak gizentzen dituen pertsona. Hiru etxalde horietan xerrikumeak
beren bi hilabete eterdiak arte hazi ondoan (25 kilo arte nunbeitan), gizentzale batzuren etxetara igorriak dira hiruzpalau hilabeterentzat,
100 kilotara heldu arte.

gizentze iz gizen edo gizenago bihurtzea.

Izaki delikatu haiei bizitzen lagundu, zurtoinen freskura hatzetan ukan, muskilen
gizentzea gertutik ikusi. Eta seguru, baita ere, neskato honek ez duela gizentze arazorik.

gizon 1 iz gizaki arra. ik gizonezko 2.

Gurera etortzeko bideak jendez gainezka zeuden, zahar eta gazte, neska eta mutil,
gizon eta emakume, elkarren ondoan batzuk, banaka besteak, igo eta igo. Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Bazen lurralde
hartan Joan izeneko gizon bat. Izen bereko beste gizon batekin ezkonduta dago. Zaldizko gizon asko lagun zituela. Aurrean garaiera
handiko gizon baten hezurrak zeuden. Gizonak urde galantak dira neska gajookin. Eskarmentu handiko gizon asko ikusia zela. Eta
SSetako gizonak ere ikusi nituen, beren uniforme beltzak jantzita. Portuko zamaketariak, bizitzak zaildutako gizonak, gogortasunera
ohitutako gizonak, beren gorputzen ahalmena ezagutzen ez zuten gizonak, indarrean eta indar-erakustaldian, zentzua zuten gizonak,
bai, greba egitera ausartu ziren. Buru argiko gizon, jainko-zaletasunaz eta bizi-ohiturez ospetsuak. Gizon bat hil zuela, gudarosteko
kapitain bat. Bi gizon, aita-semeak, atxilotu zituen Ertzaintzak Sestaon. Alde guztietatik etorri zen jendea, gizon eta emakume, santua
ikustera. Gizonak gizon behar du, ezer izango bada. Gizon arteko adiskidetasunaren zentzu sakona altruismoa duk. Zure bizitzako gizon
guztiak. Nolako gizona zen? Andreak itaundu ei eutsan: "Zer pasaten jatzu, gizon?" -Baina, Tom, gizona! Bai zera, gizona!, sumindu zen

Napumoceno jauna. Umetokiaren ahoak gizonaren zakila estutu egiten du, eta bertan biltzen dira haziak. Solasaldi hutsala izan dute, eta

· Elurrezko gizonaren hondakinetan arkatzaren bila zebilen haurra.
2 (izenondoekin) Tomas gizon eskolatua zen. Gizon ederra izango haiz, ezbairik gabe. Gizon goxoa zen Kaiet, jendekina, bat eta
lurperatutako neska gizonaganako sexu-grina sentitzen hasi da...

bertzearekin solas egitea maite zuena. Ni oso gizon gaiztoa naiz. Gizon gaiztoak beti gustukoagoak, betiko kontua. Jaka batez jantziriko
gizon bibotedun bat. Gizon uniformedunak zeuden bi txalupetan. Gizon anker baino ankerragoa izanik, bortxaz ezartzen zuen bere legea.
Gure oroimena gizon ezjakinena da, denboraren poderioz moteldua. Sasoi horretan itzultzen baitziren Madrildik herriko gizon prestu eta
erregimenaren txit adiskideak. Gizon lodi, burusoil eta begi urdin bat. O'Connor jauna, gizon gazte ile-gris bat. Probintzietako gizon
dotore-usteko horietako bat hiri erdian. Lehen lerroko gizonak, gizon puskak inondik inora. Gizon ezin miserableagoa nintzelako. Horren
ostean gizon goiz aguretu hura [...] txanelean igo zen. Ez zegoen gizon beltzez jantziaren inolako arrastorik. Zergatik zegoen gizon
umore-txar batekin eta nirekin hemen kuzkurtuta.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Guztietako eta edonongo gizon-emakumeen ondarea. Gizon-emakumeen arteko
aginpidezko harremanetan. Milaka gizon-emakumeen aurrean. Gizon-aurpegi bizarra kenduak eta ezpain gorriko eta sudur hautseztatuko
emakume-aurpegiak. Gizon-ahotsak entzun ziren nahasi-mahasian. Gizon usaina, airean zebilen izerdi usain gozoa. Ez zen harropuzten
bere kirol-gaitasun eta gizon-kemenez. Izeba Augusta, gai honetan zure gizon-sena balia dezazun erregutzen dizut. Azkengabeko gizonbakartasun tristera kondenaturik ikusten nuen garai hartan neure burua. Denbora joan ahala eusten zion gizon-ereduarekin. Atzera bere
gizon-arropak jantziak zituela. Gizon-zapata sendoak. Gizon-itzalak borrokan ikusi zituen ontziralekuan. Baranda bernizatuak gizonilarari eusten zion. Gizon talde bat ikusi zuen han jokoan. Atea zabaldu eta arrapataka sartu zen gizon-oste hura. Gizon-karga mardul
hura iristen zenean. Gazteegiak dira gizon-lanerako. Nik esan gabe ere badakizu, Martin, zer gizon-klase den hori. Baina gizon galtze
haundiak izan ziren ene erresimenduan, oinezko 16.ean, soldado eta ofizier. Beren artean miseriarengatik edo bakartasunarengatik ardura
bazen jokotzar, ebasketa, zanpatze, berdin kabala edo gizon hiltze. Bidea moztuko zieagu puta gizon-gose horiei.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Era

askotako ezbeharrak zituen beste andre-gizon multzo handi batek. Joan zen
korrika obedientzi gizon zen Silvestre aitaren agindua betetzera. Lehergailu bat zartaturik, bi poliza-gizon hil dira, beste bat handizki
kolpatua altxatu dute. Polizia-gizon bati galdegin diot beribila plazan uzten ahal dudanez. Landetxeen administrazioa "mamsér" (sasikume)
baten esku utzi zuelako, zeinak ogi-koxkor baten truke saldu baitzizkion [kupoiak] bere lasto-gizon bati. Harriague-Morroxko, Pradet eta
Labat diputatuak, de Saint Jayme, d'Andurain, d'Elissagaray, Etcheverry eta beste herri-gizon batzuk higitzen hasi ziren. Ekintza-gizon
zaildu bat espero nuen, ez atso zarpail hura. Arma-gizon sendoak. Propio kontrataturiko launa eskolta-gizon armaturekin. Frantziar
funtzionario edo letra-gizon bilakatzen arrakasta izandakoan espero zezakeena baino. Haren bizitokia: jakintza-gizon batena iduri [...]
pareta guztiak liburuz beteak. Agian enpresa-gizon bihurtuta bukatuko zituen bere egunak. Negozio-gizon argia zen, antza. Lanak izango
lirateke gure artean finantza-gizon bat zer den haiei ulertarazteko. Zuzenbidean aditua eta lege-gizon zen Pedro Cattanirekin. Osrik,
gorte-gizon maneratua. Ea matematikari batez diharduen, estatu-gizon batez, poeta batez ala erlojugile batez. Garraio gizonak pianoa
bere tokian utzi eta gero. Entzun zituen istorioak beste bufalo-gizon batzuenak: haietako hiru osasuntsuen kanpamenduan zeuden, handik
milia batzuetara. orain berak, bere SSetako zaldun beltzen buru, egotziko ditu ekialdeko azpi-gizonak Alemaniak behar dituen
lurraldeetatik. Hala nola erdi arrain erdi txakur direnak, edo erdi arratoi erdi intsektu, edo erdi gizon erdi txori.

5 gizakia.

Da gizakiak [ “gizonak” ezabatu eta gainean idatzia] maitasunez egiten duen ekintza bat. Nire herri honetan zibilizazioa,
gizonaren zoria, adiskidetasunaren atsegina gogora ditzadan. Gizona ez da harreman korapilo bat baizik. Humanismoak Gizona predikatu
du. Zakurra gizonaren lagun zintzoa da. Gizonarengandik urrunen dauden ugaztunetarikoak dira, beharbada gizateria baldarki
endekatuaren ezaugarriak dituztelako.

6 senarra.

-Etxean?_Gizonarekin bakarrik bizi da. Hurrengo egunetan bere gizonaren joan-etorriak aztertzeko detektibe bati
enkargua eman zion. Bere gizonarenean ez zuen egun bat zoriontsurik igaro.

7 (adizlagun gisa) gizontasunez. ik gizonki1. Gizon jokatu behar nuela eta ezin jar nezakeela neure gizontasuna kolokan eta
kordokan. -Osabak gizon jokatu ez duelako. Nire begien aurrean biluzten zelarik, berarekin gizon jokatzeko eskatu zidan. Ezin negar
egitetik egoera izugarriei aurre egiteraino, eta hori dena beti gizon agertu behar dutelako, beste arrazoirik gabe. Behingoagatik besterik ez
bada ere, gizon porta zaitez. Argi zegoen hura hiltzera joanak zirela dendara, eta lehengusuak gizon portatuz hil nahi izan zuela. Atzo
gizon etorri ninduan ni, ordea, galtzak bere lekuan.

8 gizonago

Hernando ez zen ni baino gizonago; ene iritzian, behintzat. Pasteur ez da inoiz begira dagoenean baino gizonago. Edo
bestela, zergatik uste izaten dugu gizajook, egiak gizonago egiten gaituela? Frantses banderak gizonago bihurtu balitu bezala... Inoiz
baino gizonago ikusi nuen harkaitz haren gainean eserita. Atso maingu bat izutzeak ez gaitik gizonago egingo. Zure emaztea kementsua
da, eta gizon askok baino gizonago jokatu ohi du.

9 gizon bihurtu Tira, seme, gizon bihurtu zara jadanik, eta egun batean biscaynetarren buruzagia ere izango zara. Berarentzat ez zen
aita bat, baizik eta gizon bihurtutako ikara.

10 gizon egin Ahaleginak eta bi egingo ditut zu gizon egiteko. Gizon egin zara... potroekin! Gizon egin nauen emaztekiaren besoetan.
Kristo gure Jaunaren gizon egitea adierazi ziola.

11 gizon-gizon Ez bibote kaxkar barregarri horietakoa, ez, bibote sarria, gizon-gizon baten bibotea. Azkeneraino joan zitezen, izan
zitezen gizon-gizonak. Eta gero haren ipurdiaren kontra igurtzitzen nintzen, gogotik gustatzen zitzaion, nahiz gizon-gizona zen, portuges
guztiak bezala, atzelariak barne.

12 gizon-nahi (korpusen gizonahi soilik) izond gizon izan nahi duena. Eskola ttikian genbiltzala, eliz ondoko askara
ekartzen zituzten ura edanaraztera eguerdiro, eta gu, mutiko gizonahi haiek, mandoei begira egoten ginen liluraz, gehiegi ondoratu gabe;
elkarri hozka eta ostikoka hasten baitziren mandoak tarteka, eta orduan...

13 gizon proba idi probetako bezalako harriekin gizonen artean egiten den proba. Proben artean harri jasotzea,
gizon proba, lokotx biltzea, lasto fardel botatzea, trontza eta ingude altxaketa egongo dira. Nabarnizen jokatuko da Euskadiko Gizon Proba
Txapelketa azaroaren 20an eta 21ean, eta, Basaibar, Satxibar, Urionaguena, Alzola, Lopez eta Goenaga lehiatuko dira. Euskadiko gizon
proba txapelduna da Mikel Alzola gernikarra.

14 gizon probalari gizon probetan aritzen dena. Mikel Altzola gernikarrak oso garbi utzi zuen herenegun gizon probalaririk
onena dela.
[10] adineko gizon (33); adineko gizon bat (10); bi gizon atxilotu (64)
gizon aberats (22); gizon aberatsa (10); gizon adoretsu (11); gizon ala emazte (12); gizon altu (11); gizon apala (11); gizon argal (14); gizon argi (12);
gizon argia (31); gizon armatu (23); gizon armatuak (13); gizon arrunta (14); gizon atsegina (21); gizon ausarta (18); gizon azkar (13); gizon azkarra
(19); gizon bat agertu (21); gizon bat atxilotu (262); gizon bat aurkitu (15); gizon bat etorri (16); gizon bat hil (102); gizon bat ikusi (54); gizon bat izan
(10); gizon bat sartu (22); gizon beltz (19); gizon beltzaranak (10); gizon beltzez (14); gizon berri (11); gizon berria (17); gizon bikaina (15); gizon
bitxia (10); gizon bizardun (15); gizon dotore (21); gizon dotorea (16); gizon ederra (24); gizon edo emakume (20); gizon egin (34); gizon egina (11);
gizon emakume (181); gizon emakume guztien (12); gizon emakumeak (114); gizon emakumeei (40); gizon emakumeek (66); gizon emakumeen (121);
gizon emakumeen arteko (15); gizon emakumeok (10); gizon emazteak (11); gizon eta emakume (105); gizon eta emakumeak (30); gizon eta
emakumeek (15); gizon eta emakumeen (58); gizon eta emazte (85); gizon eta emazteak (14); gizon eta emazteen (11); gizon ezezagun (12);gizon
ezkondua (11); gizon gaizto (10); gizon gaiztoa (11); gizon galdu (12); gizon garai (27); gizon garaia (20); gizon gazte (204); gizon gazte bat (77); gizon
gaztea (82); gizon gazteak (63); gizon gogorra (11); gizon goxoa (12); gizon handi (93); gizon handi bat (14); gizon handia (63); gizon handiak (25);
gizon handiaren (11); gizon handien (10); gizon heldu (29); gizon heldua (21); gizon helduak (15); gizon ikasia (13); gizon indartsu (12); gizon
indartsua (17); gizon isila (11); gizon ixil (13); gizon ixila (11); gizon izan (24); gizon jakintsu (26); gizon jakintsua (15); gizon jator (15); gizon jatorra
(33); gizon langile (17); gizon langilea (15); gizon lasaia (16); gizon libre (25); gizon librea (12); gizon libreak (30); gizon lodi (25); gizon lodia (12);
gizon multzo (11); gizon on (29); gizon ona (63); gizon ona da (11); gizon onak (10); gizon ospetsu (19); gizon prestu (30); gizon prestua (34); gizon
proba (10); gizon puska (26); gizon santu (19); gizon santua (18); gizon sendo (14); gizon serio (12); gizon talde (29); gizon talde bat (12); gizon txiki
(48); gizon txikia (42); gizon txikiak (36); gizon xahar (17); gizon zahar (75); gizon zahar bat (30); gizon zaharra (43); gizon zaharrak (50); gizon
zaharraren (10); gizon zentzuduna (11); gizon zintzo (59); gizon zintzoa (38); gizon zintzoak (11); gizon zuhur (14); gizon zuhurra (12); gizon zuri (30);
gizon zuriak (14); gizon zuriaren (10); gizon zuzena (20)
herriko gizon (22); hiriko gizon (15); hiru gizon atxilotu (22); itsas gizon (27); itxurako gizon (22); izeneko gizon (67); izeneko gizon bat (31);
jainkoaren gizon (35); lege gizon (19); lehen gizon (10); munduko gizon (19); negozio gizon (43); plaza gizon (22); politika gizon (16); poliza gizon (19);
polizia gizon (16)
gizona atxilotu (44); gizona atxilotu zuen (19); gizona bere bakardadean (22); gizona eta emakumea (18); gizona gizon (15); gizona hil (19); gizona
ikusi (13); gizona isilik (10); gizona izan (58); gizona izan zen (19); gizona izango (14); gizona izanik (10); gizona izatea (11); gure gizona (67);
jainkoaren gizona (64); nire gizona (19); plaza gizona (12)
emakumeak eta gizonak (13); gizonak erantzun (19); gizonak eta emakumeak (24); gure gizonak (38); herriak eta gizonak (208); jainkoaren gizonak
(95); nire gizonak (15); polizia gizonak (12)

gizonaren gorpua (15); gizonaren izena (14); gizonaren semea (60); gizonaren semeak (17); gizonaren semearen (17); gure gizonaren (16); jainkoaren
gizonaren (37)
gizonarengandik urrun bizitzeko (18)
jainkoaren gizonari (25)
gizonek eta emakumeek (12)
emakume eta gizonen (16); emakumeen eta gizonen (35); gizonen arteko berdintasuna (11); gizonen eta emakumeen (46)]

gizonagotu, gizonago(tu), gizonagotzen da ad gizonago bihurtu. Esker onezko zor bat ere Elizaren alderat, jakin baitu
harek [...] gizonaren eta sozietate hobe baten moldatzen, gizona beti gizonagotuz eta beti jainkoratagotuz.

gizonahi ik gizon 12.
gizonarazi, gizonaraz, gizonarazten du ad gizontzera behartu.

Horretarako omen da armada, zu bezalako gazte

kokoloen gizonarazteko.

gizondu, gizon(du), gizontzen da/du ad gizon bihurtu. (gaztea)

Ardoa ez zitzaidan eztarrian behera eroso sartzen,
baina edan behar nuen gizonduko banintzen. Baina etxeko ume tipia gizontzen ari zaiguk-eta...! Garai hartan biok geneuzkan hamabost
urte eta ni jabetuta nengoen nola ari zen laguna emaro-emaro gizontzen. -Zu engoitik gizondua zara, eta ez duzu ene beharrik.
Gizondutakoan ez nintzela nekazaria izango agindu nion neure buruari. -Ala, Maruxina, gizondu ezazu mutil hau -aditu du bat-batean
aldamenetik. Posible ote da, maila batetik gora, gizon izana berriro gizontzea? Gizondu egin haute hamazortzi urteek.

2 (emakumea) Erromako zubi azpitik igarotzen dena, gizona bada emakumetu egiten da, eta emakumea bada gizondu.
3 (era burutua izenondo gisa) Gizon gizonduenen modura hasi zen madarikazioka eta biraoka. Jaiki orduko

neure aurrean

ezarriko dut egin behar dudan kontenplazioa, betiko Hitz gizondua gehiago ezagutzeko.

gizonenganatu, gizonengana(tu), gizonenganatzen da ad gizonengana joan.

Eskuak xamangoz, arrautzez eta

debaldezko arropa higatuz emokaturik, Nako gizon eta umeenganatu zen.

gizonerdi izond pei Gainera, putak ordaintzen dizkizu, gizonerdi gizajoak!
gizonezko 1 izlag gizona dena, gizonari dagokiona.

Blusa loreduna eta gizonezko txanoa zeramatzan emakume muturluze bati. Portugalgo gizonezko idazle bakarrak, Paulo Teixeirak, kafearen bidez bereizten du Europa. Mujik: antzinako Errusian,
gizonezko nekazariei deitzeko herri xeheak erabiltzen zuen hitz arrunta. Ezbeharra izan zuten gizonezko gidarien %73 45 urtetik
beherakoak izan ziren. Bigarren mailako gizonezko aktore onenaren saria. Salvador Diez galerian bi gizonezko biluzi daude. Neu nintzen
gizonezko protagonista. Esaldi bat alemanez idatzia azpian, ich lebe dich eta data bat, 11-09-38; gizonezko izen bat, Franck hain zuzen
bihotzaren eskuin aldean. Begietsi nuen berriro argazkiko Joachimen aurpegia, gizonezko-aurpegi sinpatikoa. Driss Lakhouaja marokoarra
eta Kamel Ziani euskalduna izango dira gizonezko proban beste protagonistak.

· 2 iz gizona. Gizonezko garaia zen, sendoa. Gizonezko gazte bat zuen aldamenean. Gizonezko gorbatadunak batzuk, gona motzeko
emakumeak besteak. Bada beste gizonezko bat ere, kankailua. Ertzaintzak 29 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo. Herriko
gizonezko guztiak ibiliko dira handik sartu eta atera ezinik. Sistemaren oinarriak mugitzen ari dira, eta, horrek, urduri jartzen ditu
gizonezko asko eta asko. Biok ezagutzen genuen gizonezko banandu baten kasua ekarri zuen harira. Erromatar inperioko gizonezko
aske guztiak. Hamahiru urtetik gorako gizonezko judu guztiek. Gizonezko gehienek bibotea dute, bai hinduek eta bai musulmanek.
Hainbat gizonezko komisarian tiro eginez sartu eta gero gertatu zen ihesaldia. Ekainaren 5ean bi gizonezko ezkonduko dituela iragarri
zuen atzo Begles herriko alkateak. Bi gizonezko ari ziren elkarri hitz egiten. Giza maila guztietako pertsonek, gizonezko eta
emakumezko, zahar eta gazte. Hamabi ziren, sei gizonezko eta sei emakume. Laiko gizonezko eta emakume, haur, gaztetxo, gazte eta
zahar guztiei.
[3] afrikako gizonezko gazteen (3); beste gizonezko batekin (4); bi gizonezko atxilotu (19); bigarren mailako gizonezko (4); emakume eta gizonezko
(3); emakumezko eta gizonezko (4); gizonezko aktore (25); gizonezko aktore onenaren (11); gizonezko armatu (4); gizonezko armatu batzuek (3);
gizonezko bat atxilotu (125); gizonezko baten ahotsa (5); gizonezko baten gorpua (11); gizonezko edo emakumezko (3); gizonezko eta emakumezko
(11); gizonezko eta emakumezkoen (6); gizonezko gazte (10); gizonezko gazte bat (5); gizonezko gazteen (3); gizonezko nahiz emakumezko (12)
antzezle gazte gizonezkoa (12); antzezle gizonezkoa (31); gazte gizonezkoa (12); lehen antzezle gizonezkoa (31)
emakumeak eta gizonezkoak (3); emakumezkoak eta gizonezkoak (6); gizonezkoak dira nagusi (4); gizonezkoak erroldatuz (4); gizonezkoak eta
emakumezkoak (9)
lehen antzezle gizonezkoari (6)
gizonezkoek eta emakumezkoek (4); gizonezkoek idatzitako (3)
emakume eta gizonezkoen (5); emakumeen eta gizonezkoen (9); emakumezko eta gizonezkoen (3); emakumezkoen eta gizonezkoen (20);
gizonezkoen eta emakumezkoen (25); gizonezkoen finala (5); gizonezkoen kasuan (3); gizonezkoen komuna (3); gizonezkoen komunean (6);
gizonezkoen komunera (5); gizonezkoen kontra (3); gizonezkoen kopurua (3); gizonezkoen kros (5); gizonezkoen langabezia (7); gizonezkoen
langabezia tasa (4); gizonezkoen maila (7); gizonezkoen maila nagusiko (3); gizonezkoen mailako (6); gizonezkoen mailan (6); gizonezkoen
moduluetan (3); gizonezkoen proba (6); gizonezkoen talde (4); gizonezkoen titiak (4); gizonezkoen torneo (3); gizonezkoen txapelketa (3); nafarroako
gizonezkoen (3)
gizonezkoetan zein emakumezkoetan (6)]

gizonezkotasun iz gizonezkoa denaren nolakotasuna.

Bere gizonezkotasun kontzientziaren ohartasun puntu bat sumatu
nion. Iduri lizun haietarik bakoitzak iratzartzen zizkidan apur bat nerbioak, sutzen zidan apur bat odola [...] berretzen eta emendatzen
zizkidan neure gizonezkotasun ustezkoari zegozkion humoreak.

gizongai iz senargaia.

Maddalenek ez zuen alta bere "gizongaia" ikusteko gogo handirik. -Eta zuk, Kattalin maitea, baduzia
gizongairik. Lady Diren gizongai berriaz artikulu sakon bat bada... -Ba, ni orain ontsa naun, lana, gizongaia eta laster sorterriko soro
peza batean gure amodiozko habia eraikiko dinagu.

gizonkeria. iz gizon itxurak egin nahi dituenaren egitea. ik gizontasun.

Ez zen gizonkerietan ari. -Ez duzue
erdibiderik: beti negarka matxismoa dela eta ez dela, baina gero, gizonkerietan aritzen ez zaizuena, to, homosexuala! Lau gizonen
artean, gizonkeriaz baino mintzatzen ez diren eta gizonkeriaz jokatzen duten lau gizontxoren artean.

gizonki1 adlag gizontasunez. ik gizon 7. Guztia gizonki eramaten zuten, inoren babesik bilatu gabe. -Arlote ergela! -ez zara
emakume batekin gizonki jokatzeko gai. Joka ezazu gizonki; ez izan beldurrik, bera izango baituzu laguntzaile. Gizonezkoak ordurako
baztertuxeago zegoen Aitorren izkuntz zarran bezala gizonki azaldu eta gizon jokatu behar zutenak. Euskal mintzaira ederra eta herriohidura onak gizonki eta fermuki zaintzea Euskal Herria altxatzeko. Berasategui azkaindarra biziki zuhurki eta gizonki plantatu da horren
aintzinean, trinketean nola jokatzen den erakutsiz beste basaka horri.
bolantean zihoala.

· Gizonki gidatzen zuen, oso, eta ez zuen hizketa gehiegirik egiten

gizonki2 1 iz gizonezkoa.

Boneta nagusi gizonkietan, neskatxa anitzek buruko gorria iletan estekaturik. Paleta jokoan, gomazko
pilotekin, gizonkietan, Ramuntxo Amestoy kostatarra eta Sebastien Martinez, hau arjentinarra, emaztekietan, Sylvie Halsouet eta Maritxu
Housset. Hemen saltzen dituzte gizonki ala emazteki arropak. Hilak : 50 urteko gizonki bat eta sei urteko haur bat, guarda zibil baten
alaba. Liu Peigi joan da gizonki aktore hoberenaren sariarekin. Gizonkia, G._Emaztekia, E.

2 adkor (multzokari gisa) Gizonkia zuten garraiatzen, bagoietan koka ahala jende sartuz, tinke tinkea.
3 gizakia. Enbalditu batek beste gizonki batek baino hamabost aldiz mentura gutiago duela lan proposamen baten ukaiteko, batak ala
besteak laneko gaitasun berak izanik ere. Duela bi miliun urte, gizonki batek bazuen hiruetan orai baino gutiago neurona buruan. Orai
duela bi aste hor genuen Jean- Louis Davant, honek aipatu zigun Euskal Herriaren historia luzea, gizonki kromañonetik hasiz, 1945 arte.

gizonkilo iz pei gizona.

Itxura integro eta dotore horren atzean gizagaixo bat ezkutatzen da, lar sofritzen duen gizonkilo bat.
Lanak izan baitzituen gizonak aurrean zuen gizonkiloari burutik behera ukabilkada bat emateko gogoari eusten. Ez dago lehengo kemenik,
gizonkilo potrogabeak dira gaurko heroi guztiak.

gizonkiro adlag gizonki, gizontasunez. Emiliok saminez baina gizonkiro onartu zuen bion porrota eta nire desertzioa.
gizonkote iz gizon handixkoa. Orduko hartan 22 urteko Louisvilleko gizonkoteak munduko txapelduna menperatu zuen, Sonny
Liston. Bi gizonen artean jaitsi behar izan zuten gizonkotea. Zure gizonkote horrek, Linok, hiltzailea zimino bat dela dio.

gizontasun iz gizon denaren, gizon jokatzen denaren nolakotasuna.

Nola Afrikako sabanetako tribuetako nerabeek,
beren gizontasuna frogatzeko, lehoi ehizan bildutako ebatondoak erakutsi behar dituzten, hala [...].Bikotekidearen gizontasuna ez
mintzearren. Nerabeek euren emetasuna edo gizontasuna azpimarratzeko sentitzen duten premia. Ez bada bere izaitea errespetatua, ez
bada gizontasunari, emaztetasunari lehentasuna emana. Gizontasunaren indarra kentzen zien senargaiei. Identitate krisi larria du, eta,
hala, bere gizontasuna zentimetroetan neurtzen du. Esaten zuen emakumeari "gizontasunaren" azken aztarnak kendu behar zitzaizkiola
haren libidoak geratuko zitzaion bide bakarra erabil zezan, hau da, bagina. Emaztearen aldean eta, bere gizontasun nabarmenari esker,
emazteak asetzerik ez zuen gaztetxo aseezina zirudien. Seme hori izan da aitaren gizontasunaren lehen emaitza. Filmetako heroiak
gogorarazten zizkidaten gizontasun eta gogortasunezko ezaugarriak zituen. Bi malko isurtzeko adina gizontasunik atera nuen
nonbaitetik eta, inoiz ez bezala, errukitu egin nintzen nire buruaz. Gizon jokatu behar nuela eta ezin jar nezakeela neure gizontasuna
kolokan eta kordokan. Kezka sortzen zion, bere gizontasuna zela eta, segurtasunik ez edukitzeak. Euren iritziz gizontasunaren
ezaugarria den patxadarekin. Zapaburu bipil batek obuluaren epela utzi du eta Falopioren tronpetatik barna gizontasunaren erreinu
bakartira itzuli da betilun. Arraunean zebiltzanak gizon askeak ziren ordurako, eta gizontasunez aritu ziren. Ugaldek bere bizitza osoan
egindako ibilbidean azaldu zuen «gizatasun eta gizontasuna, [...] euskaltzaletasuna eta andoaindartasuna» nabarmendu ditu adierazpen
ofizialean. Enetzat ere lagun haundi bat zen Manex, gizontasun haundikoa, militante zintzoa eta langile porrokatua.
[3] gizontasuna frogatzeko (3)]

gizontsu izond gizontasunez betea.

Ehortzeta egunean hor zituen Suhuskundarrak, gizontsu, bainan ama familiako eta beste

emazteak ere leialki etorriak.

gizontto iz gizontxoa.

Tomas eta bion artean azken-putz, forentsea zetorren, Gomez de Segura, jubilaziotik hurbil zegokeen
gizontto ttaparra. Ordea, hantxe nindoan ni, ehun aldiz gizon izan zitekeena gizontto bat eginik... "Hou Pitxu hou"ka zebilen gizontto
aguretuari begira geunden. Juanito Barberena, Vietnamen urtebete eman zuena, ta-ta-ta-ta "gizonttoak" akabatzen. Jainko guztien
Jainkoa, klitoria hatzaz eragitetik harantz joan ez den gizontto ezdeusa naiz!

gizontxo iz gizon txikia. Eta hara non trena iritsi eta gizontxo argal bat baino ez zen jaitsi, oihalezko maletatxo batekin. Gizontxo
mozkorti arlote bizkar-makur bat zen Mooney jauna. Allen Street-en gora, onddo-kapelarekiko gizontxo bizardun eta hankoker bat zihoan.
Bonino gizontxo potolo, zarpailtxo, lausoki txakurkara bat zen; bizarra gaizki moztua zuen eta irribarrea horzgabetua. Mediterranear
gizontxo beltzaranak. Gizontxo txiki-txikia zen, metro eta hogei zentimetrora iristen ez zena. Bizpahiru urteko gizontxoa zen ordurako,
lodi-lodia, txit zoriontsua bizirik egoteagatik. Orain gizontxoarena egiten saiatzen da denbora guztian.

gizontzar iz adkor gizon handia. Ez dakit zenbat ordu daramadan lo egin barik, alboko gizontzarraren erruz, batik bat. Ematen
du, ikusita, egundoko gizontzarra; baina, larruzko kapa eranzten duenean, gixon kakanarru bat ageri da. Berrogeita hamarren bat urteko
gizontzarra da, umea. Halako emakume puska haiek bezalako gizontzar iletsu eta indartsuren batekin.

gizontze iz gizon bihurtzea.

Irribarrea ezpainetaratu zitzaion Joseluren gizontzeaz isilean ironizatuz. Egiaz, niri gizontzetik
gehien gustatzen zitzaidana hura zen, edatekoak, erretzekoak eta beste edozer baino gehiago: emakumeei begiratzea, fantasiak egitea, eta
zakila urratu arte masturbatzea.

gizonzale izond gizonen zale dena. Benetan bitxia da zurea, Onan -esan zidan Imanolek-: gizonzale guztiok nahi izaten dugu
gure ohekideek buztan handia edukitzea eta zamalkari trebeak izatea. Evaren iloba, Hannah gizonzalearen alaba.

gizonzentrismo iz Antropozentrismo hori gizonzentrismoa bihurtzen da.
gizoste iz giza ostea. Kalera azaldu dira gizoste izutuak, buru-besoei eraginez.
gizotso iz giza otsoa. ik otso 8.

-Zuetako nork esan diezadake nola bereizten diren gizotsoa eta benetako otsoa? -galdetu zien
Snapek. Gizotsoa gizakientzat bakarrik da arriskutsua. Gizotso otzandua... Likantropoek, eta batik bat gizotsoek, beren atzapar-markak
antzina-antzinatik utzi dituzte herri askotako tradizioan. Emakumea berehala abiatu zen etxera; ez, ordea, behar bezain bizkor, gizotsoak
harrapatu eta "bularrak erauzi baitzizkion". Gizotsoaren hileroko eraso beldurgarritik libratu nuen. Eta une hartan hauts bihurtu zen nire
errugabetasun guztia, nire haur-xalotasuna; gizotso baten eskuek harrapaturiko txorimaloa banintz bezala sentitu nintzen; gizotsoak nire
hanka hortz artean sartu, eta bi, hiru eta mila zatitan kraskatuko balit bezala. Gauerdiaren ondoren Alchonon gizotso bihurtzen zelako
zurrumurrua zabaldu zuten.

gizotsokume iz gizotsoaren kumea.

Hagrid handi eta trauskila, astero-astero istilutan sartua, bere ohe azpian gizotso-kumeak
hazi nahian, isil-misilka oihan debekatura joan eta gnomoekin borrokan egiten zuena.

gladiadore iz Erromako jendaurreko jokoetan beste gizon baten edo basapiztia baten aurka
heriotzarainoko borrokan aritzen zen gizona, maiz esklaboa. Erroman gladiadoreen ikuskizunak antolatzeko ohitura
dagoelako. Bai gladiadoreen foroan eta bai jokoen ospakizunetan ere. Ezagutu zuen, bada, gladiadore barbarorik eta bidegurutzeetako
hitzontzirik. Dueloa gladiadore esklabo doilortuek herriari ematen zioten ikuskizun arrunta zelako.

gladiolo iz ezpata-lorea. Gladiolo gorrixkak, hosto berde izutuen artetik gora zetozenak, sugar gandorrak iduri. Eta gudari presoei
xahutu egin zitzaien gladioloek ekarritako zorion hura. Gero, ez bat eta ez bi, burdin sarearen zirrikitu batetik sartu, eta bide pribatuan
gora egin du tximistaren pare, gladioloen alorreraino.

glamour iz pertsona edo gauza baten xarma edo erakargarritasuna, batez ere ez-fisikoa. Dena xarma, luxu eta
glamourra. Glamour handiko argazkiz betea. Hori da zimaurra eta glamourra nahastu nahia! Arriskuaren lilura maite zuten, eta
bazekiten psikopatiaren glamourra estimatzen. Jateko finak eta ardo ezin hobeak, glamourrak gainez egiten dion herriko etxean. Dragqueenen glamourraren zati bat haiekin leku guztietara eramaten dituzten nerabeek osatzen dute. Berlinaleko zuzendari Dieter Kosslickek
aurtengo ekitaldia xarmaz eta glamour-ez beteriko lehiaketa izatea nahi zuen. Ilusioz beteta etorria zen Europara, zinemaren munduan
tokitxo bat egiteko asmoz ustez "glamour" zerion Parisera, eta, ni bezala, bera ere konturatu zen geroak zer zekarkion ilusio faltsuzko
paradisuan.

glamouroso (orobat glamuros) izond glamoura duena.

Eta ez naiz harritzen, ze berak ez du inondik ere amatasunaren
alde glamourosoa ikusten. Energia gazte eta glamurosa zen garai hartan.

glande iz zakil mokoa. ik moko 7.

Odoletan zuen glandea, eta prepuzioa puskaka erortzen zitzaion oso modu itsusian.
Ikuslearentzat, zulotxoz beteriko planetak izan daitezke; egilearentzat, giza gorputzaren zuloak: uzkiak, maginak, glandeak.
[3] glandea estaltzen duen (4)
klitoriaren glandeak (3)
zakilaren glandean (3)]

glandula iz guruina. Zakurrek ipurtzulo inguruan glandula usaintsuak dituzte.
glasnost iz SESBean Perestroikaren barruan eragin zen informazio gardentasuna. Mikhail Gorbatxoven glasnost
politikak nortasun islamikoa sendotzeko bidea ireki zuen.

glaukoma iz begiko gaitza, batez ere begi globoaren gehiegizko presioan datzana, ikusmena murritzea
dakarrena. Glaukoma dauka aspaldi, gizajoak. Kalamuak begi presio intraokularra jaisten du eta glaukoma saihesteko egokia izan
daiteke horregatik. Gaixotasunaren sintomak begietan irakurtzeko ohitura dut, glaukomak, begi-lausoak. AEBetako Glaukomaren
Fundazioak EHUko proiektu bat saritu du.

glazial iz guztiz hotza.

Ikastetxeko logela goibel eta glazial haietan. Eta pitzaduraren gainertzetik begiratzean, barru sakonetik
igotzen den bufada glaziala sentituko duzu. Ez dut heriotza maite, ezta haren pauso glaziala ere.

glaziar iz hormagunea. Uhartera heldu eta lehorra harri bel beltza izango da agerian denean, elurraren zuritasunak eta glaziarren
urdinak estaltzen ez duten guneetan. Zure harremanak ikasleekin Artikoko glaziarrak bezain hotzak izango dira. Banff aldera, glaziarrak
ikusten dira mendietan. Oso eskualde epel eta emankorra da, baina mendiz, glaziarrez eta aintziraz inguratua. Gure hegazkinaren itzala
morrena eta glaziarren gainean. Po ibaiaren adar nagusia, Dora Baltea, bete-betea dator, sasoi honetan gertatzen baita glaziarretako
elurren lurmentze nagusia. Vatnajokull glaziarraren azpian dagoen aintzira bateko urak eginiko presioak eragin du sumendiaren erupzioa.
[3] glaziarrak urtzen (4); glaziarrak urtzen ari (3); groenlandiako glaziarrak (4)]

glaziazio iz (geologian) hotz gogorreko periodoa, noiz ere hormaguneak kontinenteen zati handi bat
estaltzen baitute. Tolestura geologikoak, sumendien erupzioak, glaziazioak, denetik gertatu da ordutik honako denbora bitartean.
Bigarren eta hirugarren glaziazioen artean. Klima aldaketa nabarmena izan zen garai hartan, eta glaziazioarekin amaitu zen.

glazis iz gotorleku bateko ezponda. Ivan Ogareffek erabakia hartu zuen, eta, gau hartan, glazisetik behera txartel bat erori zen
Sangarreren eskuetaraino. Bi aldiz joan zen ate hartako glazisera arratsean.

gleba 1 iz laborantza lurra.

Gizon libre, batetik onura edo feudorik ez izan, eta bestetik glebaren mendekotasunari lotu gabe

zeudenei esaten zitzaien.

2 glebako jopu feudalismoan, lantzen duen lurrari lotuta dagoen jopua. Zer egingo, eta, besteri agindua eman aitzur
zezaten, beste horiek glebako jopuak izango ziren, noski, garai haietan jada bazen halako klase-diferentziarik.

3 glebako joputza feudalismoan, lantzen duen lurrari lotuta dagoenaren joputza.

Glebako joputza, beraz,

ezarrita zegoen jadanik Galiako parte hartan burgundiarrak sartu aurretik.

glikoproteina iz proteina batek eta gluzido batek osaturiko gai elkartua.

E Glikoproteina izeneko proteina zati
baten egitura kristalizatua zehaztu dute ikertzaileek. Zientzialariek ikusi dute E glikoproteinaren egitura hori aldakorra dela.

glioblastoma iz glioma.

Buruko minbizi motetan, ohikoena eta gaiztoena da glioblastoma multiformea, adituen arabera.
Minbiziaren kontrako Ameriketako Estatu Batuetako Elkartearen arabera, esate baterako, glioblastoma multiformea duten hamar
lagunetik seik bakarrik lortzen dute hiru urte baino gehiago bizitzea. Glioblastoma multiformearen aurkako tratamendu eraginkorra
terapia ezberdinak konbinatzetik etorriko dela iragarri zuen Guzmanek.

[3] glioblastoma multiformea (3)]

glioma iz neurogliako zelulek osaturiko tumorra.

Zientzialariek cannabinoideak injektatu zizkieten gliomak zituzten

arratoiei.

glissando iz musikan, osagarri adierazkor baten gauzatze berariaz atzeratua.

Glissando batzuk egin zituen gero
hatzak tekletara ohitzeko. Emakumeak ad libitum jostari bati ekin zion glissando eginez teklekin. Gogo biziz ekiten diet digitazioei, arpegio
eta glissando batzuk egiten ditut, pieza erraz bat jotzen dut segidan.

glizerina iz alkohol koloregabea eta eztia, koipeak xaboi bihurtzean lortzen dena. ik glizerol.

Erreakzio
horretatik bi osagai lortzen dira: bata organikoa (biodiesela) eta, bestea, glizerina, likidu likatsua. Azkenik, biodiesela eta glizerina
banatu behar dira, eta biodiesela lehortzen utzi. Glizerina irensten eta liseritzen ere ahalegindu nintzen, arrazoibide sinplista batean
oinarriturik: alegia, gantzen hausturatik sortua izanik glizerina, metabolizatzeko eta kaloriak hornitzeko modukoa izan behar zuela, aldez
edo moldez, hark ere.

glizerofosfato iz azido glizerofosforikoaren gatza. Glizerofosfatoak haur anemikoentzat.
glizerol iz glizerina.

Sagarraren heltzean, alkohola eta glizerola sortzen dituzten azukre ugari izatea izan du ezaugarri aurten
sagarrak, beroaren eraginez.

glizinia (egokiagoa dirudi glizina forma) iz zuhaixka apaingarria, lore urdin-moreak edo zuriak mordo
zintzilikarietan dituena. Doneztebeko gurutzean, glizinia ezin ederragoa aurkitu du loraturik, malba kolorekoa. Gliziniek lorea
galdua dute eta erreago daude bazterrak.

global 1 izond mundu mailakoa dena, mundu osoari dagokiona.

Askoren aburua da egungo ekonomia ireki eta
globalak zaharkituta utzi dituela ideia eta neurri keynesianoak. Arrazoimena ez dela gai jainkozko ordena globala ulertzeko. Nazioz
gaindiko kapitalen interesa da demokrazia globala arautzen duena. Justiziaren aldeko mugimenduak inoiz baino handiagoak dira, baina
errepresioa ere inoiz baino globalago eta bortitzagoa izan daiteke. Politika global eta lokalak abian jartzeko. XIX. mendeko merkatu
globalaren oinarri teknologikoak. Estrategia multinazionaletatik estrategia globaletara. Politika makroekonomiko globaletan. Lurra
"planeta" zela eta ez besterik, den-denok senidetzen gaituen bizitoki globala. Informazioaren gizartean bizi omen gara, herrixka
globalean.

2 multzo osoari dagokiona.

Ahalmen global edo integratzaile horrek ahalbidetzen dizkigu generalizatzea eta gogoeta egitea eta,
orobat, subjektibitatea eta bere buruaz jabetzen den ni bat garatzea. Gatazka Euskal Herri osoak bizi du, eta gatazkari era globalean
eman behar zaio konponbidea. Analisi global baten arabera. Israelek «gerra globala» agindu du Hamas «zapaltzeko». Europar
ekonomiaren hazkunde globalaren ahalmena gehitzea.
[3] arazo global (3); ekonomia global (3); gizarte global (3); historia global (3); ikuspegi global (3); merkatu global (4); mundu global (7); politika
global (3); sistema global (3)
berotze globala (3); estrategia globala (4); gerra globala (6)
ekonomia globalak (3)
merkatu globalaren (4)
aro globalean (3); maila globalean (4)]

globalismo iz munduko erresuma guztien arteko lankidetzarako joera.

Mugimenduak globalismoa nabarmendu zuen
AEBen partikularismoaren ordez; kultur eta erlijio aniztasuna, Mendebaldeko judu-kristautasunaren ordez; eta espiritualismoa monoteismo
etikoaren ordez.

globalitate iz globaltasuna.

Izan ere, garapen iraunkorrak bere baitan hartzen dituen oinarrizko eta funtsezko ideiak

iraunkortasuna eta globalitatea dira.

globalizante izond globalizatzailea. Herriarentzat jagoitik garapen globala eta globalizantearen premia proposatzen zuten.
globalizatu, globaliza(tu), globalizatzen 1 du ad (Zerbaiti) izaera globala eman. ik mundializatu.
Gazteriaren ohiturak globalizatzen ari diren neurrian. Egoera ekonomikoki egonkor batean, Estatu Batuen indar hegemonikoaren
babespean, globalizatu egin zen mundu ekonomia kapitalista. Petrolioa, gasa, ura eta beste zenbait natur baliabide kontrolatzeko gerrak
globalizatzeak. Globalizatzen gaituen kontsumo gizartearen aurka doa irudiz tribua. Baina izua globalizatu egin da, Hollywoodeko
efektu berezietako filmak bezala. Globalizaturiko gizartearen hezkuntzak derrigorrezkoak dituen erronkei aurre egiteko proposamenak

2 (era burutua izenondo gisa) Mundu globalizatu honetan nagusi den sistema sozio-ekonomiko eta politikoa. Finantza merkatu
globalizatuaren garai hauetan. Gizarte globalizatu honetan. Inposatzen zaigun kultur eredu kontsumista globalizatuaren gainetik. Eta
pentsatu ninan Euskal Herrian aspaldidanik garela globalizatuenak eta modernoenak. Benetako kulturgilea eta erakunde-zorria, traidorea
eta labeldun abertzalea, tribu azoka eta supermerkatu globalizatua.
[3] mundu globalizatu batean (5)]

globalizatzaile izond/iz globalizatzen duena.

Ez ote gaitu gu, zinezko euskaldunok, halatsu jotzen, orduko greziar litzaken
inperio globalizatzaile judumasoi honek? Droga kontsumoan ere berezkoak diren kultura erreferenteak galdu eta nagusia den
mendebaldeko eredu globalizatzailea inposatuda. Euskal Herriko eta Europako ongizate gizartea politika globalizatzaileen menpe
geldituko ote den.

globalizazio 1 iz globalizazea. ik mundializazio.

Globalizazioa kapitalismoaren zabalkunde espazialaren adierazpen da.
Globalizazioak oinarrian dakarrena, hain zuzen ere, horixe baita: urruneko kilometroetan gertatzen dena gure eguneroko bizitzan sartzen
da itzal txar baten gisa. Globalizazioaren bidez estatu batzuen boterea handitu egin da, beste batzuena murrizten den heinean.
Ekonomiaren globalizazioa, nazioartekotzea edo mundializazioa, 90eko urteetan arreta handia bereganatu duen gaia izan da. «Bidezko
globalizazioa» bultzatu nahi dute euskal kooperatibek. Globalizazioaren fenomenoa, nazioartekotze-prozesu horretan, aldaketa da
jarraipena baino areago. Globalizazioaren inguruan burujabetza ekonomikoa «ezinbesteko tresna» dela aintzat hartzea. Ekonomiaren
globalizazioak dakartzan arazoez. Globalizazio ekonomikoaren sorrera. Globalizazioaren kontrako mugimenduaren ordezkariek.
Globalizazioaren fenomenoak bere izatean bertan dauka enpresen naziotasunaren desagerpenaren ernamuina. Ekonomia pribatuaren
globalizazioaren eta araudi publikoen izaera nazional soilaren artean dagoen kontraesan agerikoa. Trukeen globalizazioari trabarik jarri

gabe. Globalizazioaren atzaparretatik ihes egin nahi du Kusturicak, hala zineman nola arkitekturan. Hiru M-ak dira globalizazioaren
ardatz nagusiak: Mc Donals, Microsoft eta MTV.

2 (hitz elkartuetan) Ekonomiaren globalizazio prozesuaren hedapen eta ondorioei buruzko eztabaida. Globalizazio mundu honetan.
Globalizazio-garaiko ekonomia eta kulturaren arteko harremanaz. · Ortodoxia liberalak 1970eko hamarraldiaren amaieratik aurrera
izandako garaipenak ekonomia-globalizazioaren prozesuak atzerabiderik ez zuela berretsi zuen.
[3] egungo globalizazio (4); ekonomiaren globalizazio (3); globalizazio eredu (3); globalizazio garaian (5); globalizazio garaietan (3); globalizazio
neoliberala (7); globalizazio neoliberalaren (7); globalizazio neoliberalari (3); globalizazio prozesu (5); globalizazio prozesua (4); globalizazio
prozesuaren (14); globalizazio prozesuaren ondorioz (3)
ekonomiaren globalizazioa (5)
globalizazioaren aroan (4); lobalizazioaren eragina (6); globalizazioaren eraginez (3); globalizazioaren fenomenoa (3); globalizazioaren garaian (10);
globalizazioaren ondorio (7); globalizazioaren ondorioz (6)
globalizazioari aurre egiteko (3)]

globalki adlag era globalean.

Globalki pentsatu, lokalki jardun. Komiki bat, adibidez, irudiz irudi irakurtzen da, alde batetik,
baina aldi berean (eta batzuetan kontraesanez, gainera) globalki ere irakurtzen da. Nola globalki pentsatu eta eroki jokatu.

globaltasun iz globala denaren nolakotasuna.

Desiragarritzat eta posibletzat aldarrikatu izan da globaltasunaren tokian
tokiko erabilera eta, aldi berean, tokian tokikoaren erabilera globala. Tokian Tokiko Agenda-21 delakoa izan liteke, gure ustez, ezinbesteko
dugun gizarte antolamendu berri horren lehen hazia, agenda horrek batera begiratzen baitie tokian tokikoari eta globaltasunari.

globo 1 iz esfera formako gauzakia.

Eta nola materiaren pilatze hark funtsatu zuen lurra, zerua, itsasoa, izarrak, eguzkia eta
ilargiaren globoa. Ispiluetan suzko globoak daude bueltaka. Gurdi gainean eguzkiaren antzeko globo handi bat zegoen, gaua argitu
zuena. Gure sistemako munduak, gure familia txiki honetakoak, eguzki nebulosatik banan-banan askatuz joan ziren gasezko eraztun
primitiboak globotan kondentsatzez sortuak direla. Ez baita [ilargia] ageri, ohi bezala, disko dizdizari soil gisa, esfera, globo, gorputz, izar
gisa baizik, hots, laranja koloreko masa erraldoi bat bezala unibertso hutsaren erdian. Begia globo bat da, ia esferikoa. Begiaren globo
osoa apurtzen. Begi-globoak zanpatuz kolorea sorrarazi nahi izaten zuen batzuetan. Munduko globoa eskuetan zuela segitzen zituela
tropen aurreratze eta atzeratzeak. Return of the King filmak, hiru Urrezko Globo jaso ditu.

2 Lur planeta.

1492koa den Martin Belhaimen globoaren kartaren arabera egina den kopia dena. Globalizazioa kapitalismoaren
zabalkunde espazialaren adierazpen da, globoko muga guztiak gainditurik.

3 baloia, aireontzia. Eta helikoptero edo globo bat alokatzea. Fergusson Afrikan barrena ibili zen globoan bost astez. Zeruan globo
gidagarri bat noraezean. Libidoa zunda globo baten moduan igo zait, braust!, estratosferaraino.

4 puztukia. Globo asko eta kolore guztietakoak, marrazki politekin, puztu-puztu egin eta haiexei begira egoteko. Iluntzean etortzen da
hona, espaloian globoak saltzera. Globo sorta bat zegoen lanparatik zintzilik. Sabela globo baten antzera puztua. Azkenik, helioz beteriko
globoekin pankarta erraldoi bat aireratu ahal izan zuten.
[3] eguzkiaren antzeko globo (3); globo baten antzera (3); globo gidagarri bat (3); globo handi (4); globo handi bat (3); globo zuri (3)
urrezko
urrezko
urrezko
urrezko

globoa (5)
globoak (4)
globoen (4)
globoetan (5)]

globomundi iz mundu bola.

Aurre aurrean oholtza, oholtzaren ezkerraldean mahaia eta mahaiaren gainean globomundia.

Globomundiaren marmolezko oina.

globular izond globuluz osatua.

Lehenera itzultzekoa, alegia, halaxe baikeunden antzina, etsaitasunak hautsi duen jainko

globularraren altzoan.

globulu iz zelula aske esferakara, odolean eta beste isurkari organiko batzuetan aurkitzen dena. Zure odola,
globuluak, osagai kimiko guztiak. Zelula ametatik globulu gorri, zuri eta plaketak lortu nahi dituzte. Globulu gorriak kopuru handitan
sortzeko era bat garatu du Frantziako zientzialari talde batek. Retikulozitoak globulu gorri berriak dira. Globulu zuriak neurriz behera
zituen, baina ez beheregi. Minbizia tratatzeko erabiltzen dugun ekaia kontzentratuak dira, eta zelulak hil ditzakete, globulu zuriak
desagerraraziz. Neutrofilo globulu zuriak minbizia garatzeko mekanismoa ezerezteko gai izan daitezkeela.
[3] globulu gorri (12); globulu gorriak (18); globulu gorriei (3); globulu gorriek (4); globulu gorrien (5); globulu zuriak (10); odoleko globulu (3)]

glomerulonefritis iz giltzurrinen hantura, batez ere glomeruluei erasaten diena.

Richardek glomerulonefritis
kronikoa zuen, giltzurruneko glomeruluen hantura kronikoa, eta giltzurrun bat behar zuen nahitaez, aurrera egiteko.

glomerulu iz (anatomian) guruinen edo hodien metaketa txikia.

Richardek glomerulonefritis kronikoa zuen,
giltzurruneko glomeruluen hantura kronikoa, eta giltzurrun bat behar zuen nahitaez, aurrera egiteko.

gloria iz aintza.

Ospea eta gloria hiri, gizon balent eta ausart horri. Gertaera hutsalak, handitasun eta gloriarik gabekoak.
herritarrek zure garaipenaren gloriarekin bat egiten zuten bitartean. Urtebete ez da oraindik zure senarra, Jainkoak gorde beza bere
glorian, zure senarra hil zenetik. O, aintza eta gloria!

glorieta iz lorategi bateko plazatxo modukoa.

Bestela ez zatekeen inolaz ere ausartuko piszinaren aldameneko glorietan
biluztera, oraindik etengabe igarotzen ari ziren gonbidatu horditu eta zerbitzari lizunen begiradapean.

glosa 1 iz testu batean egiten den ohar argigarria.

Goizean Gemara eta Komentarioak ikasten zituzten, Lege Kodeak eta
haien glosak arratsaldeetan. Donemiliagako glosetan. Ez da zehazki ipuina ere: gehiago da oroitze bat, glosa moduko bat. Antologiak
Lauaxetaren hogeita hamarretik gora poema eta hamabost idazleren glosak bilduko ditu. Glosa hauek ulertzen zaila den munduari
erreparatuz egindako oharrak baitira.

2 Menorca uharteko bertso modukoa.

Dela décima, dela trovoa, dela glosa... bertsoaren modu berera egiten dutela jabetu

ginen.

glosadore iz Menorca uharteko bertsolari modukoa.

1996.eko Bertso Egunaren kariaz, Alpujarrako trobadoreak,
Menorkako glosadoreak eta Kubako dezimistak ekarri genituen. Menorkako glosadoreen doinuak.

glosagai iz glosatzeko gaia.

Lehen parteak Hebrearrei egindako Gutunaren bederatzigarren kapituluaren akaberako bertsetak

zituen glosagai.

glosario iz glosategia. Ragueauren Zuzenbide frantsesaren glosarioa-n.
glosategi iz glosa bilduma. Gida azkar baten funtzioa beteko lukeen glosategi antzeko baten modura.
glosatu, glosa(tu), glosatzen du ad glosa egin.

Idazlea [Lauaxeta] antologatu eta glosatu dute. Idazle bakoitzari
Lauaxetaren bost bat poema aukeratzeko eskatu diote eta horietatik bat aukeratu dute Igerabidek eta Lertxundik idazleak glosa dezan.

glosema iz

Glosema terminoak "mintzo ezaugarria" esanahia duela onartzen badugu, zuzenago hitz egin ahalko dugu marra
isoglosematikoez, horrelako terminoa erabiltzerik izango balitz.

glosolalia iz hizkuntzak ikasi gabe mintzatzeko dohaina. Han bildua zegoen jende gehienak ez zekien glosolalia zer zen;
nola edo hala, dekanoak eta biok azaldu genuen zertan zetzan hitzezko nahasmendu harrigarria. Niretzat glosolalia edo heterofasia edo
buru-nahasmendu edo eldarnio itxura gaiztoko hura maldan behera zetorren.

glotal izond glotisarena, glotisari dagokiona. ik glotis 2. Glotisa ixten da eta herskari glotal baten bidez eteten da bokala.
Ahoskuneaz ari garela, glotisean egindako trabaz ekoizten diren hotsak dira glotalak.

glotalaurreko izlag glotis aurrean gauzatzen dena. Leherkari glotalaurreko irekigabe batez.
glotis 1 iz laringeko goi irekidura, ahots harien artekoa. Laringean dauden ahoskorden arteko tarte edo zuloa da glotisa.
Hitz egitean, biriketatik kanporantz datorren aireak glotisa igarotzen duenean. Glotisetik ahora bitarteko hodian. Aho soken hurbiltasuna
dela eta dardaratzen bada glotisa. Ondoren irekiko da glotiseko hersketa. Kontsonante eiektibo eta inplosiboak, aire-etorriari dagokiola,
glotis-mekanismoaz (glottatic airstream mechanism) sortzen direla esan ohi da.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik glotal.

Kontsonante eiektibo eta inplosiboak, aire-etorriari dagokiola, glotis-

mekanismoaz [...] sortzen direla esan ohi da.
[3] glotisa atalak (3); glotisa igo (3); glotisa itxi (3)
glotisetik gorako (3)]

glotodidaktika iz hizkuntzalaritzan oinarritzen den hizkuntzen irakaskuntza.

Zerbait handi ipini behar eta,
"Glotodidaktikako Ikastaroa" ipini ziotela uste dut izena. Glotodidaktika ikastaroan lantzen ari nintzen euskarazko metodoa erori
zitzaidan. Oihartzabalen esanetan, glotodidaktika lan asko dago egiteko.

glukogeno (nazioarteko formaren arabera glikogeno behar luke) iz destrinaren antzeko gaia, gibelean
ugari aurkitzen dena. Fosfokreatina erreserbak berritzeko behar den energia glukogenoa oxidatzetik lortzen da. Kontua da
giharretako zuntzetan gordetzen den glukogenoak ur asko erakartzen duela. Salto edo beste edozein ariketa fisiko egitean, erregai
(glukogeno) gehiago erabiltzen dugu eta baita erregai hori erretzeko oxigeno (aire) gehiago ere.

glukokortikoide (nazioarteko formaren arabera glikokortikoide behar luke) glocosaren metabolismoan
eragina duen kortikoidea. Txostenaren arabera Glukokortikoideak izan ziren dopin sustantzia erabilienak.
glukosa iz fruitu heldu askotan eta odolean aurkitzen den azukrea.

Badira bi glukosa mota: landareena eta
animaliena. Glukosa da garunarentzako eta muskuluentzako energia-iturri nagusia. Proteinak, aminoazidoak, bitaminak eta glukosa, oso
erraz detektatzen dira odolean. Intsulinarik gabe ez dago odoleko glukosa metabolizatzerik. Glukosaren oxidazioaren okerbide bat baino
ez da diabetesa. Odoleko glukosaz arduratzen den mekanismoa.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Odoleko glukosa kantitatea txikiagotzen denean agertzen da hipogluzemia. Gorputzeko
glukosa eta lipido maila kontrolatzea. Garrantzizkoa da glukosa-kontzentrazioa nahiko egonkor mantentzea odolean. Otordu baten
ondoren, asko igotzen da odoleko glukosa maila.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) 1977. urtean, beste bi produkturi buruz hitz egiten hasi ziren: difenilhidantoina eta 5tiodextro-glukosari buruz.
[3] glukosa maila (4); odoleko glukosa (3)]

glup iz (onomatopeia)

Gorputzeko hezur eta haragi malatsak klaska eta glup ozenkari, gerlari ohia txiki-txiki egin zen Sebasen

aurrean.

glutaminiko izond glutamikoa. Bromoari edo propilenoari -NCO taldeari edo azido glutaminikoari loturik.
gluten iz gariaren eta beste lastodunen hazietan aurkitzen den proteinazko gaia, irinari malgutasuna
ematen diona. Glutenak kalte egiten dietenen gaitza da zeliakia. Glutenik gabeko dieta jakin bat.
[3] glutenik gabeko dieta (3)]

glutentsu izond gluten asko duena. Gozotasun urreztatuaz itoa, atsegina mokadu guztien baitan, the daddy of them all, udaberri
glutentsua.

gluteo iz ipurmasaila.

Han egin zizkioten azterketa medikoetan ez diote arazo larririk atzeman bere eskuin gluteoan edo

ipurmasailean.

gluzemia (nazioarteko formaren arabera glizemia behar luke euskaraz) iz odoleko glukosa maila.

Gero

gluzemia neurtu behar da. Untxietako batek baino ez zuen izan gluzemia-jaitsierarik zaran-belar erauzkinezko tratamenduarekin.

gluzido iz karbono hidratoa. Lipido, protido eta gluzido sintetikoz osatu janariak.
gnomo 1 iz ipotx bizartsu baten itxurako alegiazko izaki ongilea.

Gnomo bat patriarka-bizar zurikoa. Ezbairik gabe,
Panen leinukoa da bera ere, gnomo eta beste izaki asko bezalaxe. Airea laster bete zen gnomo hegalariez. Beraren baitako
sakonguneetan, milaka gnomo dorre garaiak eraikitzen ari ziren, dorre hauskorrak, distiratsuak. Gnomo egitekotsuen habia bailitzan.
Gnomo batena bezalako begiratu azeria.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Zuk behar hainbat zorabiatu behar dituzu, gnomo-zuloetara itzultzeko biderik aurki ez
dezaten. Landan, urrutian, gnomo-talde bat ikusi zuen, banan-banan, Weasleyren heskaitik barrura itzultzen.
[3] segurtasuneko gnomoen ondotik (3)]

gnomotzar iz adkor bnomo handia.

Badira gauza batzuk bizi ezin direnak azkenean adiskidetu gabe, eta hiru metroko
gnomotzar handi bat eraistea da horietako bat. Harryk eta Ronek gnomotzar beldurgarriagandik salbatu zutenetik, Hermione pixka bat
eskuzabalxeago bihurtu zen arauak hausteari buruz, eta askoz atseginagoa zen orain.
[3] gnomotzar handi (3)]

gnoseologia iz ezagueraren teoria.
zenbait
tokitan)
sinonimoak
gnoseologia/epistemologia.

bailiran

Hortaz, (1) epistemologiaren eta (2) ezagutzaren teoria (baita (3) gnoseologiarena ere
ulertuko
ditugu,
Modernitatean
subjektu
irudikatzailearen
ezagutza-teoria,
edo

gnoseologiko izond gnoseologiarena, gnoseologiari dagiokiona. Zenbat eta haiek gero eta gehiago pasatu, Eskolastika
berantiarreko Filosofian eta Teologian, determinatze eta zarpailtze kontzeptual eta gnoseologikoaren (teoriko-ezagutzazko) objektu
izatera.

gnosi iz erlijioaren misterioen goren ezaguera.

Ulertzen zailagoak, asaldagarriagoak, eta aieru txarrekoak, apika,
"lausotasun" aldi luzeak ziren; lausotasun horrek, bai ikusmenari, bai gnosiari erasaten zion, eta, inolako arrazoi bistakorik gabe, berez
agertu, eta ordutan irauten zion, edo are egunetan. Ezagutu aurretik dira ezagungarriak eta bere buruaren gnosia sortarazten dute
ikaslearengan.

gnostiko izond/iz gnostizismoarena, gnostizismoari dagokiona.

Basilidesen ebanjelio gnostikoa. Antirrazionalismo
gnostikoa. To, honen izenak soinu polita dik: "Maitasun gnostikoaren habia". Xaho gnostiko masoia eta errepublikazale laikoa zen.
Gnostikoek erabiltzen duten hitz kabalistikoa da abraxas delakoa.

goait 1 adlag zain. Hiruzpalau morroik zaindurik eta begiraturik, aizto eta labanen orenaren goait.
2 goait egon zain egon. Baina gehiengoa Gehexan Jaurenea eta haren ilobaren artean gertatuko

bide zen buruz-burukakoaren

goait zegoen. Mementu haren goait balego bezala.

3 goaitan zelatan.

Sagarroia bezain trinko eta ziztadun zegoela argi zen, lanjerra berriz nondik jaukiko zitzaion goaitan. Horren
goaitan, har itzazu nire doluminak zure oinordekoaren galeragatik. Eta gü heben goaitan eliz(a) aitzinean.

4 goaitean egon, izan zelatan egon, izan.

Joantto etorri ondoko egunetan, herritar guziak haren joan-jinen goaitean egon
ziren. Handik laster, bide ertzeko zuhaitz batzuen gibelean gorderik goaitean zeuden. Ohoinak joan dira gero iheska, laugarren lagun bat
goaitean zagon auto batean sartu eta berehala desagertu! Beraz ez egon azken mementoaren goaitian, oraindanik prestatzen ahal
delarik. Gure txaloen goaitian direla irabazdunak. Hiru oreneko erauntsi bortitza meza nagusiaren goaitean ginelarik.

goaitari izond goaitean dagoena.

Sarrikotapean hasirik Lextarrekoalano, prefosta Oihergi eta Ainharbe hegietan goaitari,

Lanbare bere aska ederrean ospetsü.

goaitatu, goaita(tu), goaitatzen (orobat guaitatu g.er.) 1 du ad zain egon.

Mezu bat utziko diot, erranez ahaide
batzuen ikustera joana naizela eta goaita nazala. Aspaldi huntan goaitatzen ginuen gertakaria gauzatuko da. Ez nian egunsentia
goaitatzen ahal. Goaitatu zuen bere etxean zegoen soldadua lokar zedin, eta gibeleko leiho batetik atera zen. Baina ene arrapostua
goaitatu ere gabe, aitzina segitu zuen, bat-batean grina handi pisu batek hartua balu bezala. Ez goaita azken mementoa izenen emaiteko.
Bertze guziek azken finalerdia guaitatu behar dute. Erran gabe doa, hautetsiek ere goaitatzen dituzte aipatzen dugun inkestaren
emaitzak. Zaharragoek gaztetu arte beharko duzue goaitatu...

2 espero izan. Tupustez hil zen Ben Barka, ez baitzuen nehork holakorik goaitatzen. Amerikanoeri mintzatu delarik, erabili ditu denek
goaitatzen zituzten solasak. Laborari ainitz goaitatzen ditugu mahaininguru hortara. Ainitz goaitatzen zuten herri hortan errege
gaztearen ganik, Hassan II-ek hain hertsiki atxiki gobernu giderrak poxi bat laxatuko zituela haren semeak. Deusik goaitatzen, ez
irriskatzen ordainik. Aurten ere kopuru bera goaitatzen da eta behar bada gehiago. Joanden urtean 6000 ikusliar pasatu ziren, aurten
7000 goaitatuak dira.

goante ik guante.
goardia ik guardia.
goardiano iz (frantziskotarren artean). Goardianoa, anaidi jakin bateko arduraduna, beranduko deitura da. Zenbait kasutan,
kustodio eta goardiano ere parekaturik ematen dira. Test-an, ordea, gradazio moduko bat aurkitzen dugu hiru deituren artean:
goardiano-kustodio-ministro. Gure Elkarte osoko Ministro jeneralari eta ondorengo Ministro jeneral guztiei, eta anaien gainerako kustodio

eta goardianoei, oraingo eta gerokoei, idazki hau berekin eduki, obratu eta axolaz gorde dezatela. Alemaniako kustodio, predikari eta
goardianoak bildu eta kapitulua egin zuen Maguntzian. Lanaren irabazia edo saria, berriz, ez zuen langilearen beraren gogara uzten,
goardianoaren edo anaiartearen esku baizik. Anaiaren batek, etsaiak zirikaturik, bekatu larria egiten badu, obedientziaz behartua bego
goardianoagana jotzera.
[3] anaia goardianoa (4)
goardianoak erantzun zion (6)
goardianotzat emango balidate (3)]

goarnizio (73 agerraldi, 9 liburu eta artikulu 1ean; orobat guarnizio 5 agerraldi, 3 liburutan, eta
goarnizino g.er.) 1 iz leku bat babesten duten osteak. ik garnizoi. Zazpi lagun hartu zituen goarniziorako, hiru
zaldizko eta lau oinezko. Nabarrenkoxeko goarnizioa 30 bat soldaduk hornitzen zuten bake garaian. Donostiako goarnizioko ofizialek.
Baigorri, eskualdez, Donibaneko goarnizioari zegokion. Gazteluan zegoen guarnizioari. Mugetan jarritako goarnizio militar iraunkorrak.
Goarnizio finkoko soldaduak defendatzen saiatu ziren, baina zaldirik gabeko kosako batailoi gutxi haiek ezin inola ere aurre egin emirraren
soldadu sailen erasoari. Tronpeta eta platilozko txaranga batek egiten du zapart plaza nagusian; guarnizioko musikariak dira hiriari
serenata ematen. Guarnizino hura dorretxearen aitzinean genuela. Oroimenik bako burua goarniziorik bako gotorlekuaren parekoa da.

2 (hitz elkartuetan) Erromatar eta arabiar goarnizioak kolonia zibilen gune bihurtu ziren, eta gauza bera gertatu bide da goarniziopostu inperialetan inperio eta garai guztietan. Estatu unibertsal siniko baten muga zaintzen zuten goarnizio-katean zehar eurasiar
estepako nomaden aurka egiten ari zen bidaia.

3 (jakietan) osagarria. Perretxikoz, azenario xehatuz, ilarrez eta patata-purez osatutako guarnizio batez hornitua.
[3] goarnizioak eta koloniak (3)
goarnizioko soldaduen (4)]

gobada 1 iz lixiba, bokata. Hiru emaztek egiten dute gobada latsarrian, belaunetaraino uretan. Gero gobada jotzeari ekin diote
berriz. Eta gobada egiten ari ziren emakumeek, zango biluziak errekan sartuta, arropa astindu eta abestu egiten zuten. Big Lannie egunez
joan ohi zen dama dirudun eta astitsuen etxera, gobada egitera. Ama gobada tolesten aritu zen bitartean. Etxekoandreek ikasleen
galtzerdiak pasaratzen zituzten eta haien gobadaz arduratzen ziren. Gobada eguneko ahotsaz.

2 Baina ez nahigabetu, nire Teresa; segurutik ari da eta kanpai-jolea eta guzti-guztia agertuko da gobernuko gobadan.
gobadagin iz gobada egiten duen pertsona.

Geroago, bere lanbidean fin-fin trebatu zen, ordurako Jehanneton txanogin,
Perrenette gobadagin eta Ysabeu eskularrugin bilakatuak baitziren, eta Guillemette, zoriontsuena, hestebetegin.

gobernadore [626 agerraldi, 55 liburu eta 193 artikulutan] iz gobernaria. Berebiziko zehaztasunez galdetu zuen nor zen
hiriko gobernadorea, nor Ganberako burua, nor prokuradorea. Besteak beste, tsar bat, ministroak, gobernadoreak eta erregimen
tsaristako goi-agintari asko hil zituzten. Emakumea sumindu egin zen eta, soinekorik apainenak jantzirik, gobernadorearengana jo zuen.
Edward Rendell Pennsylvaniako gobernadore demokrataren ustez. Hiriko gobernadore jaunaren alderako ezagutza erakusteko.
Herbehereetako Bankuko gobernadore Nout Wellinkek. Nazioarteko Diru Funtsako Gobernadoreen Batzordeak. Gaoko kartzelako
gobernadorearen bizkarrean. Gobernadore militarraren bulegoko funtzionarioa zela. Gobernadore zibil ohia omendu zuten bere
heriotzaren 4. urteurrenean. Gobernadorearen egoitzara joateko. Ez al zuten gobernadorea izendatu, erraz eta hautsik harrotu gabe,
albistegien bitartez? Geroxeago, gobernadorearen etxeko dantzaldirako gonbidapena ekarri zioten. Gobernadorearenean eta
postaburuarenean izan dut gizon prestu hau ezagutzeko ohorea. Vermonteko gobernadore ohia. Adnan al-Zurufi izendatu duela Najafeko
gobernadore kargurako.
[3] eskualdeko gobernadore (7); estatuko gobernadore (3); gipuzkoako gobernadore (9); gobernadore izan (7); gobernadore izango (3); gobernadore
izateko (4); gobernadore izendatu (3); gobernadore jauna (5); gobernadore jaunak (7); gobernadore militar (6); gobernadore militar berria (4);
gobernadore militarra (4); gobernadore militarraren (6); gobernadore nagusia (5); gobernadore nagusiak (4); gobernadore nagusiaren (6);
gobernadore ohi (4); gobernadore ohia (4); gobernadore ohiak (5); gobernadore zibil (9);gobernadore zibil ohia (5); gobernadore zibila (4);
gobernadore zibilak (7); gipuzkoako gobernadore zibil (5); herateko gobernadore (4); kaliforniako gobernadore (6); probintziako gobernadore (6);
uharteko gobernadore (4); vermonteko gobernadore (4)
gobernadorea izan (6); hiriko gobernadorea (3); probintziako gobernadorea (4)
eskualdeko gobernadoreak (4); estatuko gobernadoreak (3); ezarritako gobernadoreak (3); kaliforniako gobernadoreak (4); probintziako
gobernadoreak (3)
gobernadorearen alaba bahitzea (3); gobernadorearen bulegoari (3); gobernadorearen dekretuak (3);
ebzko gobernadoreen (3); gobernadoreen batzarra (3); gobernadoreen batzarrak (7); iaearen gobernadoreen batzarrak (3)]

gobernadoreorde iz gobernariordea.

Al Anbar eskualdeko gobernadoreorde Basem Mohameden gorpua. Najafeko
gobernadoreorde batek dimititu du AEBetako Armadaren «basakeriak» salatzeko.

gobernaezin izond Ezin gobernatuzkoa. Eta garaiko legegileak suntsipen-indar gobernaezinekin gudua galtzera erremediorik
gabe bideratuta daudenean.

gobernagaitz izond ia gobernaezina.

Itsasontzien eta haien zamen aseguruek ere, antzeratsu, meteorologiaren azterketa
eskatzen zuten, hori ere zientziaren atal bat zena, nahiz eta orain arte gobernagaitz samarra izan.

gobernagarri izond goberna daitekeena. Espainia gobernagarri bihurtzen laguntzeko prest dagoela esan du Esquerrak.
gobernagarritasun iz gobernagarria denaren nolakotasuna.

Gobernamenduak, horrela, gobernagarritasunari -hots,
bere eginkizunak modu eraginkorrean betez gobernu batek bere erabakiak legitimatzeko duen gaitasunari- halako ukitu demokratiko bat
ematen dio. Gizarte neoliberaletako gobernagarritasunaren porrotaren sorburua. Arabako gobernagarritasuna dagoeneko ez dago
bakarrik PSE-EEren esku. Alderdi politiko guztien arteko normalizazio akordioa lortzea eta gobernagarritasuna bermatzea.

gobernamendu 1 iz gobernatzea. ik gobernantza. Printzeei eta gizonen gobernamenduan dihardutenei. Eredu berri horri
gobernamendu edo governance deitu zaio -harreman-gobernutzat ulerturik betiere-, aginte publikoaren eta botere pribatuaren arteko
mugak berrikusiko dituzten kudeaketa modu alternatiboak [...] planteatzeko ahaleginean. Gobernamenduak herrialde baten politika
determinatzen duten baloreak, arauak eta printzipioak azpimarratzen ditu. Gobernamenduak, horrela, gobernagarritasunari -hots, bere
eginkizunak modu eraginkorrean betez gobernu batek bere erabakiak legitimatzeko duen gaitasunari- halako ukitu demokratiko bat ematen
dio.

2 gobernua.

Indiako gobernamendua neurriak hartzen ari da katu handiok babesteko. Iranen gobernamendua beti mehatxuka ari
da. Frantses gobernamenduak erraiten du behar duela sailkapen hori ikusi Bruselarekin. Teherango gobernamendua. Frantses
gobernamenduak erraiten du behar duela sailkapen hori ikusi Bruselarekin. Israelen, Benyamin Netanyahu ministro diruzainak
demisionea eman du herri hortako gobernamendutik. Lur okupatzek ez dute ahultzen gobernamendua. Gaston Flosse hori, Chirac en
adiskidea, zen aitzineko hogei urteetan ere gobernamenduaren buru izana jadanekotz.

gobernantza iz gobernatzea, gobernamendua.

Bere gobernantzako afera txar heien guziez jujatua izaitearen gainera
baduke engoitik jasan ahala. Gobernanza-ri buruzko Liburu Zuriak (2000) argi utzi zuen Europako Batasuneko instituzioak eta bertako
herritarrak oso urruti zeudela eta erreforma prozesu bat beharrezkoa zela hurbiltzeko.

gobernarazi, gobernaraz, gobernarazten du ad gobernatzera behartu.

Bere mendeko lurrak zuhurtziaz, arretaz,

ekonomiaz gobernarazi zituen.

[487 agerraldi, 30 liburu eta 27 artikulutan]
Desarme
psikologikoaren prozesu honen onuradunak ez dira gobernariak edo gobernatuak. Bere adiskiderik handienetako eginez eta gudalburu
eta gobernari izendatuz ohoratu zuen erregeak Jonatan. -Gobernari berriek gustatzen ez zaizkien herri izenak aldatu omen dituzte.
Gobernari gorenak lege zibilak betetzetik libre utzi ditudala, baina juristen eskutik. Cornwallisek..._Gobernari-klase berria sortu zuen,
indiar guztiak gobernu-postu gorenetatik baztertzean. Zesareara iritsi zirenean, zaldizkoek gobernariari gutuna eman eta Paulo aurkeztu
zioten. Gobernari musulmanen zerbitzura zeuden ministro brahman eta beheragoko funtzionarioek.

gobernari

1 iz gobernatzen duen pertsona. ik agintari.

2 lurralde jakin bat gobernatzen duen agintaria. Indiatik Etiopiarainoko ehun eta hogeita zazpi eskualdeetako gobernariei
eta herrialdeetako buruzagiei, nori bere hizkuntzan. Hitza balio anitzekoa dela, Jainkoari, aingeruei eta Estatuen gobernariei dagokie.
Gobernaria kargutik kendu zuen, hil honen hasieran herrialde horretan gertatu ziren sarraskiak eragozteko gauza ez zela izan argudiatuta.

·

Irango 27 eskualdetako gobernariek. -Heldu Mikaiasi! eraman hiri-gobernari Amonengana eta Joax printzearengana. Bassillon plazako
gobernari ernaiak ongi beterik zituen bihitegiak. Ontziaren gobernaria ontzian dagoen bezala. Jainko madarikatu jauna, unibertsoko
gobernaria.

· 3 izond. gobernatzen duena.

Arabiar musulman primitiboen klase gobernariari.
[3] eskualdeko gobernari (3); gobernari eta agintariak (3); gobernari ezarri (3); gobernari izendatu (5); hiriko gobernari (3); judako gobernari (4);
mendebaldeko gobernari (3)
gobernariak ezarri (3)
gobernariaren jauregira (3)
zazpi eskualdeetako gobernariei (3)
estatu unibertsalen gobernariek (4)
gobernarien batzordeak (4); gobernarien betebeharra (4)]

gobernariorde iz gobernariaren hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordeko dena.

Joshua Dariye

gobernaria eta gobernariordea euren kargutik kentzen zituela iragarri eta gero.

gobernatu, goberna(tu), gobernatzen 1 du ad aginpide politikoaz baliaturik estatu edo lurralde bateko
arazoak zuzendu. ik eraendu; agindu1. Estatua gobernatzeko modua. Baina tiranotzat daukatelako hil nahi duten horrek
eskubidez goberna dezake, edo eskubiderik gabe. Gehiengorik gabe ez gobernatzeko konpromisoa berretsi du Zapaterok. India
gobernatzeko ardura zuten hindu-estatugizonak. Lapurdi, berriz, Uztaritzeko baileak gobernatzen zuen. Herri sakratu izango zarete,
apaizek gobernaturiko herria. Lege erromatarraren arabera gobernatutako lurralde horiek. Herrialde horiek sobietar gobernuaren
agente gisa ari zirelarik gobernatzen. Andoaingo Udalean gobernatzen ari direnen aldetik, ezer ere ez. Irakiarrek beren burua
gobernatzeko gai diren arte egongo direla italiarrak han. Aste honetan urte bat bete da komunitate indigena zapatistek beren buruak
gobernatzeko erakundeen moldaketa iragarri zutenetik.

2 hed/irud

Galdetu zion ea ugazabarik zegoen edo berak gobernatzen zuen ostatua. Etxaldea ezohiko zuhurtasun eta neurritasunez
gobernatzen zuela. Negozio osoa gobernatzen zuen. Belak zati-zati egin ziren eta, itsasontziak, gobernatu ezinik, hondoa jo zuen. Ez
zen esfinterrak gobernatzeko gauza. Zibilizazioen historiak gobernatzen dituzten legeak bilatzerakoan. Neurritasunak gobernatzen ditu
gizonak, ez gehiegikeriak. Giza jardueraren arlo ekonomikoa gobernatzen duen lege-multzoa. Zelularen erdibitzea gobernatzen duen
gene multzoa bat bera da legamiaren eta gizakiaren kasuan. Biologia molekularrak agerian jarri zuen zelularen funtzionamendua
gobernatzen duten sistema genetikoen eta oinarriko mekanismoen batasuna. Oporrak, denbora librea... bere burua gobernatzen ez
dakien horrentzako botika ez al dira? Zaldi basatienak mantsotu eta gobernatu nahi bazuten, basa-lizar makila erabiliko zuten. Dirua
gobernatu egin behar da, ganadua bezalaxe.

3 da ad jokatu, portatu.

Bada haro bazterretan, gisa hortan baita gobernatu
sosegua aurkitzen hasia balitz bezala gobernatu zen. Jauregiko maiordomoen lehen
izan zen. Ondo gobernatzen ziren, bazekiten egoera orotan modu egokian jokatzen,
guztiak. Ezer geratu ez balitz bezala gobernatzen zen haiekin, eta haiek ere halaxe
zara! -esan zuen aitak espantuka.

lehen minixtroa kasu hortan. Gero, aspaldiko partez
betekizuna errege-etxearen ekonomia gobernatzea
hutsik egin gabe betetzen zituzten gizalegearen arau
jokatzen zuten berarekin. Zu bakarrik gobernatzen

4 (era burutua izenondo gisa)

Desarme psikologikoaren prozesu honen onuradunak ez dira gobernariak edo gobernatuak.
Gobernarien eta hiritar gobernatuen arteko elkartasun ordenatua.

5 ezin gobernatuzko

Bost minutu geroago, itsaso osoa, Vurrgh-eraino, amorru ezin gobernatuzkoan lehertzen zen.
[3] gobernatu zuen israel (8); urtez gobernatu zuen (6)
burdinazko makilaz gobernatuko (3); justiziaz gobernatuko (3)
beren burua gobernatzeko (3); beren buruak gobernatzeko (3); etxea gobernatzeko (3); gobernatzeko aukera (7); gobernatzeko gaitasuna (3); herria
gobernatzeko (6);
bere burua gobernatzen (3); abereak gobernatzen (3); etxea gobernatzen (4); geneek gobernatzen (4); gizakiak gobernatzen (5); mundua gobernatzen
(6);
lurra gobernatzera (3)]

[14 agerraldi, 8 liburu eta 3 artikulutan]
Kirgizen
barrutien gobernatzaileak, "sultan handiak" deritzenak. Konfiantza handia zuen bai aziendekin eta bai haien gobernatzaile
Ambrogiorekin. Bostongo gobernatzaile baten istorioa. Gobernatzailerik ez duen herria barreiatuko da.

gobernatzaile

1 iz gobernatzen duen agintaria, gobernaria.

2 (hitz elkartuetan)

Eta, orain, Koronelaren emaztea zendua delarik, izeba etxe-gobernatzaile lanera itzultzea nahi du nonbait
Koronelak, han bertako langile gisa.

· 3 izond gobernatzen duena.

Jaunaren Espirituaz beteriko gizon honek ere izaki eta sorkari guztietan denen Sortzailea eta
Gobernatzailea etenik gabe ospatzen, goresten eta bedeinkatzen zuen.
[3] etxe gobernatzaile (3)]

gobernatze iz aginpide politikoaz baliaturik estatu edo lurralde bateko arazoak zuzentzea.

Didier Borotra
Miarritzeko auzapezak gobernatzearen eta demokraziaren arazoak lantzeari garrantzia eman zion. Dar es Salamgo deklarazioa lau
ataletan banatua dago: Bakea eta Segurtasuna; Garapen Ekonomikoa eta Eskualdeen arteko Harremanak; Demokrazia eta Gobernatze
Ona, eta Giza zein Gizarte Aferak. Inondik ere, nire gobernatze barreiatua ez da ikuskizun pozgarria bera bezalako lurjabe batentzat.

gobernazio iz ministroez edo ministerioez mintzatuz, ordena publikoaz eta probintzia administrazioaz
arduratzea. Gobernazio ministerioko paper grisaxkan. Palestinako Aginte Nazionaleko Gobernazio ministro Saeb Erekatek.Telesforo
Monzon Gobernazio sailburuaren gizonak baino ez zebiltzan kaleetan. Gobernazioko funtzionario ezezagun batek bonba zati batzuk
erakutsi zizkien bildutakoei.
[3] gobernazio ministerioko (4); gobernazio ministro (5); gobernazio sailburu (3)]

gobernu 1 iz estatu edo lurralde bat gobernatzen duen agintea; ministroen taldea. ik jaurlaritza. Gobernu
bat, behin bere lekua utzi duenean, ez dela gehiago gobernu. Gobernuko goi-karguak Ingalaterratik izendatuta betetzen ziren.
Errepublika da anarkistekin zorrotz jokatzeko eskubidea daukan gobernu bakarra. Azkenik, gobernuak igorri jeneral bat agurtzera jin
zitzaigun. Gobernuak susmorik txikiena hartzen badu, arrisku handian izango gara. Ergelkeria galanta da, ordea, egun jakinetan,
gobernuaren aginduz, alai izatea. Francisco Franco jenerala, jeneralisimo eta gobernuaren buru izendatu zuten. ik gobernuburu.
Gobernuaren soldatapeko guztiei. Gobernuaren polizia eta armadak. Egun hartan, Omar Akha-ren hamarren bat gizon, gobernuaren
aldekoak, dendara sartu ziren. Botswanan, eta hau da Afrikako BPG handiena duen herria, bere diamanteei esker, XXI. mendeko
lehenbiziko hamar urteetan, HIESak jango du gobernuaren aurrekontuen % 20. Bile oso herri txikia zen Akre hiriaren aldean, baina
herrian ez zegoen gobernuaren gizonik, den-dena Barzaniren, kurduen buruzagiaren, kontrolpean zegoen eta. Gobernuko kargudunak
zaintzen. Honetan ere Gobernuko batek hartu diola tokia. Gobernutik gizonak manatzen zituzten. XX. mendean sortu izan direla, inoiz ez
bezala, Gobernuz Kanpoko Elkarteak (GKE) perretxikoak bezala. ik beherago 7. Gobernuz kanpoko taldeek eta oposizioko erakundeek
eginiko salaketei aurre egiteko asmoz.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Moskuko gobernua ahaltsua da, ezin da egiatan asaldatu barbaroen inbasio bat dela-eta.
Erromatar gobernu inperialarentzat. Gobernu feudalaren kolapsoarekin. Zigorren gogortasun izuan oinarritutako gobernu despotikoei.
Probintzien gain gobernu zentralaren kontrolari eusteko. PSEk hiruko gobernuan izan zuen Sailetako batean. Indiako britainiar
gobernuak ingelesa bihurtu zuen diplomazi korrespondentziarako bitarteko eta 1835ean baita goi-mailako hezkuntzarako ere. Ai,
gobernu zakurra -esan zuen Ninik-.

3 gobernatzea.

Herri baten gobernu zuzenerako ezarritako legeak. Beraz, literalki, etxearen gobernua edo gidaritza aztertzea
litzateke ekonomiaren helburua. Ezkontza, familiaren gobernua, seme-alaben egoera, tutoretzak. Kanpalekuaren gobernua presoen
beren esku da, eta bakarrik haien esku. San Frantziskok, ikusiz [...] ezin zuela jaun honek bere odoleko abade bati utziko zion elizaren
gobernua. Ordenaren gobernuaren ardura eraman, Kapitulu jenerala aurreratu egin zuen. Unibertsoaren gobernuan ordenarik eza eta
nahasmendua dagoela. Zientziaren eta teknologiaren gobernu publikoaren auzia.

4 gobernu egoitza. Diruak eta urregorriak Bilboko Gobernu Zibilean entregatu zituzten. Hatz erakusleaz seinalatu zuen hark orduan
Gobernu Zibileko norabidean. Egin beharreko bidea motza da oso, berehala gaude Gobernu Zibilean. Gobernu Zibileko patioan. Gobernu
Militarrean presentatzeko.

5 (hitz elkarketako lehen osagai gisa)

Leone, itxuraz, gobernu gizon gain-gainekoa bihurtuko zen. Ez zen gobernu
ordezkariaren azalpenarekin konforme gelditu. Gizarte batek ez duela inoiz gobernu-forma zehatz bat hartuko gauzak idatzita ez badira
jartzen. Europako enbaxada eta gobernu-egoitza guztietan. Eta orduz geroztik, gobernu-eginkizunetan jardun zuen 17 urtez, 1274an
Elizako kardinal egin zuten arte. Ministro jeneral aukeratu eta berehala, Paristik bertatik, ekin zion Bonabenturak bere gobernu-lanari,
erreforma-programa zabala aurkeztuz. Astelehenean sinatuko dute gobernu akordioa. Inperiogileak eurei komeni zaien gobernu-egoitza
batetik hasten dira normalean gobernatzen beren agindupeko lurrak. Izendatu berria zen Nafarroako Gobernu-Batzarraren albistea ere
eman genuen. Gobernu-koalizioaren krisia, Unibertsitateen gobernu organoen aukeraketa. EHU-ko gobernu erakundeak. Gobernumandatua galduz. Bakar baten gobernu-motan, luxuan oinarrituta egon ohi da merkataritza. Zenbait lagunek osatutako gobernu-eran,
gehiagotan oinarritu ohi da ekonomian. Mendebaldekoak ez ziren gobernu-moduetan. Bai Japonian bezala muga itxi zuen gobernuekintzaren bidez, edo bai gizabanakoen ekintzaz. Aginte ekumeniko baten gobernu-gaitasunarentzat jada gehiegizkoak. Dirudienez, postazerbitzu publikoa Sumer eta Indiar guztiak gobernu-postu gorenetatik baztertzean. Akadeko Inperioko gobernu-makineriaren parte izan
zen K.a. hirugarren milurtekoan.

6 (hitz elkarketako bigarren osagai gisa) Eredu berri horri gobernamendu edo governance deitu zaio -harreman-gobernutzat
ulerturik betiere-. Toki-gobernuak zuzentzeko giza baliabideak pixkanaka agortu egin ziren.

7 gobernuz kanpoko erakunde Lurraren Lagunak gobernuz kanpoko erakundeko bozeramaile Hannah Griffithsen arabera. PDK
Kurdistango Alderdi Demokratikoak gobernuz kanpoko erakunde eta atzerriko enpresei beren bulegoak itxi ditzaten eskatu zien.

·

Gobernuz Kanpoko Erakundeek bultzaturikoak. Ez naiz predikaria, ez naiz politikoa, ez naiz EHGAMekoa ezta gobernuz kanpoko inolako
erakundeko militantea ere.
[7] batasun nazionaleko gobernu (12); behin behineko gobernu (33); eaeko gobernu (11); ehuko gobernu (16); espainiako gobernu (105); espainiako
gobernu aldaketak (7); espainiako gobernu berriak (21); euskal gobernu (14); eusko jaurlaritzako gobernu (26); eusko jaurlaritzaren gobernu (14);
ezkerreko gobernu (9); frantziako gobernu (9)
gobernu ahul (7); gobernu akordioa (28); gobernu aldaketa (45); gobernu aldaketak (24); gobernu aldaketarekin (7); gobernu aldaketaren (7); gobernu
alternatiba (10); gobernu autonomoa (10); gobernu bat osatzeko (7); gobernu batzordeak (43); gobernu batzordean (8); gobernu batzordearen (12);
gobernu batzordeko (7); gobernu berri (42); gobernu berri bat (27); gobernu berria (108); gobernu berria osatzeko (17); gobernu berriak (86); gobernu
berrian (19); gobernu berriarekin (13); gobernu berriaren (51); gobernu berriari (37); gobernu berriko (7); gobernu bilera (10); gobernu bileran (10);
gobernu bileraren (20); gobernu bozeramaileak (8); gobernu britainiarrak (9); gobernu demokratiko (9); gobernu egoitza (9); gobernu era (28);
gobernu federalak (22); gobernu federalaren (8); gobernu gizon (8); gobernu gorri (11); gobernu gorri berdearen (7); gobernu koalizioa (15); gobernu
kontseilua (18); gobernu kontseiluak (97); gobernu kontseiluan (29); gobernu kontseiluaren (33); gobernu kontseiluari (8); gobernu kontseiluko (103);
gobernu kontseiluko kide (28); gobernu kontseiluko kideak (8); gobernu krisia (7); gobernu mota (9); gobernu onerako (15); gobernu ordezkari (8);
gobernu ordezkaria (7); gobernu ordezkariak (8); gobernu sozialista (11); gobernu sozialistak (25); gobernu talde (7); gobernu taldeak (40); gobernu
taldearen (14); gobernu zentral (7); gobernu zentrala (9); gobernu zentralak (11); gobernu zentralaren (11); gobernu zibilean (8); gobernu zibileko
(10)
herri edo gobernu (9); irakeko gobernu (93); irakeko gobernu kontseiluak (19); irakeko gobernu kontseiluaren (9); irakeko gobernu kontseiluko (40);
jaurlaritzako gobernu (34); jaurlaritzako gobernu batzordeak (17); jaurlaritzako gobernu kontseiluak (14); jaurlaritzaren gobernu (17); jaurlaritzaren
gobernu batzordeak (8); judu gobernu (9); kataluniako gobernu (8); koalizio gobernu (11); madrilgo gobernu (11); paneko gobernu (11); trantsizio
gobernu (16); udal gobernu (23); udal gobernu taldeak (10); udaleko gobernu (14); udaleko gobernu taldeak (7)
aebetako gobernua (14); alemaniako gobernua (10); aznarren gobernua (10); batasun nazionaleko gobernua (14); behin behineko gobernua (24);
bushen gobernua (18); eaeko gobernua (7); erresuma batuko gobernua (10); espainiako gobernua (241); euskal gobernua (11); frantses gobernua
(11); frantziako gobernua (30); gobernua aldatu (9); gobernua babesten (8); gobernua desegin (8); gobernua egin (12); gobernua eratu (11); gobernua
eratzea (9); gobernua eratzeko (21); gobernua eta legebiltzarra (8); gobernua galdu (7); gobernua izan (10); gobernua kritikatu (9); gobernua osatu
(38); gobernua osatzea (12); gobernua osatzeko (89); gobernua osatzen (43); gobernua prestatzen (11); gobernua sostengatzen (7); gobernua utzi
(11); hiruko gobernua (27); hiruko gobernua osatzen (8); israelgo gobernua (23); kataluniako gobernua (13); koalizio gobernua (77); koalizio gobernua
eratzeko (8); koalizio gobernua osatzeko (20); koalizio gobernua osatzen (9); madrilgo gobernua (24); nafarroako gobernua (137); nazionaleko
gobernua (20); osatutako gobernua (10); paneko gobernua (9); ppko gobernua (8); ppren gobernua (13); psoeko gobernua (8); psoeren gobernua (24);
stormonteko gobernua (14); tel aviveko gobernua (11); udal gobernua (13); zapateroren gobernua (23)
adierazi zuen gobernuak (10); behin behineko gobernuak (57); erkidegoko gobernuak (7); esan du gobernuak (13); esan zuen gobernuak (11);
eskuineko gobernuak (8); espainiako gobernuak (1516); español gobernuak (12); euskal gobernuak (29); ezkerreko gobernuak (8); foru gobernuak
(13); frantses gobernuak (43); frantziako gobernuak (312)
gobernuak abiatutako (8); gobernuak adierazi (16); gobernuak agindu (7); gobernuak aurkeztu (10); gobernuak aurkeztutako (9); gobernuak bultzatu
(9); gobernuak bultzatutako (14); gobernuak debekatu (8); gobernuak egin (45); gobernuak egindako (48); gobernuak eginiko (7); gobernuak egiten
(13); gobernuak eman (26); gobernuak emandako (22); gobernuak ematen (13); gobernuak erabaki (24); gobernuak erantzun (8); gobernuak esan
(25); gobernuak esan du (10); gobernuak ezarri (7); gobernuak ezarritako (23); gobernuak hartutako erabakia (11); gobernuak iragarri (20);
gobernuak iragarri zuen (8); gobernuak jakin (11); gobernuak jakinarazi (23); gobernuak jakinarazi zuen (7); gobernuak jarritako helegitea (8);
gobernuak nahi du (7); gobernuak onartu (22); gobernuak onartutako (22); gobernuak prestatu (10);; gobernuak proposatu (8); gobernuak
proposatutako (13); gobernuak uko egin (7); gobernuak uste du (8)
herbehereetako gobernuak (8); koalizio gobernuak (9); lehen ministroaren gobernuak (10); nafar gobernuak (10); nafarroako gobernuak (911);
osatzen duten gobernuak (7); ppko gobernuak (35); ppko udal gobernuak (7); ppren gobernuak (55); presidentearen gobernuak (12); psoeko
gobernuak (56); psoeren gobernuak (100); udal gobernuak (38)
behin behineko gobernuan (7); euskal gobernuan (7); gobernuan egon (30); gobernuan izan (13); gobernuan parte hartzeko (14);gobernuan sartu (14);
gobernuan sartzeko (11); gobernuan zegoenean (7); gobernuan zela (11); koalizio gobernuan (11)
gobernuarekin elkarlanean (9); gobernuarekin izandako (8); ppren gobernuarekin (9); psoeren gobernuarekin (13)
behin behineko gobernuaren (54); euskal gobernuaren (20); frantses gobernuaren (10); frantziako gobernuaren (47)
gobernuaren alternatiba (7); gobernuaren arabera (61); gobernuaren ardura (17); gobernuaren asmoa (18); gobernuaren asmoak (11); gobernuaren
aurka (51); gobernuaren aurkako (52); gobernuaren aurkako salaketa (8); gobernuaren aurrean (14); gobernuaren aurrekontu (8); gobernuaren
babesa (8); gobernuaren betebeharra (7); gobernuaren buru (22); gobernuaren diru (14); gobernuaren egoitza (20); gobernuaren egoitzan (9);
gobernuaren egoitzaren aurrean (9); gobernuaren ekintza (7); gobernuaren erabakia (22); gobernuaren erabakiak (9); gobernuaren erantzukizuna (8);

gobernuaren erantzuna (17); gobernuaren esanetan (19); gobernuaren esku (70); gobernuaren esku dago (11); gobernuaren eskutik (10); gobernuaren
espetxe politika (7); gobernuaren eta oposizioaren (8); gobernuaren helburua (13); gobernuaren hizkuntza politika (10); gobernuaren izenean (23);
gobernuaren jarrera (86); gobernuaren jarrera salatu (8); gobernuaren jarrerak (7); gobernuaren jokabidea (16); gobernuaren jokaera (7);
gobernuaren kargu (7); gobernuaren konduko (8); gobernuaren kontra (55); gobernuaren kontrako (31); gobernuaren laguntza (16); gobernuaren lana
(10); gobernuaren lege (14); gobernuaren manuz (15); gobernuaren menpe (7); gobernuaren nafarroako ordezkari (25); gobernuaren ordezkari (26);
gobernuaren ordezkaria (10); gobernuaren ordezkariak (24); gobernuaren ordezkaritza (7); gobernuaren osaketa (9); gobernuaren politika (29);
gobernuaren politikak (7); gobernuaren politikaren (8); gobernuaren proposamena (17); gobernuaren ustez (21); gobernuaren xedeak (10)
hiruko gobernuaren (10); ppko gobernuaren (16); ppren gobernuaren (18); psoeko gobernuaren (18); psoeren gobernuaren (16); udal gobernuaren
(11)
behin behineko gobernuari (20); eskatu dio gobernuari (15); euskal gobernuari (8); gobernuari egindako (9); gobernuari egotzi (13); gobernuari eskatu
(45); gobernuari eskatzen (10); gobernuari galdegin (8); gobernuari leporatu (15); gobernuari leporatu zion (10); gobernuari ohartarazi (8); nafarroako
gobernuari eskatu (7); ppren gobernuari (10); psoeko gobernuari (30); psoeren gobernuari (43); udal gobernuari (10)
gobernutik kanpo (16); gobernutik kanpo utzi (7); gobernutik kentzeko (8)
gobernuz kanpoko (282); gobernuz kanpoko erakunde (46); gobernuz kanpoko erakundeak (56); gobernuz kanpoko erakundearen (10); gobernuz
kanpoko erakundeek (47); gobernuz kanpoko erakundeen (22); gobernuz kanpoko erakundeetako (7); gobernuz kanpoko erakundeko (28)]

gobernuarteko (orobat gobernu arteko) izlag gobernuen artekoa. Hil honen erdialdean gobernuarteko bilera deitu
eta ekainerako akordioa lortzea espero dute agintariek. Bi eguneko gobernu arteko konferentziaren bukaeran. Gobernu arteko
akordioak. Gobernuarteko Ozeanografia Batzordeak emandako datuek diote egunero 20 eta 25 milioi tona karbono dioxido xurgatzen
dituztela ozeanoek. Klima Aldaketarako Gobernuarteko Batzordeak. Nazio Batuen Erakundeak Klima Aldaketaren Inguruko
Gobernuarteko Taldea (IPCC) sortu zuen.

gobernuburu (orobat gobernu buru g.er.) iz gobernuaren buru den agintaria. Bihar eta etzi Bruselan egingo den
EBko estatuburu eta gobernuburuen goi bileran. Europako Batasuneko 25 estatuetako gobernuburuek. Tony Blair ingles
gobernuburuak. Hizkuntza eskubideak "absurdoak" direla erran du goraki Miguel Sanz Nafarroako gobernu buruak. Chirac presidenteak
gaur jakinaraziko du nor izango den Frantziako gobernuburu berria. Nehork ez du aipatu Edouard Balludur gobernuburu ohia. Alain
Juppé gobernuburu ohiaren kontrako dei-auzia. Sagasta Madrileko gobernuburua zegoen Hotel de Londres dotorearen aurrean. Herri
iritzia du oinarritzat gobernu orok eta hori egia da, bakarra delarik ere gobernuburua. Gobernuburu jarri zenean, De Villepin arizan zen
erran eta erran ehun egun barne giro berri bat nahi zuela sustatu Frantzia guzian. Géza Lakatós jarri zuen gobernuburu, armistizioa
presta zezan. Costas Simitis gobernuburu sozialistak bere gobernuaren dimisioa aurkeztu zion atzo Costis Stephanopulos Greziako
presidenteari. Silvio Berlusconi Italiako gobernuburuak demisionea eman behar izan dio azkenean Carlo Ciampi errepublikako
presidentari. Erregeak izendatu zuen Bahadur Thapa gobernuburu, 2002an, herritarrek aukeratua kargutik kenduta. Gobernuburu
kargua uzten balu Jospin-ek.
[3] egungo gobernuburu (3); espainiako gobernuburu (69); espainiako gobernuburu izan (3); espainiako gobernuburu ohiak (4); espainiako
gobernuburu ohiari (3);gobernuburu berri (3); gobernuburu berria (6); gobernuburu eta estatuburuen (3); gobernuburu irakiarrak (3); gobernuburu
izan (7); gobernuburu izango (3); gobernuburu kargua (4); gobernuburu karguan (10); gobernuburu ohi (3); gobernuburu ohia (17); gobernuburu
ohiak (16); gobernuburu ohiaren (8); gobernuburu ohiari (5)
aznar español gobernuburua (3); espainiako gobernuburua (32); español gobernuburua (4); gobernuburua mintzatu da (3); jospin gobernuburua (7);
nafarroako gobernuburua (3); raffarin gobernuburua (30); villepin gobernuburua (4); zapatero espainiako gobernuburua (11)
adierazi zuen gobernuburuak (3); alemaniako gobernuburuak (3); espainiako gobernuburuak (95); estatuburu eta gobernuburuak (4); frantziako
gobernuburuak (4); gobernuburuak aipatu (3); lionel jospin gobernuburuak (6); nafarroako gobernuburuak (6); pierre raffarin gobernuburuak (27);
sanz nafarroako gobernuburuak (4); schroeder alemaniako gobernuburuak (3); villepin gobernuburuak (4); zapatero espainiako gobernuburuak (44);
zapatero gobernuburuak (4)
espainiako gobernuburuarekin (12); español gobernuburuarekin (3); gobernuburuarekin mintzatu (3); zapatero espainiako gobernuburuarekin (8)
estatuburu eta gobernuburuek (19)
estatuburu eta gobernuburuen (6); estatuburuen eta gobernuburuen (3); gobernuburuen goi bileran (4)]

gobernuburuorde iz gobernuburuaren hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordekoa.

Braham Sale
gobernuburuorde kurduak. Kaxmir estatuko gobernuburuorde Mangat Ram Sharma onik atera zen atzo ekintzaile independentziazaleek
Kapran herrian egiten ari zen bilkura politikoaren kontra granada bat jaurti ondoren.

gobernugintza iz gobernatzeko jarduera.

«Herritarren zoriona» aipatzen zuen Konfuzioren gobernugintzarako moralak.

Hinduen gobernugintza.

gobernukide iz gobernu berean parte hartzen duen pertsona.

EAJren Eusko Jaurlaritzako gobernukideek.
Erregionalisten gobernukideak, CDNk, araua Nafarroako «izate bereziaren» adierazle dela aipatu zuen. Presidentea aukeratzeko bozetan,
Ivan Gasparovich Meciarren gobernukide ohia izan zen garaile. Haien gobernukide sozialistei. Bizkaiko Foru Aldundian gobernukide
direnei. Eusko Jaurlaritzan gobernukide dituen EAk eta IU-EBk, berriz, gaitzetsi egin zuten. Lau urtez PNV/EA eta Ezker Batua
gobernukide izan dira, Juan Jose Ibarretxe lehendakari. Testua hiru gobernukideena da, eta hiruren babesa izango du.

gobernutiar iz gobernuko kidea.

Haurrak soldado edo bederen 18 urtez peko gazteak, holakoen engaiatzen ere arizanak bide
dira Bolikosta hortako gobernutiarrak. Gobernutiarren arteko bilkura batean, arras berotu da Jean-Pierre Raffarin gobernuburua. Euskal
departamenduari ezetz dioten gobernutiarretarik funtsezko atxikimenduaren marka baten agertzea.

gobernutxo iz pei gobernua.

Gasteizko gobernutxoak behar zuen artista: diruzale, kaskarin, harroputza. Bere polizia eta guzti
izan nahi du gobernutxo honek, soldadutara jolasteko.

gobernuzale izond gobernuaren aldekoa. CIS inkesta gobernuzalearen datuak gaur emanen dituzte aditzera.
godalet 1 iz edontzia.

Zamauak, paperezkoak; godaletak eta mahai-tresnak, plastikozkoak. Eta itsas-haizeak aurpegia belztutako
arrantzale batzuk hitzaspertuan, godalet lodiak harrigarrizko abiadan husten diren mahai baten inguruan. Errioxako ardo zehargiz arradaz
bete godaleta altxatzen zuen batek. Beste Ducados bat sutu eta ardoz bete zuen godaleta berriro. Platera saldaz eta godaleta arnoz
betetzen. Mizuno jaunak, godalet bat Coca orduro. Eta ardoa ere mahai gainean laga nuen, godalet hankaluzea ukitu gabe.

2 dadoak botatzeko ontzia. Dadoak godaletean sartu, berriro botatzeko.
[3] godalet dantza (4)
godaleta eskuan (3)]

godo izond/iz kristautasunaren lehen mendeetan Erromatar inperioaren hainbat eskualdez jabetu zen herri
germaniar bateko kidea; herri horri dagokiona. ik bisigodo. Nazio godo, getiar, sarrazeno eta tartariarrek zanpatu egin
zituzten batak bestearen atzetik. Erromatar legeak lege godoak baino itzal handiagoa zuen. Godoen eta erromatarren arteko ezkontzen
debekua kentzeko legea. Godoen eta burgundiarren mendeko lurraldean. Hunoen eta godoen alegiak.
[3] lege godoak (4)
godoen eta burgundiarren (3)]

goemona iz itsas alga, Fucus serratus

Alta, ama goizik hil zitzaien eta amamaren gonetan hazi ziren mutikoak: aitak edo
senarrak itsasoan zirela , beltzez apaindu emazteek etxe inguruko funtsak, jagoitik abandonatuak, lantzen zituzten auzolanean, goemona
biltzen edo garia bihikatzen zen garaietan.

gogagarri izond gogatzen duena.

Nikolas Loyseleur-en grazia gogagarria ez zitzaion ez-ohartuan pasatu Beauvaisko
apezpikuari. Suhartasuna baino gogagarriago zen halako soraiotasun inolaz ere goxo batez, Macedonio Fernández-en ahotsak arima
hilezkorra dela errepikatzen zuen.

gogaide (orobat gogaikide g.er.) iz norbaiti buruz, haren ikuspuntu edo ideia berak dituena.

Jarraitu zuen
esperimentatzen, errepertorioa osatzen eta zabaltzen, Vila, bidaide eta gogaide banaezina, ondoan zuela. Tony Blair eskuineko lehen
ministroa da, AEBetako presidente George Bushen nahiz Espainiako presidente ohi Jose Maria Aznarren gogaidea. Banekien, bai, jaun
Esteban Etxegoienen gogaide egin nahi ninduela. Hortik ikusten da askoren adostasunak ez diela emango gogaikideei edo sozioei euren
artean lege naturalak erabiltzeko segurtasuna.

gogaidura iz aspergura. Ez berria bereziki txarra zelako: aspaldi honetan egunero izaten dut antzeko gogaidura edo nazka.
gogaikarri izond gogaitzen duena. ik aspergarri; erdeinagarri.

Baina, egun hartan, garrasi beti-berdin gogaikarri
bat besterik ez zen ateratzen kotxezainaren ezpain estutuetatik. Ellenek belarrietan halako burrunba gogaikarri bat aditzen zuen. Egiptoko
hauts guztia gizaki eta abereentzat gogaikarri zen eltxo-izurri bihurtu zen. Atsedenik gabeko ibilbide gogaikarria. Gose sentipen
gogaikarria. Ondo ezagutzen dut barrena hustu behar gogaikarri hau. Eranskin gogaikarri baten modura. Zein gogaikarri ginen
elkarrentzat hasieran. Adeitasun handiz jokatzen zuten denek, hala ofizialek, nola damek, nola frakez jantziriko gizonek; gogaikarri ere
gertatzen ziren melengaren melengaz. Gogaikarri gertatzen zitzaion haien ausarkeria. Gogaikarri ez gertatzea, horixe besterik nahi ez
nik. Bai gogaikarria, Sofia Ivanovna! Ezin zuen usain txarra jasan, gogaikarri zitzaion kiratsik meheena ere. Kamarero putakume hauek
gero eta gogaikarriagoak dira, pentsatu zuen. Gogaikarriak zitzaizkidan amultsutasunak oro. Ez zen hain bizia, baina gogaikarriagoa
zen, goragalearen antzekoa. Urduriei eta gogaikarriei terapia elektrokonbultsiboa ematen diegu.
[3] gogaikarri egiten (5); gogaikarri gertatzen (6); gogaikarri hutsa (3); gogaikarri samarra (5); gogaikarri zitzaion (6); jarduera gogaikarri (3)
bizitza gogaikarria (3); eginkizun gogaikarria (3); gogaikarria gertatzen (6); gogaikarria iruditzen (6); gogaikarria izan (6); gogaikarria izango (5);
gogaikarria izaten (3); gogaikarria zen (12)
gogaikarriak ziren (3)]

gogaikarriro adlag era gogaikarrian. Dela beheko geruza gogor, latz, hits eta nazkagarriro lizunduetan, dela goiko geruza beti
hotz eta gogaikarriro aratzetan. Hasieran, ez zieten ezer erantzun, baina gogaikarriro beti gauza bera esaten jarraitu zieten
ezkaratzeraino. Gihar masa gorri astun haietako batek sorbaldatik heldu eta gogaikarriro astindu ninduen.

gogaikarritasun iz gogaikarria izateko nolakotasuna. Literaturan, etxe-etxeko intsektua dugu eulia, irrigarritasunaren eta
gogaikarritasunaren ikur. Gorputzarekin eta zentzumenekin hartzen diete haiek gauzei neurria, abegikortasuna edo gogaikarritasuna.

gogaikeria iz Gizaseme eta emakume apainak ilaran hurbiltzen ziren beren gogaikeria hilgarria handi-mandikeriatan estaltzen alferrik
saiatzera.

gogait
1 gogait egin gogaitu. Gogait eginik zeuden, beren lehenbiziko bertsioa alde batera utzi beharraz. Zeharo gogait eginik, hatzaz
zapaltzen du kristalera burrunbaka hurbildu den euli bat. · Eta ez haut gehiago jasaiten, zeren gogait gaixto egina bainago.
2 gogait eragin asperrarazi, gogaitu. ik gogaitarazi. Hotzak, hezetasunak, haizeak edo euriak ez zidaten gogait eragiten
jadanik: ez ziren niganaino heltzen, ez nituen sentitzen. -Ez zidak deusek ere horren gogait eragiten, nola oilo batzuek bezala alde egin
behar izaiteak...
[3] gogait eginda (8); gogait eginik (5); gogait eragin (5); gogait eragitea (3); gogait eragiten (9)]

gogaitaldi iz asperraldia. Nondik eta nola jakiteke, neure buruaz neukan gogaitaldia finitzeko beste erarik asmatzen ez eta halako
gogoeta ilunak nagusitu zitzaizkidan.

gogaitarazi, gogaitaraz, gogaitarazten du ad gogait eragin, asperrarazi. Aurrerantzean ez nuen borroka gehiago egin,
ez nituen gehiago gogaitarazi. Egia esateko, zentsura ez da batere gogorra, eta ia dena uzten didate irakurtzen, baina gogaitarazi egiten
gaituzte beren komentario eta ohar guztiekin. Aurpegi hezurtsua zuen gizon handi bat eta ile beltz eta luzeko emakume bat elkarren aurka
estutzen ziren, aurpegiaz, ezpainekin, gorputz osoarekin, denak gogaitaraziz.

gogaitasun iz asperkizuna. Baina berehala espiritua larritu zitzaion eta beldur-ikara eta gogaitasuna sentitzen hasi zen, gorputz
osoa dardarka zuelarik.

gogaitu, gogait, gogaitzen 1 da/du ad aspertu, gogoa galdu edo galarazi. ik nazkatu; nekatu 4. Behar dugun
guztia baldin badaukagu, zergatik gogaitzen gara? Plazerraren plazerrez nardatu eta gogaitu bainintzen. Gogaitu egin nintzela uste
duzue? Zerbaitek gogaitzen nauenean, isildu egiten naiz gehienetan. Hain amets higuingarriek gogaitu naitek gau osoan, non kontatzeak
berak ere nazka ematen didan. Arte eszenikoen euskal zentroari buruz hitz egiteaz gogaituta dagoela onartu du Lazkanok. Eta hi ez al
hago gogaiturik lelo berbera hainbeste aldiz errepikatzeaz? Burua biratu zuen, gogaiturik, non zegoen ez zekielako, larriturik, ikuskizun
paregabe eta hauskor haren kariaz. Arrunt gogaitua bainauka aspaldi haundiko mintzuri ugalkor honen burrunbak. Xaraman zen, semeari
itxaroteaz gogaitua, bere armadarekin Kamar Al-Samanen bila han-hemenka zebilena. Erosotasunaz gogaitua.

2 (era burutua izenondo gisa) Haien aurpegietan Jainko gogaituaren keinua islatzen zela sumatu zuen. -Utz dezagun -esan zuen
Tiborrek ahots gogaituaz-. Aski duenaren jestu gogaitua egin zion neskak. Gogaitu aurpegiarekin lurrera begira jarri zen.
[3] apur bat gogaitu (3); gogaitu ninduen (4); gogaitu samar (5)
gogaiturik zegoen (4)
gogaituta dago (5); gogaituta dagoela (3); gogaituta daude (3); gogaituta nago (5)]

gogaitze aspertzea, gogoa galtzea. Desoreka geldoa izan zen, gogaitze nagi bat, gerora neurriz gaineko asaldura bizia bihurtu
zitzaiona.

gogaldi iz umorea, gogo aldartea.

Mably kafetegian idatzi nuena irakurri dut berriz eta haren lotsa izan naiz; ez dut sekreturik
nahi, ez gogaldirik, ez esanezinik; ez naiz ez birjina ez apaiz, barne bizitzaren jolasean aritzeko.

gogalmen iz gogoaren ahalmena.

Arimak gogalmenen bidez egiten du bere lana: adimenaren bidez ulertu du, oroimenaren
bidez amesten eta nahimenaren bidez dabil maitasuna. Arimaren gogalmenak dira sorkariak ukitzen dituztenak eta antzirudiak ateratzen
dituzte, eta hauetan, barruan hartutakoan, ezagutzen dituzte sorkariak. Gizaki perfektuak guztia ahaztu behar luke, ez luke zentzuen
morroi izan behar, eta gogalmenak bere baitan bildu behar lituzke.

gogamen 1 iz pentsatzeko erabiltzen den ahalmena. ik gogo; adimen.

Badirudi "gogoa" edo "gogamena"
kontzeptuak (ingelesez, mind; gaztelaniaz, mente; frantsesez, esprit) mundu berezi eta aparteko bat seinalatzeko erabiltzen direla
filosofian, materiazkoa ez den mundu bat, alegia. Horien iturriak gogamenaren hiru ahalmenak dira: "Gure ezagutza oro (A)
sentimenetatik abiatzen da, hortik (B) adimenera doa eta (C) arrazoimenera iristen da”. Zuzenean hautematen duguna ez dela sekula
objektu materiala izaten [...], gogamenaren mende dagoen zerbait baizik (errepresentazioak, ideiak). Horrenbestez, gogamena
(adimena, kontzientzia, sentsazioak...) ote luke ordenagailu horrek? Freudek, esate baterako, gogamena aztarnategi arkeologikotzat
irudikatzea zuen gogokoen. Bazekien zeintzuk ziren beraren margolan kuttunenetako kolore guztiak, baina orain ezin ikusi: ez zuzenean
begiratuz, ez bere gogameneko begiaz ere. Istripua izan eta berehala, eta handik aurrera urtebetez edo, koloreak "ezagutzen" zituela
esaten tematzen zen oraindik Jonathan I., bazekiela zein ziren zuzenak, egokiak, ederrak, nahiz eta gai ez izan haiek gogamenean
ikusteko. Geldotasun egoera hori, hasieran, "hausnarketa"tzat deskribatu zuten erizainek; [...] nire ustez, gogamenaren "nagitasun"
patologiko larria zen, pentsamenduz edo atxikimenduz hustua. Lobulu frontaletako tumorrek modu askotako sintomak eman zitzaketela:
nahiz ernetasun eza, zozotzea eta gogamenaren moteltasuna, inoiz izaera-aldaketa nabarmena eta autokontrola galtzea, nahiz (Gowersen
arabera) "erotasun kronikoa". Sentimendu pila bat nahasten zitzaizkidan gogamenean. Baina berehala baztertu zuen irudi hura
gogamenetik. Konradek beldurra zion musikari, lotura ezkutukoz hari baitzegoen estekaturik, ez bakarrik gogamen aldetik, baizik eta
baita gorputz aldetik ere.

2 (izenondoekin)

Pentsa daiteke giza gogamena bikain doitutako konputagailu sail bat dela. Alemaniarren gogamen zorrotzak hitz
korapilatsuak sortzen ditu, ulergaitzak askorentzat. Bere-berezkoak ditu Touretteren sindromedunaren gogamen urduri eta zorrotzak.
Gero, gogamen itzalia berpiztu zitzaion, eta odolberriturik esan zion gerta zitekeela bera, Vashka Kashirin, bere ziegan zoratzea, izenik ere
ez zuten torturak nozitzea, [...]. Uste osoa, beraz, ezin da limurtzetik ezberdindu subjektiboki, baldin eta subjektuak ustea begi-bistan
badu, bere gogamen propioaren agerpena baino ez den aldetik.

3 (hitz elkartuetan)

Autismoaren ezaugarri nagusitzat "bakardadea" azpimarratzen zuten biek, gogamen-bakardadea; horregatik
deitu zioten, hain zuzen, autismo. Azkenean, kolorearen oroimena ere galdua zuela zirudien; beraz, kolorea ez zen gehiago haren
gogamen-ezagupenaren eta haren gogamenaren osagai. Gogamen-zabaltasunaren eta adorearen sentipenak. Baina badira,

·

kontzeptualtasunetik at, beste osasun- eta gogamen-forma batzuk ere. Euskal gogamenaz aritzerakoan burura datorkigun lehenengo
galdera, zaharra bezain oinarrizkoa da: zer da euskal pentsamendua? Oso bestelako ekintza modu batean ari zitzaizkiola lanean garungogamenak.
[3] gogamenaren gaitasun (3)]

goganbehar iz susmoa; zerbait arriskutsu edo kaltegarri gerta daitekeelako susmoak eragiten duen
beldurrezko jarrera. Andrei Ivanovitx beldurrak egon zen aurreneko egunetan, uste baitzuen burujabetasuna galduko zuela,
gonbidatuak nola edo hala lotuko zuela, ohiko bizimodua eragotziko ziola edonolako aldaketak ekarriz, eta goitik behera irauliko ziola bere
egunerokotasun hain ondo antolatua, baina funsgabeak gertatu ziren goganbehar haiek guztiak. Ibiltariaren edo baserritarraren keinu
jator hura nire irudimenaren iruzurra baino ez zelako goganbehar absurdua izaten nuen, ibiltariak edo baserritarrak benetan diosalik egin
ez zidalako susmo deserosoa, ez hark nire aurka ezer zuelako, ikusi ere egin ez ninduelako baizik, haren mundutik eta haren pertzepziotik
at nengoelako. Izan zitekeen, bai, baina ene barrenak maitasunezko gutunketa zela esaten zidan, eta goganbehar horrek iltze baten
antzera zulatzen zizkidan bihotz-buruak. Morala oso aparte ez ote dabilen: goganbehar horrexek harrapatu nau. Nire eta haien arteko
begirada-trukatze bakoitzarekin, tximistatxo bat horra, txiki-txiki baina atzemateko modukoa, mesfidantzaz eta goganbeharrez oratua.

goganbehartsu izond goganbehartzeko joera duena, erraz goganbehartzen dena. ik irudikor.

Hor aurkituko
dugu lurjabe zabar arduragabea, etxekoandre goganbehartsua, gazte festazale txoriburua. Larri, begiratu iheskorrekin, ibilera
goganbehartsuarekin dabilen bat ikusten duenean, haren atzetik doa. Goiztiriaren argitasun goganbehartsua sartu zen lurrezko
patiotik. Eta goganbehartsu nintzen, bada, oker ari ote nintzen.

goganbehartu, goganbehar(tu), goganbehartzen 1 da/du ad susmatu; goganbeharra sumatu. Nire arrisku sena
lo zegoen, nonbait, goganbehartu beharrean harrotu bainintzen: "azkenik, norbait ohartua erredakzioan duten pagotxaz".
Goganbehartuta nengoen, berriak entzunda, orduan bezain sinesgaitz agertuko ez ote zen Potzolo. Ordutik, tradizioari buruzko ikuspegi
etxezuloegiek bezainbat goganbehartzen naute kanpoederregiek, tradizioa ez baita oinordekotzan ematen zaigun zerbait, lan eta neke
askoren ondoren irabazten hasten garen eta inoiz osorik lortzen ez dugun altxor bat baino.

2 (era burutua izenondo gisa) Nire xalotasun goganbehartuari zor zaizkion desenkusak eta ordainbideak egungo egunean nik
hartzen ditudala.

gogape iz gogoa, gogamena.

Begiak itsuturik datzanaren gogapean pizten diren irudi eroen makulua. Ixildu bai, baina hor
nonbait beti gelditzen da, gogapean bezala, boz bat dioena: [...]. Nola -pentsatzen duzu gogapetik- batere ez baino hobe den betiere
xeoxe, ba hortxe segitzen duzu goma-puska lehor bati koxk eta koxk.

gogapen iz pentsamendua, gogoeta.

Aditzea adimenarena bezala, gogapenak gogoarenak dira. Bere aitaren gaineko
gogapenak. Berak egitez eta gogapenez egindako bekatu guztiak. Sendotu egin ohi dira gogapen bakoitzean, hitz bakoitzean eta
ekintza bakoitzean, denik eta txikiena izanik ere duten langintza. Ez dago hizkuntzarik hori adieraz dezakeenik, gogapen guztien gainetik
dagoenez, gizakien eta aingeruen adimendu guztiaren gainetik, zeruko eta lurreko sorkari guztienen gainetik.

gogara 1 adlag (norbaitek) atsegin edo gogoko duen erara.

Pianofortea pianoari hasieran eman zitzaion izena dela,
klabea ez bezala gogara jo zitekeelako, nahi zenean piano, ahul alegia, eta nahi zenean forte. Eta arnasa hartu ere kamera geldian bezala
egiten zuen, nahiz eta etenaldirik gabe, gogara nolabait esan. Hari entzutea Beethovenen bederatzigarren sinfonia entzutea baino
gogarago nuen nik.

2 (-en atzizkiaren eskuinean) Horrez gainera, neure gogara aztertzen ahal nuen halatan begitarte xarmant hura, malkoen lilura
ahaltsuaz are ederragotua. Etorri nigana beldurrik gabe nahi duzun guztietan eta alde egin nigandik askatasun osoz, zeure gogara.
Mutilaren oharkabean, bere gogara begietsi du Leirek. Presondegian, nonbait, oso bere gogara sentitu zen, behingoz ongi eta bakean bere
buruarekin. Sasi, lahar eta zakardietan basurdea bere gogara bizi da. Bere lagunek taldeko buru hautatu zuten, gastuak bere gogara egin
zitzan. Ingalaterran, alabek maiz hausten dute legea eta beren gogara ezkontzen dira, gurasoei aholku eskatu gabe. Legegileak
irainduaren gogara uzten baitzuen ordaina jasotzea edo ez jasotzea. Nork bere egoitza alda dezake, norberaren gogara.

3 gogarako izlag Joan diren gabonotan jendearen gogarako kolorea gorria izan da. Sortaldeko Asian zakurkia oso gogarakoa dute.
4 gogara egon Iduritu zitzaidan ezen osaba Joanikot gogara zegoela, eta aita ez hainbertze, nahiz eta desgogara ere ez zegoen. · Eta
presuna herabeti hura are bere gogarago egon zedin, nihaurk ere hura bezain durduzaturik nirudien. Bere gogarenik zegoenean etorri
zitzaion heriotza ate joka Erramuni, amets zuen herrixkara bizitzera joan berri zela.
[3] bere gogara (25); beren gogara (16); beren gogara ibiltzen (3); gogara erabil (4); gogara ibiltzen (4); gogara nengoen (6); neure gogara (17); nire
gogara (3); zeure gogara (10)]

gogarazle izond gogarazten duena. Neure burua aurkeztu, eta dantza gogarazleari ekin nion, baina hark tupustean esan zidan:
[...].

gogarte iz pentsatzea, zerbait gogoan erabiltzea edo hausnartzea. ik gogaketa.

Haren gaixotasunaren berri izan
zuenean, otoitz egiten hasi zen haren alde; eta gogarte-otoitzean debozioz eskatzen zion Jainkoari gorputzeko osasuna bihur ziezaiola anai
Jakobori, honen arimarentzat onena hori baldin bazen. Bere gogartearen eta burutazioen menpean. Halako zerbait zuen Mikelek
gogartean.

gogartetxe iz gogojardun etxea. Loiolako Gogartetxean iraganen da aurtengo Gogoeta Astea, abuztuaren 29tik irailaren 2ra.
gogartu, gogar(tu), gogartzen du ad gogoan erabili, hausnartu. Baina egiazko amodioak ez du halatan meditatzera eta
gogartzera uzten: sentimenduen bidez geure pentsamenduetarik digu gogoa bertzeratzen.

gogatsu ik gogotsu 2.
gogatu, goga, gogatzen du ad norbaiten borondatea zerbait egitera etorri edo erakarri; norbaitek gogoko
ez zuen iritzi bat onartzea lortu. ik pertsuaditu. Oso erraza izan zen Dolores gogatzea. Populuaren beharren gainean
hitzaspertu bat izatera heldu zèn apaiz batek bertan gogatu zuen monasterioko bizimoldean igurika zezan bere askapena. Historia bat,
alegia, pertsuasio-indar nahikoa izango duena lankideak gogatzeko. Karmen geratu zen nirekin, gainerakoekin batera joateko ni gogatu
nahian. Nik ez nuela bera gogatuko, esan nion nik, baina ezta berak ere ni. Jatorrizkoarekiko baliokidetasunaz, berriz, epai bezate jakintsu
astitsuek: ni, irakurleak gogatzearekin konformatzen naiz. Bere kastitatea frogabidean jartzearren, emakume burges bati erregutu zion
bere alaba gogatzeko beraren ondoan biluzgorririk ohera zedin. Hori gauza "jakina" da, eta ez du merezi hemen luzamenduetan ibiltzea
gardenak diren kontuekin, zeren hala izanik, baten batek gauza hauek beste gisa batera ikus balitza ere, ez baikintezke gai izango hitzaren
poderioz, luzapenetan ibilita ere, kontrakoaz gogatzeko.

gogatze iz norbaiten borondatea zerbait egitera etorri edo erakartzea; norbaitek gogoko ez zuen iritzi bat
onartzea lortzea. Gogatze hutsa baino zertxobait gehiago eskatu beharra zeukatela konturatu ziren, azkenean, matematikariak.
Gogatzeak ez du zalantza erabat baliogabetzen.

gogo 1 iz giza buru-ahalmenen egoitza edo iturburutzat hartzen den zera. ik arima. Munduaren deskripzio serio
batek (zientziarenak, esaterako) ez luke gogoa munduaren osagaien artean onartu behar. Beroa energia zinetikoarekin identifikatzen den
moduan, gogoa garunaren egoera fisiko-kimikoekin identifikatu behar da. Horiek horrela, gogoa oinarri fisikoetan bakarrik gauzatzen dela
aitortu arren, badago ezberdintasun bat gogoa eta burmuinaren artean: gogoaren deskribapena ez da burmuinaren deskribapena eta,
adibidez, min izatea ez da soilki egoera neuronal jakin batean egotea. Argi dago gogoa ez dagoela gorputzaren "barruan", itsasontzian
kapitaina dagoen eran, gogoak ez baitu ez lekurik, ez formarik, ez tamainarik. Eta gogoak bezala, irudimenak ere ez du oztoporik. Zerura
nindoan berriz, gogo nahiz gorputz. Gorputza motel eta gogoa auzoan. Eta nortasun bat, beren historia edo mitoak, beren izpiritu edo
gogoa (Volksgeist), askatasun egarria, eskubide kolektiboak, autodeterminazioa... Eskualde eta inguru berean gogo bakoitzak guztiz
gauza ezberdinak pentsatzen dituela. Zerura nindoan berriz, gogo nahiz gorputz. Gogoa munduko gauzetatik erabat askatua eta aldendua
zeukanez. Sormena Gogolentzat obsesioa izan zen bere bizitza literarioan; eta obsesio horrek gogoa jan zion pittinka. Gogoa erabat
hartua zidan, sorgindua ninduen. Gorputza indarge, gogoa etsimenak gorturik. Manilov, gogoa zeharo nahasirik eta gorri-gorri jarririk,
baiezko keinuak egiten hasi zen buruaz. Holako garaipen ttipiak biziki premiatsuak dira bakartasunean irauteko, gogoa erne gordetzeko
eta burua xut atxikitzeko. Hara-hona ibiltzen gara, sudurra jasorik eta gogoa erne. Gogoa tabakotik barreiatu nahirik, egun berriarekin
etorkizun ziren nekeen neurria hartzeari ekin nion, sukaldeko kadiran jarria. Kontua da pentsamendu horiek hartuta nuela gogoa. Niri
gogoa Gasteizera, Dabidengana joan zait. Hala ere, igarri-igarrian dago Rakelek gogoa beste nonbait duela. Noraren gogoa guztiz
urrundua zegoen, ordea, Van Eystar senar-emazteen kezka, neke eta trenpuetatik. Lehen tomo hori lurrikara baten antzekoa izan zen,
bortizki inarrosi zuen errusiarren gogoa. Estasiak begietan eztanda egin eta gozamen gardenezko olatuek zeharkatu zuten bere gogoaren
zola. Mugimenduaren hasiera bihotzean sortzen dela eta gogoaren nahimenetik datorrela lehenik, handik zabaltzen dela gorputz osoan eta
lohadarretan zehar. Eta barru begiaz bere gogoaren parte ilunean amamak herrira esnea saltzeko erabiltzen zuen karroa baserrira
itzultzen ikusi zuen. Gogoaren eredu konputazionala. Bazirudien hango proportzio ezak kolokan jartzen zuela bere gogoko harmonia. ik
gogoko.

2 (izenondoekin)

Horrek areago sumintzen du abiatu ezinik dagoen bidaiari dohakabearen gogo haserrea. Nire gogo elbarrituaren
azpi-direktorioren batean. Bazeuden hamar urteko aristokratak, gogo makal, begi urdin eta begirada galdukoak. Izan ere, gogo biziko
jendeak, bere soilean bakartzera egiten baitu, eta gogo ahul eta zurikoak, jende oldearen zurrunbiloan bere burua babestera. Heriotzaren
hurbiltasuna sumatzen duenaren gogo eroria. Gogo edo adimen kolektibo baten adierazpen masibo eta homogeneo baten azpitik. Euskal
gogo betiko eta berezkoaren arabera

3 (desira, nahi edo asmoen egoitza edo iturburu gisa) Nolako kemena eta gogoa behar den zuk bezala atsegin guztiak
gozatzeko. Beltzarana zenez gero, beraren gogo guztia zuri batekin ezkontzea zen. Hiltzeko gogo sor bat. Ez gogo, ez gura, ez gale, ez
egarri eta ez gose den diru-gosea. Biziaren izerdia eta ongarri bakarra gogoa da, bizitzeko gogoa. Handik lekutzeko gero eta gogo
handiagoa nuen. Jainkoen gogo ezkutuaren zantzu bila. Gogoak indarrekin batera ihes egiten dio eta bakarrik uzten du "ez nago
ezertarako, ez nago inorentzat" pentsamenduaz. Gogoak estropezu egiten du zurrunbiloan, eta obsesioan erortzen da. Edo gogorik eza.
Denboraren buruan bakartasunean bizi dena ez da gehiago gai harremanetan jartzeko beste norbaitekin, ez da gai, ez du gogorik ere, eta
arrunt uzkur bilakatzen da. Afaldu eta telebistaren aurrean sofan eserita egon besterik egiteko gogorik gabe. -Fortuna Major -erantzun
zion Harryk gogorik gabe. Gogorik ez dagoenean hartu egin behar izaten da, txikitan erakutsi zigutenez. Ezta gogorik ere. Gogorik
gabeko barre ergel bat ezpainetatik zintzilik dutela.

4 (-tzeko, -rako atzizkiekin) Harekin hitz egiteko gogo ero bat sartu zitzaidan. Kotxearen atzealdeko koxkara igotzeko gogo bizia
erakusten zuela ikusirik. -Gogo handia nuen zu ezagutzeko. Arriskatu... ondo atera zaienek bakarrik hitz egiten dute arriskuaren alde,
gainontzekoei berriro probatzeko gogo gutxi gelditzen zaie! Izorratzeko gogo hutsa, nire aldetik. Lan berrian hasteko gogoa du, zehatz
nolakoa izango den ez dakien arren. Barre egiteko gogoa nuen, eta negar egiteko beharra. Nik uste liburua idazteko gogoa aspalditik
zeukala -esan zidan Mary Annek-, Ameriketara etorri zenetik, gutxienez. Tragu bat hartzeko krixton gogoa zaukaat. Une batez beste
ezertaz arduratu gabe jostatzeko sekulako gogoa duen neska bat. Gero gela begiratzeko gogoa etorri zitzaidan, eta alboka etzan nintzen.
Gauzak behar bezala txukun eta zehatz azaltzeko gogoa ere kendu zion. Hura guztia norbaiti adierazteko gogoa sentitu zuen. Baina hara
joateko gogoa uxatu dit itsasontzietarako zegoen ilara luzeak. Haur bati, deus galdetzeko gogoa egin baino lehen, esplikazio mordo bat
eman ohi zaio. Kanturako gogoa galdu eta letra hilari ederretsitako belaunaldientzat. Zuk hala uste baduzu ere, ez ditut erosi nahi haien

premia dudalako, horretarako gogoa dudalako baizik. Gauza berriak asmatzeko gogoak akuilatzen dik mundua, gizona, bestela zerk?
Algaraka hasteko gogoak hartu nau, hala egingo nuen zuzendaria mintzeko beldurrik izan ez banu. Ezertarako gogorik gabe irten ala
etxean geratu ezin erabakirik. Ezertarako gogorik eta deusen pozik ez dagoenean. Ez nuen errietarako gogorik. Beroak, hala aitortu zuten
guztiek, lanerako gogorik gabe uzten omen zituen. Ez duzu edateko gogorik. Ez nuen jateko gogorik batere. Nik, ordea, batere gogorik
ez hartaz hitz egiteko. Baina ez nuen batere horretarako gogorik. Eta gainera ez nuen inolako gogorik alde egiteko. Hantxetan, bidea hain
erraza izanez, erdi lasterka abiatzeko gogoak hartzen nau, baina zuhurtzia nagusi zait! Adelari buruzko zurrumurru gaizto gehiagorik
entzuteko gogorik ez neukalako. Ez, ez zeukala kartetan egiteko gogorik, kafe bat. Ez zeukala musika entzuteko gogorik ere.

5 (oroimenaren egoitza edo iturburu gisa) Gorde dezazuela gogoan horretaz gomendatu genizuena. Gogoan ongi iltzatuta
geratuak zitzaizkion hitz tolesdurarik gabeak. Eta nik ere gogoan pasatzen ditut neure arbasoak. Nik betaurreko lodi-handiek maskaratua
eta liburu bat [...] besapean zeramala atxikiko dut beti gogoan. Bazen eleberri mardul haren hasiera aldean esaldi bat, berari betiko
gogoan atxikia geratu zitzaiona. Den-denek ere gogoan ekarritakoa eraman zuten itzulbidean: ahozkotasunak ez zuela literaturarekin
zerikusirik. Galdera bat berritu zitzaidan gogoan: "Zergatik hil du bere burua?". Une horretan gauza batek jo ninduen gogoan. Isildu egin
da Jose Mari, bere buruaz beste egin zuenarena gogoan. Munduko urre guztiaren truke ere ez zirela hara hurbilduko, pasatu zituzten
miseria eta neke ikaragarriak gogoan. Egun osoa ene haurrak gogoan iragan dut. Eta orain, horiek hola gogoan denbora pasa, kilometro
bat bederen egin dut! Beti Maddalen gogoan. Txomini bere amatxi heldu zaio gogora, Jackie Graxiz mintzo delarik. ik beherago 17. Nola
atera, orduan, gogotik kanpoko ustezko mundura? ik beherago 18. Gogotik atzendua nuen aspaldiko gertaera hori. Eta aintzina ibilki ere,
gogoz eta bihotzez beti gazte... ik gogoz. Jatorriz, gogoz eta xedez nor bere ukuilukoak izan ginen beti. Zorionekoak gogoz behartsu
direnak. Hitzez nahiz gogoz otoitz egiteko edozein modu. Ahozko nahiz gogozko otoitzez.

6 (gogo onez eta kidekoetan) Ximurra ez zen gogo onez hartaratu. Beste anaiek gogo onez hartu zuten aitak proposatu ziena.
Eta egin bezate hori bihotz eta gogo garbiz. Lehen ministroak, orduan, Estatu Batuei gerra deklaratzea proposatzen du, eta gogo batez
onartzen da, bozkarioz, proposamena. Goibel zihoazen Jainkoaren aginduen bidean, eta beren betebeharrak gogo txarrez egiten zituzten.
Errespetu santu batek hartuko zaitu, eta erranen duzu gogo beroz: "Horra nire bihotzaren araberako gizona." ik gogobero.

7 (hitz elkarketako lehen osagai gisa)

Joga egiteak nire gogo-gorputzei ekarriko zizkien onurez. Ez dugu beraz zeren lotsa,
gizakiaren gogo-bihotzetan bizirik baitirau oraino zuzentasun goseak. Etxera itzuliko da gogo-bihotza baketurik. Hortik jakin dezakezu,
beraz, berriro esanda, gogo-arimen izaera erabat hazi niminoz osatua dela, ez baitie, alde egitean, gorputzei batere pisurik kentzen.
Besteon gogo-egoerak nire esperientziatik at daude. Hala ere, itxurazko gogo-bake hark ez zidan luzaro iraun. Sultanaren aurrean izan
zuen gogo-sendotasuna, hitz egiteko barne indarra. Bere burua zerbaiten erruduntzat jotzeko gogo-zabaltasunik gabe. Begi haiek atzera
eragiten zioten eta desafio egiten zioten: haietan ez zegoen pasiorik, ez zegoen gogo-bahitzerik. Gai honekiko idazlearen gogouzkurtasuna. Gogo bulta batek harrapatu ninduen orduan tupustean. Frantziskoren buruargitasuna eta gogo-iraupena. Alabaren
barkamen-hitz otzanenek ere ez zuten gogo-abaildura hartatik egunetan aterako. Gainez egindako osasun eta bizi-indar batek ekarritako
gogo-ixuri bat. Gogo-eskuila batek ezabatzen zituen zikinkeriaren azken arrastoak. Haatik, ez natzaizu gogo-ilun jarriko. Etsia harturik,
gogo-erorita eta gaixorik. Segur nengoen ezen napolitarraren hitzek gogo-hozturik baizik ez zezaketela utz. Ostera kalean, gogonahasirik, etxerantz hartu zuen. Denbora luzez egon zen irakurtzen, betazalik jaso gabe eta orriari orri, Hester Prynne haurdunaren oinaze
isilekin gogo-hunkiturik. Ez zuen bizitzeko gogo-izpirik ere. Zer ardura din hiri! -esan zuen aitak, gai hartaz hitz egiteko gogo falta
nabarmenez. Agentziara etorri aitzin igarri nion gogo eza. Orainaldia bizitzeko ezinbesteko jarreratzat jotzen zuen ezertarako gogo-ez
hura: ez zitzaion bere baitan bildu, gorde eta zara-zara desariltzea besterik gelditzen. Eginbide hori beterik, ene gogo-irrikak berriro dira

·

Frantziarantz aihertzen, eta hartakotz berorren baimen eta grazia dut apalki eskatzen.
Bozkario argitsu bat hazten eta handitzen ari
zitzaion, unetik unera, bere baitan, eta hain zegoen gogo-beroturik, non arnasari buelta eman ezinik geratu baitzen une luze batez.

8 (hitz elkarketako lehen osagai gisa, izenondo balioaz)

Aurrez inoiz saiatu gabeko abentura gogo-pizgarria zen hura.
Jarrera gogo-biluzi horrek haustura asko sor zezakek literatur lantegiko kide bat baino gehiagoren psikologian. Melodia bihotz-altxagarriak
bilatzeko, beharbada -nork daki?- baita ideia gogo-altxagarriak ere. Ingurua gogo-pizgarria zen, eta txandaka lapur istorioak kontatzea
erabaki zuten. hain ezaguna, gogo-asegarria eta sinplista den diskurtso hori. Guztiz gogo-mingarri zaidak atzematea nola morrosko
ileordedun nabarmen batek jo eta txiki-txiki egina uzten duen pasarte zirraragarri bat, belarriak zartatuz beheko mailakoei. Leihotik
begiratze hutsa ez zaio gogo-betegarri, begiak Goizueta aldera joaten baitzaizkio. Erantzunak asko dira: gogo betekorik, ordea, ez. Beste
nonbaitetik zetorkien gogo-ernegarria.

9 (hitz elkarketako bigarren osagai gisa)

Oi, giza gogo errukarriak; oi, bihotz itsuak! Esan dezagun orduan gogo-orde,
gogotzako edo gezur- gogoren bat asmatu eta bizi ez, baina bixi, esistitu edo, orain itsuski diotenez, biziraun egiten dela. "Heziketa
sexualak" duen helburua ezkontza egunera arte sexu-gogo oro itotzea da. Herri-gogoaren itotzailea zen despotismoa. "Aitak" Batasuna
esan nahi du, zeinetan antzekotasun-gogoa baretzen baita eta itzaltzen izateko grina oro. Ahotsean iseka-gogoa igartzen zitzaiola, esan
zuen: [...]. Garibairen ikasle garaiko gorabeheren narrazioak gaztetako idazle-gogoa berritu diolako. Orobat, barne-berotasunak eta
adiskidetasun-gogoak gorantz bultzatzen dute. Aitak amari eta niri zigun maitasun isila [...] amaren bizi-gogoa, Albertoren bihotza eta
gaztetasuna. Horri Jan-gogoa deitzen zaio, eta hilkortasunaren hondamen eta ustelkeriari gailentzen zaio. Negar gogoa neukan, amini bat
galerna zeharkatuz, portura akitua iristen den marinelaren pare.

10 bere gogora Nork bere gogora sailka ditzake koloreak. ik gogara 1. Gopalek, baina, ez zuen bere gogorako neskatxarik aurkitu.
ik gogara 3.

11 gogotik ik gogotik; ik beherago 27.
12 gogo aldarte Gogo-aldarterik gabe dihardu legeak, anbibalentziarik gabe. La città è un stato d'animo (hiria gogo-aldarte bat da)

dio Mario Soldatik. Izan ere, idazleak adierazi zuenez, umore ona da gizartean apain jantzi daitekeen trajerik egokiena eta gogoaldartearen egoera osasuntsu bat bezala har genezake. Egoera hartan, idazteko gogo aldarterik hoberenean nengoelarik ere, ez
zitzaidan hitzik etortzen. Gogo-egoera eta burmuin-egoera partikularren arteko identitatea onartzen badu ere, bien arteko identitate
orokorra ez du onartzen.

13 gogo egoera (orobat gogoegoera g.er.) Besteon gogo-egoerak nire esperientziatik at daude. Bestalde, Franz Brentano-k
[...] intentzionalitatea gogoegoeren berezko ezaugarria dela erakutsi zuen. Mundua gogo-egoeren multzoa da. Zail egiten zait haren
gogo-egoerari antz ematen, ematen baitu gogobetetasun itun baten eta bere buruaren ohartasun artega eta ezeroso baten artean
dabilela. Bestelako gogo egoera batean egonez gero izango nuen kemenik haietako leize batean murgilduz nire miseriak behingoan
bukarazteko; baina koldarretan koldarrena nintzen ni une hartan.

14 gogo gabe (orobat gogogabe) adlag gogorik gabe. ik gogogabe. Gogo gabe eta bihotz nahigabetuz etzaten zela
eta heriotzari begira biziari bertan jareiten ziola. Zeren adimen eta gogo gabe, arimaren ezein zatik ezin baitu unetxo batez ere
lohadarretan egon. -Biba Bakunin, bai... -esan nuen gogo gabe. -Lehenago ahaztuko nuke zerua gure gainean dagoela eta lurra gure
azpian -erantzun zion mutilak gogo gabe bezala. Etxera iritsi nintzenetik, gogogabe bezala aritu zitzaidan Sara.

14b gogo gaiztoz

Harry jabetu zen zein atakatan zegoen Bette, eta bere baitatik konponbiderik ezin eskaini zuenez gero, gogo
gaiztoz eman zion baiezkoa dibortzioari, espetxetik ateratakoan haren aita hilko zuela zin eginez une oro. Florent haren uste berean
zegoen, lanean ez zela gogo gaiztoz jardun behar, alegia. Ez zen inolaz ere gogo gaiztoz musukatuko zukeen emakume horietakoa.
Emakumea nagiki eta bekozko ilunez altxatu zen, gogo gaiztoz begiratu zion bere begi margotuekin, eta oso zakar jiratu zuen
berarenganantz distirarik gabe-ko aurpegi zurbila. -Igo beharko zenuke ikustera -gehitu nuen, gogo gaiztoz.

15 gogo izan (beste aditz baten osagarri gisa)

Neska nahieran ikuskatu gogo nuen, anaiaren altzora itzultzen zelarik. Eta
honekin bururatzen dut Eskolio honetan egin gogo nuena. Urtetan erran gogo nizkion guztiak etorri baitzitzaizkidan oldarka gogora. Ordain
eskasa, idatzi gogo nuen erreportaia luze eta txundigarriaren aldean. Gertaerak geldo, nagi, zimel, egokitu egiten dira eman gogo diedan

· Haiei begira pixkatean egotea aski,
· Gauzak ez ziren berak gogo zuen bezala joan.
16 gogo jardun1 (orobat gogojardun) pl otoitz eta penitenzia egun batzuek osatzen duten erlijio praktika,
apaiz baten zuzendaritzapean eta taldean egiten dena. Esperientzia guztiz berri bat ere ezagutu genuen Eskolapioetako
ordena zorrotzera. Ez bainuen nehori mintzatu gogo. –Nik ez diot arima deabruari saldu gogo.
zoriontsu izateko gogo denak alde egiteko lotsa pixkat duen edonori.

lehen ikasturte hartan: euskara txukunean gogo-jardunak deritzenak, ejertzizio espiritualak alegia. Aditzea dut, garai bateko gogojardunak zorrotzak, estuak, ikaragarriak izaten zirela, barru-barruraino beldurra sartu eta ikara batean edukitzeko pentsatuak. Hil honen
lehenengoetan Gogo Jardunak izan nituen. Izan ere, adin batetik gorako gutako nork ez ditu noizbait gogojardunak egin? Baldin
gogojardunak ematen ari denak hartzen ari dena ikusten badu goibeldua eta zirikatua, ez bedi izan honekin zakar eta gozakaitz, baizik

samur eta bigun. Gogojardun-egileari adinak, gorputzaldiak eta eguraldiak laguntzen dioten neurrian, egingo ditu egunero bost jardun edo
gutxiago. Hiru arrazoigatik izaten ditugu batik bat lehorraldiak: lehenengoa da epelak, alferrak edo zabarrak garelako geure
gogojardunetan, eta horrela geure hutsengatik alde egiten du gugandik espirituko pozaldiak.
zer irakurri dudan?_Loiolaren Gogo-jardunak.

· Gogojardunak liburua zer den. Badakizu

17 gogo jardun2 (orobat gogojardun) gogoaren jarduna.

Baina bere ariketa intelektual eta gogo jardun guztiak
alferrekoak izan dira. Bere gogoeta, gogo eta gogorapenezko gogojarduna da. Hausterren gogo-jardun bereziak.

18 -tzeko gogoak egon Giltzadunak zelako muturra jarria duen ikusteko gogoak nago, baina abokatuaren behakoari eutsi behar
diot. Ni gogoak amorratzen nago orratz eta orrazi ibiltzea maite duen mediku hori neure aurrean edukitzeko.

19 gogoak eman nahi izan. Hartzazu eta edan gogoak ematen dizun guztia. Hitzetik hortzera botatzen ditu, etorri ahala, gogoak
ematen dizkion guztiak. Orduan, gogoak ematen dien guztia egitea zilegi baitzaie, galdukeria mota orotan murgildurik, gaiztakeriari
ematen diote gogo biziz beren burua. Eta atzo bertan aske nindunan, gogoak ematen zidana egin nezakenan. Gogoak eman, eta han doa;
unea iritsirik, alferrik dira azti-igarpenak eta zori-asturuak.

20 gogoan eduki Zer esan zion, hori ez dauka gogoan. Ordutik gogoan neukan bulegoa baino hagitzez dotoreagoa zen oraingoa,
aferak ongi zihoazkion seinale. Etxerakoan, Grateful Deaden CDak jarri nituen autoan, kontzertuko giroa eta oroitzapena ahalik eta
luzaroen gogoan eduki zitzan. Sortetxea, Heraitze, herria, Baigura, jendeak eta gauzak, denak hemen dauzkat gogoan, Sahagúneko
bakardadean ene gana etorriak.

21 gogoan erabili Gogoan darabilt, interes handirik gabe, aurki hil behar dudala. Gogoan nerabilen asmoa xumea zen. Ez dakit zer
generabilen gogoan egun haietan. Hartara, autoz nindoan, neure urdail bakartia zer ostatutzarretan zigortu behar nuen gogoan
nerabilela. Osaba Juanek, beraz, gertaera hura zerabilen gogoan. Atalasera agertu emakumeak iduritzenago zuen etxekoandre lanpetua,
nik gogoan erabili bezalako sorgin, igarle edo belagilea baino. Hori nerabilen gogoan ur ertzean nenbilela.

22 gogoan hartu gogoratu; kontuan hartu. Bai, ene seme, har itzazu gogoan nire irakaspenak eta ez itzazu inoiz ahaztu. Har
dezagun gogoan, bada, izenburuan dakarren baieztapena: [...]. Gogoan hartu behar da, garai hartan bazirela kataroena bezalako
heresiak. Karrika bilatu eta harainoko bidea hartu nuen gogoan. -Gogoan hartuko dut -agindu nion. Aumeric Picaud jaunagandik ere,
irainak bakarrik hartu ditugu gogoan, baina, badira gauza gehiago haintzat hartzekoak. Beste predikarien sermoiak hitzez hitz hartzen
ditut gogoan; Frantziskok jaulkitzen dituenek, ordea, ihes egiten didate. Oso gogoan hartu behar da, beraz, pertzepzioaren elementuak
[...] ez direla inoiz bakanka gertatzen. Eta aitaren aholkuak gogoan hartu izan balitu, irten ere ez zen egingo. Narrazio mitikoak hartzen
ditut gogoan, nire gizarteko jendearen bizitza esplikatzen baitute. Gogoan hartzen hasten gara orduan zer pentsatuko zuten gurekin
bertan egon izan balira. Dendetako seinaleak ere gogoan hartu zituen, nahiz eta berarentzat letra ziriliko ulertezinak izan.

23 gogoan ibili

Lau urte lehenagoko harako Mertxe harekikoa zebilkidan gogoan. Miserable honi zortzi mila liberak zebilzkidan
gogoan. Jakinik ezinbestean ibili ohi zitzaizkiola gogoan bueltaka halako pentsamendu, kezka eta galderak, gaixoei maizegi gertatu ohi
zaienez. Ez dabilkit gogoan inolako gaixotasun larririk; pentsatu nahi dudana pentsatzeko nahikoa zait gripe batekin.

24 gogoan izan

Gogoan du nork, noiz, nola, zer esan zuen. Gogoan izan behar dugu hizkuntza eten gabe aldatzen dela. Garai
horietatik lainoa baizik ez dudala gogoan. Gogoan genuen nola Virgil etengabe kexatu zen distira gehiegiaz, are egun nahiko hits eta zeru
estalikoetan. -Zu baino ez du gogoan, Dolores. Gogoan duzu non diren? -Gogoan al duzu zer gertatu zen atzo zure etxean? Gogoan du
Teok, hori bai, giltzaren bila joan behar izan zuela, nork-eta berak. Hemengo beste lagun batzuk ditu gogoan. Oso gogoan zuen nola
tumore bat aurkitu zioten buruan. Ondo gogoan ditut, besteren artean, Coelius Secundus Curio italiar noblearen De Amplitudine Beati
Regni Dei, San Agustinen Jainkoaren hiria lan handia, eta Tertulianoren De Carne Christi. "Dena edo ezer ez" gogoan zukeenaren irabazia
"dena eta ezer ez" da. Haren egoera eroria eta tamalgarria deitoratzen nuelarik, gogoan izaten nuen luzaroan maite izan ninduela.
Gogoan izatekoa, elkarte honek egin digun azken ekarpena. Mila aldiz gogoan izandakoa nuen gogoan.

25 gogora ekarri Irudi bat dakarkio larritasunak gogora, nondik ez dakiela: Hidra, bederatzi buruko herensugea. Esan ditudan azken

hitzek Patxi ekarri didate gogora. Zer ekartzen du gogora pasarte horrek? -Zer ekartzen dizu gogora? Denborarekin, joko hark, Amerika
gogora ekartzearenak, ustekabeko norabidea hartu zuen don Pedrorentzat. Ekar dezagun gogora, labur bada ere, Bazinen tesia: [...].
Ezin zuen gogora ekarri nolako itxura zuen. Amona ekarri nuen gogora, nik ezagutzen nuen emakumea. Joyceren Ulises-en hasiera ekarri
nion gogora Monikari. Memoz oroitzeak, haren aurpegi mindua gogora ekartzeak, goibeldu egiten zuen. Lehenengo partean zenbait egia
ekartzen da gogora, sofritzen duten guztiei kontsolamendu bete eta eraginkorra ekar diezaiekeena.

26 gogora etorri/jin

Gogora datorkit orain Baudelairek bere koadernoetan idatzi zuena. Eñauten aurpegia datorkizu gogora.
Guyanako itsasbazterrak zetozkion gogora, zeharkaldiko eguraldi ona. Zirkora joan ziren egun hura etorri zaio gogora. Agirrek berak
esandakoa etorri zitzaidan gogora. Haurtzaroko eta nerabezaroko oroitzapenak etorri zitzaizkidan trumilka gogora ondorengo egunetan.
Ez espero zitzakeenak, ez lagunei kontatutako pasadizoekin lotuak, baizik eta halabeharrez bere gogora etorriak. Gizona ganoraz saiatzen
zen eta nik, bitartean, gogora etortzen zitzaizkidan astakeria guztiak esaten nizkion. Orduan etorriko zaizkit gogora ene ametsaren erro
sakon eta eztienak. Betti Zubiburuk errana jin zitzaion gogora: Zer dakite gutaz Parisen? -Nik ez zaitut maite -izan zen gogora jin zitzaion
erantzun bakarra.

27 gogotik kendu Anaiaren azken hitzak… egunaz eta gauaz ez ditut gogotik kentzen ahal.

Baina Xazamanek ezin baitzuen bere
emaztearen azpikeria eta traizioa gogotik kendu, egunetik egunera zurbilago eta argalago zegoen. Halere, emeki emeki maitatuko du
hainbesteraino non ez dezakeen gogotik ken. Hobe duzu hau guztia gogotik kentzen baduzu. Horiek hola, galde bat ezin kendua
daukagu gogotik, [...]: denen buru, atsulutuki beharrezkoa dea autobidearen hola zabaltze hori? Seguru zegoen alabatxia, burua galtzean
are nabarmenago ziren haurtzaroko beldur eta gogotik ezin kenduzko pentsuak.

28 gogoz kontra ik gogoz 8.
29 gogoz kontrako ik gogoz 9.
[7] egin gogo (47); egiteko gogo (71); egiteko gogo bizia (7); emateko gogo (7); ezagutzeko gogo (8); gogo aldarte (9); gogo aldartea (9);gogo
berarekin (10); gogo berezirik (15); gogo beroz (22); gogo betez (11); gogo bihotzak (45); gogo bihotzean (7); gogo bihotzen (23); gogo bihotzetan
(31); gogo bizi (16); gogo bizia (90); gogo bizia sentitu (8); gogo biziak (7); gogo biziz (91); gogo ditu (8); gogo du (16); gogo egoera (27); gogo
egoerak (23); gogo egoeren (13); gogo eza (9); gogo falta (11); gogo gabe (13); gogo gaiztoz (8); gogo gehiago (20); gogo gutxi (20); gogo gutxiago
(8); gogo guztia (9); gogo guztiak (11); gogo handia (75); gogo handiagoa (24); gogo handiagoarekin (7); gogo handiagoz (9); gogo handiarekin (13);
gogo handirik (113); gogo handirik ez (19); gogo handirik gabe (26); gogo handiz (47); gogo izpirik (14); gogo izugarria (10); gogo jardunak (11); gogo
onez (242); gogo onez hartu (21); gogo onez hartzen (7); gogo onez onartu (13); gogo onez onartuko (8); gogo onez onartzen (9); gogo osoz (34); gogo
txarrez (67); gogo zuen (8); gogo zuten (7); hasteko gogo (8); herri gogo (8); hitz egiteko gogo (19); ikusteko gogo (16); irabazteko gogo (11);
itzultzeko gogo (7); izateko gogo (10); joan gogo (9); joateko gogo (8); jokatzeko gogo (10); lanerako gogo (9); oso gogo onez (17)
aldatzeko gogoa (7); alde egiteko gogoa (15); amaitzeko gogoa (7); aritzeko gogoa (19); ateratzeko gogoa (12); aurrera egiteko gogoa (8); banuen
gogoa (10); barre egiteko gogoa (16); bizitzeko gogoa (34); botatzeko gogoa (12); egiteko gogoa (260); egiteko gogoa ematen (14); egiteko gogoa
etorri (17); egiteko gogoa zuen (12); egoteko gogoa (19); ekiteko gogoa (8); emateko gogoa (34); entzuteko gogoa (9); erakusteko gogoa (9); erosteko
gogoa (8); erretzeko gogoa (12); esateko gogoa (25); ezagutzeko gogoa (26); galdetzeko gogoa (9); giza gogoa (8)
gogoa agertu (13); gogoa azaldu (9); gogoa beste nonbait (9); gogoa bete (11); gogoa dauka (8); gogoa daukat (30); gogoa du (15); gogoa dut (35);
gogoa egin (25); gogoa egin zitzaidan (13); gogoa emaiten (7); gogoa eman (20); gogoa ematen (60); gogoa ematen du (14); gogoa erakusten (8);
gogoa erakutsi (18); gogoa erne (7); gogoa eta ilusioa (9); gogoa etorri (49); gogoa etorri zitzaidan (21); gogoa etortzen (16); gogoa galdu (16); gogoa
izan (45); gogoa izango (10); gogoa izatea (12); gogoa izaten (15); gogoa kendu (12); gogoa kentzeko (7); gogoa kentzen (11); gogoa neukan (18);
gogoa nuen (56); gogoa pizten (22); gogoa piztu (40); gogoa piztu zitzaidan (10); gogoa sartu (14); gogoa sentitu (20); gogoa sentitu zuen (8); gogoa
sentitzen (11); gogoa sortu (21); gogoa sortu zitzaion (11); gogoa sortzen (13); gogoa ukan (8); gogoa zeukan (13); gogoa zuen (37)
hartzeko gogoa (26); hasteko gogoa (36); heltzeko gogoa (9); herri gogoa (9); hiltzeko gogoa (7); hitz egiteko gogoa (29); horretarako gogoa (11);
idazteko gogoa (18); ihes egiteko gogoa (11); ikasteko gogoa (13); ikusteko gogoa (33); irabazteko gogoa (15); irakurtzeko gogoa (15); irri egiteko
gogoa (7); itzultzeko gogoa (13); izateko gogoa (32); izugarrizko gogoa (16); jakiteko gogoa (16); jarraitzeko gogoa (20); jateko gogoa (36); joateko
gogoa (29); jokatzeko gogoa (8); jotzeko gogoa (8); kontatzeko gogoa (8); lan egiteko gogoa (14); lanerako gogoa (17); negar egiteko gogoa (21); oka
egiteko gogoa (10); sartzeko gogoa (14); segitzeko gogoa (8); sekulako gogoa (15); sortzeko gogoa (10); ukitzeko gogoa (7); zerbait egiteko gogoa (9)
bizitzeko gogoak (7); egiteko gogoak (22); gogoak eman (31); gogoak ematen (91); gogoak ematen didana (9)
dauka gogoan (9); daukat gogoan (28); du gogoan (90); dut gogoan (148); geroa gogoan (15); gertatutakoa gogoan (7)
gogoan al duzu (14); gogoan atxik (13); gogoan atxiki (24); gogoan atxikiko (7); gogoan atxikitzen (9); gogoan atxikiz (15); gogoan dauka (9); gogoan
daukat (71); gogoan du (141); gogoan dut (421); gogoan eduki (40); gogoan edukiko (7); gogoan edukitzea (7); gogoan edukitzeko (8); gogoan erabili
(17); gogoan geratu (10); gogoan gorde (11); gogoan gordetzeko (8); gogoan har (49); gogoan hartu (158); gogoan hartu gabe (11); gogoan hartua (7);
gogoan hartuko (13); gogoan harturik (22); gogoan hartuta (64); gogoan hartuz (24); gogoan hartuz gero (8); gogoan hartzea (11); gogoan hartzeko
(21); gogoan hartzekoa (7); gogoan hartzen (56); gogoan iltzatuta (7); gogoan izan (285); gogoan izanda (10); gogoan izanen (7); gogoan izanez (8);
gogoan izango (84); gogoan izango dute (10); gogoan izanik (22); gogoan izatea (15); gogoan izateko (15); gogoan izaten (10); gogoan zaitugu (31)
har gogoan (7); hartu gogoan (16); herria gogoan (9); hitzak gogoan (17); irudia gogoan (8); izan gogoan (38); izan zituen gogoan (34); izena gogoan
(9); karmele gogoan (7); lana gogoan (7); ondarea gogoan (8); ondo gogoan (108); ondo gogoan daukat (8); ondo gogoan dut (22); ongi gogoan (42);

ongi gogoan dut (10); oraindik ere gogoan (8); oraindik gogoan (45); oraindik gogoan dut (9); oraino gogoan (17); oso gogoan (76); oso gogoan dut
(13)
egiteko gogoarekin (10)
gogoaren arabera (11); gogoaren bidezidorretatik (21); gogoaren filosofia (7); gogoaren kontra (28); herri gogoaren (9)
gogoari eman (13); gogoari eman ditake (8); gogoari eusten (7); gogoari eutsi (19)
dakar gogora (25); dakarkit gogora (12); datorkio gogora (19); datorkit gogora (61); datozkit gogora (33); ekarri dit gogora (15); ekarri ditu gogora
(24); ekarri du gogora (66); ekarri gogora (13); ekarri zidan gogora (20); ekarri zituen gogora (75); ekarri zuen gogora (123); etorri zait gogora (31);
etorri zitzaidan gogora (82); etorri zitzaion gogora (72); gogora datorkit (18); gogora ekar (9); gogora ekarri (341); gogora ekarri zuen (76); gogora
ekarriko (29); gogora ekarririk (12); gogora ekarrita (15); gogora ekarriz (73); gogora ekartzea (30); gogora ekartzeko (30); gogora ekartzen (92);
gogora ekartzen du (8); gogora etorri (106); gogora etorri zitzaion (23); gogora etortzen (23); gogora heldu (9); heldu zaio gogora (7)
gogorat heldu (19); gogorat jin (9)
batere gogorik gabe (9); bizitzeko gogorik ez (8); ez daukat gogorik (7); ez dut gogorik (15);ezertarako gogorik gabe (14); gogorik ere ez (13); gogorik
ez (147); gogorik eza (13); gogorik gabe (102); gogorik izan ez (8)
gogotik kendu (18)]

gogoaldi iz gogoa, desira. Sortzaileak ez zuen erakusten halako gogoaldi berorik.
gogoangarri izond gogoan izatea, oroitzea merezi duena. ik gogoragarri; gomutagarri. Egun gogoangarriak
pasa ditzaten. Liburu gogoangarri batek bihurtuko dik bidaia ere gogoangarri. Halabeharrak elkartu egin ditu xake partida
gogoangarria jokatzera. Garaipen ospetsu eta gogoangarria lortu zuten. Guk ere bizitzari egunero une gogoangarri bat ostu ahal
bageniezaio! Jainkoak Errusiari eman dizkion poeta goiargitu horietako baten orri gogoangarriak. Claudio Magris-ek Danubio liburu
gogoangarrian egindako txango erdi literario erdi bidaiaria darabilt gogoan. Eleberriaren amaiera gogoangarrian. Bartleby gogoangarri
hark. Gogoangarria da oso liburuaren oinarriaz Akira Kurosawak 1974an egindako filma. Hirugarren igaroaldia gogoangarria izan zen.
Deus gogoangarririk ez zen haietan. Bizitza gogoangarriagoa eraiki, irudikatu eta sentiarazi nahi lukeen gose isila ere bada literatura.
Sekula izan dudan irakasle-urterik gogoangarrien eta gozagarrienean. Jaialdiko emanaldirik gogoangarriena eskaini zuen Jeff Tweddy
buru duen talde bikainak. Biontzako gogoangarri izandako egun ezti hura mundu osoko literaturazaleentzako gogoangarri bihurtzeko
abilidadea izan zuen gero Joycek. Honako hauek dira Jamrach Holobom gizon jakintsu eta zorrotzaren epigrama gogoangarrienetako
batzuk.
[3] egun gogoangarri (9); esaldi gogoangarri (3); final gogoangarri (3); gau gogoangarri (5); gogoangarri egin (3); partida gogoangarri (3); pasadizo
gogoangarri (3); poema gogoangarri (3); une gogoangarri (6)
egun gogoangarria (3); kontzertu gogoangarria (3); partida gogoangarria (6)
bereziki gogoangarriak (3); ipuin gogoangarriak (6); partida gogoangarriak (3); une gogoangarriak (5)
liburu gogoangarrian (4)
une gogoangarriena (3)]

gogoangarriki adlag era gogoangarrian.

Farisauei -edo, azkoitiar gorenak oraindik orain gogoangarriki zioenez,

"lukurreroei"- jaramonik egiteke,

gogobero 1 izond gogoa beroa duena, kartsua. Tribu gazte osoari eta gure Elsa gogoberoari eman ieazaiezu besarkada bat.
Espiritualismo gogoberoan ez galtzeko. Dogmatiko gogoberoaren jakin-nahiak. Zuek hain gogo-bero ikusita.

2 iz gogoberotasuna, kartsutasuna.

Baina bozkarioaren bozkarioz gehiago ezagutzen zaituenak, noizbehinka zure ariman irakur
dezakeenak, laster egiten dio men gogobero nobleago bati, eta jaidura zein amodioa barneraturik, bertute guztien irudia jauresten du
zugan.

gogoberoki adlag kartsuki. Arrazoimen lege-emaile moral baten bizimodu onaren gida-haria gogoberoki edo sukartsuki uzten ez
dugun heinean

gogoberotasun iz kartsutasun. Itxura garratz horrek ez du inolako gogoberotasunik ezkutatzen. Ez zituen partekatzen, bertan
egonagatik, hasiberritako nire gogoberotasun haiek; harritu egiten zuten, aitzitik, eta apur bat gogaitzen. Juliori higuingarri gertatzen
zitzaion bortitz eta grinazkoa zen oro: abertzaletasuna, gerra, gogoberota sun politiko edo soziala. Aldarrikatu zituen emaitzek jakin-min
izugarria sortu zuten 1886an bere monografia argitara eman zuenean, eta gogoberotasun terapeutikoaren uholdearen pean ez zitzaion
kontuan hartu bere arinkeria, gupidarik eza eta, apika, desoneskeria.

gogoberotu, gogobero(tu), gogoberotzen da/du ad kartsutu. Nahiak Ikuskari horrek ernatu zizkidalarik desirak, halaber
gogoberotu zizkidan behakoak. Husain Kirxak gogoberotu zuen Abas Al-Helu armada britainiarrean sar zedin. Nekerik gabe lortutako
paradisuak ez du gogoberotzen sinestuna. Zuzendari jaunak haur bat bezalatsu gogoberoturik azaldu eta erakutsi zidan makina.
Bozkario argitsu bat hazten eta handitzen ari zitzaion, unetik unera, bere baitan, eta hain zegoen gogo-beroturik, non arnasari buelta
eman ezinik geratu baitzen une luze batez. Horretan saiatzen da, beraz, Klara: "bidea" bere edertasun eta erakargarritasunean aurkezten;
"bidea" bizitza praktikoan zehazten; "bidea" egitera ahizpak gogoberotzen.

gogoberritu, gogoberri(tu), gogoberritzen du ad gogoa, kemena berritu.

Zeren eta, ene amaren otoitzen bidez,
Jainkoaren garaziak ukitu baininduen eta aldatu, baita gogoberritu eta biziberritu ere. Egoera horrek gogoberritu ditu Bidasoako
jokalariak, eta Ciudad Realen aurka dakiten guztia emateko prest izanen dira. Ikuskizunak gogoberritua, nerau ere saiatu nintzen
gorpuarengana, lurra jotzen ari baitzen jadanik. Gogoberriturik, irribarrea ezpainetan, lagunak agurtu, eta haiekin batera lotu zitzaion
itzulbideari. Asteburuko atsedenaz gogoberriturik.

gogobete, gogobetetzen 1 da/du ad gogoa bete, ase.

Erakusten digu bakoitzari, bestalde, izaten dugunaz gogobetetzen
eta lagun hurkoaren laguntzen. Jainkoarekin berarekin gogobetetzen ez den gizakia nola gogobete daiteke Jainkoaren kanpoko nahiz
barruko ondasunekin? Urtebete baino gehiagoz izan da haren bezeroa; erabat gogobetetzen du. Hasieratik gogobete zuen, behar zuen
huraxe aurkitu zuen. Europako 450 milioi kontsumitzaileen interesak gogobetetzeko legedi modernoa, malgua eta eraginkorra.
Gogobeterik bizi dituk, halako gisaz non ez baitute elkarren beharrik izaten ez eta Jaungoikoarenik ere. Eta ni, gerratik ere bizirik atera
ninduan-errepikatzen du gogobeterik-. Alferkeriak eman lezake erakargarria dela, baina lanak bakarrik gogobetetzen du.

2 (era burutua izenondo gisa)

Goizean izandako inpresio gogobete bera sentitu nuen baltsamatzearen liburuko azal eta
bizkarreko letra urre-koloreak hatz-puntez ferekatzen hasi nintzenean.
[3] gogobete osorako (3);
gogobeterik utzi (4)]

gogobetegarri izond gogobetetzen duena.

Arratsalde bateko lan gogobetegarria, hordigarria, mendeku oro bezala. Jakite
behin-betiko eta gogobetegarrian ez dago deusen gose-egarririk eta gogorik. Museozain edo dena delako hark, nire egonezinarekiko
guztiz axolagabe, bere edontzi hustutik nire edontzi hustura eraman zuen bere begirada harroa, patxada gogobetegarri batez. Isiltasunegunak asteko unerik ederrenak eta gogobetegarrienak bihurtzen dira.
[3] erantzun gogobetegarria (4)]

gogobeteko izond erabat gogokoa.

Ideia gogobetekoa egin zitzaien, baina ezin, bada, hura mamitzeko baliabideetan ados
etorri. Aukera batzuk banituen, baina gogobetekorik, ordea, ez. Geure baitara bildu beharra dugu sekula etekin gogobetekorik emango
ez digun gure lanerako. -Ez duzu uste gaurko arteari ere horrelako zerbait gertatzen zaiola, modernitateak ezinbestekoa duela
eklektizismoa? -galdetu nion, erantzun gogobetekoren baten itxaropenik gabe.
gogobetekoa izan.

·

Ibilalditxo bat egin dezakezu, eta baietz zure

gogobetetasun iz gogobetearen egoera.

Leandroren aurpegiak gogobetetasuna adierazten zuen. Ez daki tutik ere zer esaten
ari ote den, baina lantzean behin etenak egiten ditu eta entzuleen adostasun-marmarrak entzuten dira; haien artean, zahar eta gazte,
gogobetetasun isil bat sumatzen da. Abuztuko igande arratsalde horretan bere itxura freskoari zerion gogobetetasun alaiak lekutan
uzten zuen bere ohiko izaera itzaltsu eta adierazgabea. Zehaztasunez zerbait kontatu duten adineko pertsonen gogobetetasun bereziaren
durundia du ahotsean. -Ehizaldietako une berezia izaten zuan hori -esaten du jeneralak, adituaren gogobetetasunez-.
Gogobetetasunezko sentimendu batek hartu zuen eta arreta handiagoz entzun zituen gizonaren hitzak.

gogobetetze iz gogoa betetzea, gogoa asetzea.

2000ko presidentetzarako eztabaidetan, gaizkiletzari aurre egiteari buruz
galdetuta, orain ezaguna zaigun gogobetetze irribarrea agertu zen Bushen aurpegian. Lanari emaiten diozu zure nahia, zure ongi egin
nahia eta lanak emaiten dautzu gogobetetzea, atsegina, eginbidea betetzearen sosegua. -Gazteriaren batasunak, lehendakarietarik haste,
gogobetetze osoarekin, onhartu detzatela herriaren zorionak, bai eta eskerrak...

gogoeta [3649 agerraldi, 229 liburu eta 1228 artikulutan] 1 iz pentsatzea, zerbait gogoan erabiltzea; horren
ondorioa. ik pentsamendu. Hitzen artean erdi galduta, gogoeta bat nabarmendu zaio: "bera gabe ez baitut jakingo bizitzen". Gero Gobernuak Kantabriara egin zuen -bisitariak gogoeta eten zidan. Gogoeta horietan ari nintzelarik, berritz giltza harrabotsak
zerrailuetan. Munduan denez gero, gogoeta berberak darabiltza gizonak etengabe. Gogoeta bat egingo dut puntu honetan. Gogoeta
batzuk egingo ditut puntu hau dela eta. Gogoeta ugari zekarzkion hark burura. Sofi aldiro liluraturik gelditzen zen, eta aldiro buruan
gogoeta bat zebilkion: gizona ulertezina dela egiten zuen bere artean. Matrailezurra etengabeko lanean ari zuen, gogoetak murtxikatzen
balitu bezala. Eta menturaz, ateka horretarik ateratzekotz, gogoetak egiteko ordua etorri zaigu denoi. Ezta Itoizko urtegiaren aferak hogei
urte luzeotan eragin dituen gogoetak ere. Aldiz, duda eta kezkak gelditzen dira hazpandar anitzen gogoetan. ik beherago 7. Esandako
hitzak afektoaren memorian irauten du; irakurritako hitzak, aldiz, gogoetaren gordelekuan. Taxilariak gogoetaren haria eten zion. Begiak
ireki zituen, gogoetaren jarioari bidea galarazi nahian. Zinemari buruzko gogoetaren alorrean ikuslearen ezagumenezko teoriak azaldu
direnetik. Gogoetarako Alde Anitzeko Mahaiaren lanen ondorioak. 1670: Pascal: Gogoetak; Spinoza: Tractatus theologicopoliticus.

2 (izenondoekin)

Ustekabeak hauts bilakatu zituen nire gogoeta eztiak. Izeba Gloriaren egun on atseginak nire gogoeta bihurriak
urratu zituen. Pentsamenduaz laster damutu eta ahalketu nintzen, gogoeta itsusiak neramazkiela erantsiz. Lan horiek gogoeta gaiztoak
uxatzen zizkioten burutik, esaten zuenez. Gogoeta deserosoak egiteko garaia da. Sumindu egiten nau nire atzean begi eta gogoeta
galduen inurri mugimendu hori sentitzeak.

3 (erabilera teknikoagoak)

Hemen ere, ordea, gogoeta enpirikoa, eta gehienetan aski lausoa, da nagusi. Hitzaren eguneroko
erabilerak ezin du giza jarduteari propio zaion gogoeta kritikoa baliogabetu. Filosofoek gogoeta metafisiko interesgarriak egin dituzte
bereizketa horren inguruan. Erlijioaren filosofia erlijioari buruzko gogoeta filosofikoa da. Hari horretatik, gogoeta ontologikoak
harremanak ditu filosofiaren beste zenbait azpidiziplinarekin, hala nola etikarekin eta estetikarekin. Gogoeta transzendental hau betebehar
bat da, inor ezin da bera betetzetik aske geratu, baldin eta gauzez zerbait a priori juzgatu nahi badu. Gure gogoetaren mugimendu
logikoak berak egiaztarazi digu organo hori [begia] ez dela tresna neutroa, datuak ahal den zehazkien transmititu besterik egiten ez duena,
oso bestela baizik, garunaren eta munduaren arteko topagune aurreratuetako bat dela.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Teoria analitikoak, konstruktibistak, ikuslearen gogoeta-lana azpimarratzen dutenak.
Hori atzemateko berariazko gogoeta-ahalegin bat egin behar da. Zinemako artearen sorkuntzari buruzko gogoeta-liburuak. Noiz aterako
ote naiz gogoeta nahasmendu honetatik? mendebaldeko filosofia guztiaren bizkarrezur eta aldi berean gogoeta-gai nagusi izan baitira
joan deneko hogeita bost mendeotan. "Barne mintzaira" horren eredu gisa gogoeta modu primitiboagoak, "prelogikoak" proposatzen
ahalegindu zen Eisenstein. Baliatutako iturrien tratamenduak ulertarazten dizkigu, halaber, "eskolastikoa" deritzan beren gogoetametodoaren ezaugarriak. Burua astindu du, gogoeta-mutur bat uxatu nahi balu bezala.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Haize-firfira mehe bat hasi zen une hartan, gizakien barne-gogoeta eta sekretuen
garraiolari.

6 adlag gogoetan, pentsatzen. Zerbitzaria bere egitekoan ari zen bitartean, gogoeta egon nintzen Klararen azken hitzez. Joanttok
eskuak kokots azpian gurutzatu zituen eta gogoeta egon zen. Orduan nola jokatu aitzinetik prestatzearren, gogoeta egona nintzen
ortzegun gau ondikozkoaz geroztik. nola ote zituen bazterrak inarrosiko haren pindar eta adimenak ari naiz gogoeta. Fite eta isila mintzo
zen, ttur-ttur batean, letaginak non landatuko gogoeta ari den sugegorri baten eitean. Kopeta uzkurturik zuen, gogoeta iduri.

7 gogoetan adlag pentsatzen.

Luzaro aritu nintzen gogoetan gertaera hari buruz. Hiru hilabetez, unibertsitariak, arduradun
ekonomikoak, Garapen Kontseiluko pertsonalitateak, sindikalistak, hizkuntza eta kultura saileko adituak gai hortaz gogoetan arizan dira.
Bizitza osoa suizidioaren inguruan gogoetan aritu ondoren, alzheimer gaitzak harrapatu zuen Cioran. Zer nuen, hasi nintzen gogoetan,
zerk estutzen ninduen bada Usherko Etxea ikustean? Joanden egunean egona niz gogoetan heian aise gazteago nintzelarik, Hazparnen
ikasi euskara erabiltzen-eta, ikertze, ikerketa, ikerkuntza, ikergarri, ikergai, ikerle, ikertzaile, ikerlan, ikergo eta holako hitzak batere
ezagutzen ote nituen?_Uste dut ezetz! Iker hori arrotza nukeen, iker-keria guziak ere ba… Anestesiaturik sentitzen baitzuen gogoa, eta ez
zitzaion batere gustatzen pentsamendurik gabeko gogoetan jardutea. Ezin dut burubidea egin, gogoetan jarri eta ezin hari bakar bati
jarraitu. Orotara berrogoi bat gazte, hiru sailetan lanean eta gogoetan dabiltzanak. Gogoetan eta kantuan bidez zihoala.

8 gogoeta egin gogoan erabili, hausnartu. ik pentsatu.

Burmuinak estutu zituen gogoeta egiteko. Gogoeta egiten du
luzaroan, erantzun aurretik. Ez dago lan egiteko moduan, etxean dago bere zortzi seme-alabekin, eta hurbiltzen ari zaion heriotzaz
gogoeta egiten du. Bigarrenaz egin nahi dut hemen gogoeta. Gerora, maiz egingo zuen gogoeta horretaz. Irudi artistikoez gogoeta
eginez, irudian psikologikoki aplikatzeko bi modu kontrajartzen ditu Gombrichek. Andereñoak gogoeta egin zuen, ez ote zuen hobe handik
altxatzea eta elkarrizketa gordinxko hura amaitzea. Gogoeta egin zuen: [...]. Gogoeta egin dut zilegi dela Kixote "azken" horretan halako
palimpsesto moduko bat ikustea. Bigarren Mundu Gerra oraindik amaitu barik dagoela egiten dut gogoeta. Orain gogoeta egiten
dudalarik, mirariak iruditzen zaizkit premia hori ikusi izana. Jarduera praktikoaren gainean gogoeta egiten dugunean. Pixka batean
gogoeta egin ondoan, lerroalde hau erantsi du azpian: [...]. Ohe-ertzean eseri zen, sakon gogoeta eginez Aragogek esandako guztiaz.
Helendarren filosofiaren hastapenei buruz erabakitzea erabaki horren abiaburuez gogoeta egitea da. Baina lekuari baizik ez erreparatzea,
gogoeta ez egitea da, ez lapurretaren izaeraz eta definizioaz ez sakrilegioaren izaeraz eta definizioaz.

9 gogoeta eragin, gogoeta eginarazi. Gogoeta eginaraz iezadazue, sentiaraz iezadazue.
[5] azken gogoeta (7); bi gogoeta egin (9); egindako gogoeta (9); egiten duen gogoeta (5); egizue gogoeta (5); gogoeta asko egin (5); gogoeta astea
(8); gogoeta astean (7); gogoeta berri (5); gogoeta egin (258); gogoeta egin du (29); gogoeta egin zuen (33); gogoeta eginez (17); gogoeta egingo (24);
gogoeta egingo du (6); gogoeta egitea (39); gogoeta egiteko (135); gogoeta egiteko aukera (5); gogoeta egiteko eskatu (15); gogoeta egiten (112);
gogoeta egiten ari (14); gogoeta egiten du (21); gogoeta egitera (15); gogoeta eguna (6); gogoeta eta eztabaida (11); gogoeta frango (8); gogoeta gai
(8); gogoeta guztiak (6); gogoeta ilun (7); gogoeta kritikoa (5); gogoeta labur (6); gogoeta lan (7); gogoeta lana (5); gogoeta pizten (5); gogoeta
plazaratu (7); gogoeta sakon (14); gogoeta sakona (28); gogoeta sakona egin (10); gogoeta sakonak (8); gogoeta sakonetan (7); gogoeta sarea (7);
gogoeta sustatu (7); gogoeta taldeen (5); gogoeta ugari (5); horren inguruko gogoeta (10); horri buruzko gogoeta (9); lehen gogoeta (6); mila gogoeta
(5)
egindako gogoetak (6); gogoetak bildu (6); gogoetak egin (17); gogoetak egiteko (11); gogoetak egiten (18)
gogoetan ari (30); gogoetan ari zen (10); gogoetan aritu (5); gogoetan egon (5); gogoetan hasi (7)
gogoetarako bidea (5); gogoetarako gai (6)
bere gogoetetan murgildurik (6); gogoetetan murgilduta (5)]

gogoetabide iz gogoetaren aria, arrazoibidea.

Beste bat zen, esan dudanez, nire gogoetabidea: nola obra bikainak sortu
dituenak egin ditzakeen askoz lan kaxkarragoak ere. Dudaz duda, azkeneko oharraren komenigarritasuna ere izan nuen gogoetabide.
Aipatu ditudan egile guziek "higidura eta oreka" gaia izan dute gogoetabide, alta joera ezberdinez erantzun diote, arte garaikideari
bakoitzak hoberena demaiola nasaiki. Eta gogoetabide horri segituz, berdin esan daiteke pobreak garela oso, kaian altzamai bat bera ere
ez dugulako. Ekonomia politiko klasikoak eratutako truke librearen aldeko gogoetabidearen aurrez aurre, XIX. mendearen erdialdean,
kontrako teoria hasi zen osatzen. Batasun politikoa burutu gabea zuen Alemania zatikatuan izan zuen erantzunik indartsuena gogoetabide
liberalak, Friedrich List-ek idatzitakoaren bidetik.

gogoetagai iz gogoetarako gaia.

Halabeharrez, ezinbestez, munduak emandako milaka gogoetagaien gain nahiz azpitik,
norberaren nahi eta ezinak gailentzen dira. Gizakia jakitera irits litekeenaren mugaren auziaz gainera, badugu beste gogoetagai bat ere:
alegia, ea jakitea komeni zaionak ere nolabaiteko muga duenetz. Sarritan gogoetagai erabili dudan gauza. Unibertsoa (beraren metafora
anitzetan) malenkoniazko gogoetagai zaio Borgesi. Euskalgintza gogoetagai.

gogoetagarri 1 izond kezkagarria.

Gauzaño bat frango gogoetagarria dena, aurtengo hautua egiteko bozkatzean Parise bere
espantu guziekin ez dela bigarren jalgi, Pekin-en ondotik, bainan hirugarren, Toronto-ren gibeletik eta gainerat hein bat urrun... Bainan
Otegi-ren funts hortan itzalean ezartzea, ez badu luze iraun ere, gauza gogoetagarria izan da oraiko giro berri hortan... Egun hotan
agertu dituzte konduak aurtengo lehen sei hilabeterentzat nun zonbat ohointza eta lan tzar egina izan den eta xifreak guziz
gogoetagarriak dira! Gogoetagarri dela ikustea hoinbeste etxe kasik alde bat hutsak gelditzen direla. Horiek oro untsa gogoetagarri
dira zinez geroari buruz. Sujet horren karietara deus berririk ezin erran ere nizuke, arrunt gogoetagarria zaidan gertakari bat agitu ez
balitz, ikarabide ala esperantzabide ote den oraino ez dakidana.

2 gogoeta eragiten duena.

Badirudi bizkitartean hizkuntza guztien mugak eta ezinbesteak nolakoak diren ere bazekitela Bibliaren
irakurleek, zeren hor baitzuten gogoetagarri Babeleko dorrearen alegia eta hizkuntzen nahasketaren azalpena. Batto kausitu dut biziki
gogoetagarria, frantsesez untsa polliki idatzia, hauxe ziola : "Eliza eder hau ere Jainkoaren etxe..."

gogoetagintza iz gogoeta. Garaia baino lehen utzi dituzte gogoetagintzak.
gogoetalari (orobat gogoetari g.er) izond/iz pentsalaria.

Nolanahi ere, Frantzisko ez da gauza santuei buruzko
gogoetalari edo pentsalari hutsa. Hor izanen dira lan eta erakaskuntza munduko lau idazle gogoetalari. Erdi mailako klaseek, negozio
munduak eta gogoetalariek dute, besteak beste, sustatu Errumaniako presidente hautatu berria. eta Marmolezko estatua klasikoak han
hemenka sakabanatuak, idulkien gainean goratuak, zuriak, gogoetariak.

gogoetaldi 1 iz gogoeta.

Monduteguyren bozak haren gogoetaldia eten zuen. Mooney andreak tximinia gaineko erloju txiki
doratuari begiratu zion instintiboki, gogoetaldiaren erdian George's kaleko elizako kanpaiak isildu zirela konturatu zenean. Joanden
eguneko manifestaldiek gogoetaldi garrantzizko honetara garamatzate: zergatik eta nola erretretak erreforma?

2 (antolatuak)

2003-ko udan "Oldar berri bat" deitu gogoetaldiko idazkaritzak ihardespen guzien bilduma eginen du. Euskal Kultur
Erakundeak gisa hartako gogoetaldiak muntatzen ditu Baionan eta Uztaritzen, gure nortasunaz bai eta kulturaren ainiztasunaz. Politikaren
mundu hortan, alderdi gehienek usaia hola hartua zuten, udan muntatzeko jardunaldi berezi batzu, beren arteko gogoetaldi batzu
akulatzea gatik nolazpait. Beste batzuk erraiten ahal dute garizuma-kari ez dela naski sekulan izan orai bezenbat gogoetaldi bilkura, diru
eta puska biltze, behartsuen sokorri nolazpait, ez baita hori ere guti. LAB sindikatak gogoetaldi egun bat antolatzen du, apirilaren 23an,
9.30etarik 17.30etara, Baionako Gaztelu Berrian, IUT-ko egoitzan. Gogoetaldi bat egin da elkartearen etorkizunaz. -9.30: gogoetaldia
Mikel Erramouspe-k kudeaturik.

gogoetaldiño iz gogoetatxoa. UDF-tiar deputatu eta zenaturrak ere bildu dira beren arteko gogoetaldiño batzuentzat.
gogoetaratu, gogoetara(tu), gogoetaratzen du ad gogora ekarri. Saristatze hunen ondotik zintzur bustitze bat izan dute
denek elgarrekin, aukera ederra lehengo gertakarien gogoetaratzeko. Liburu arras interesgarria eta gonbidatzen ditut Aljerian egon
direnak irakurtzerat eta gogoetaratzerat.

gogoetarazi, gogoetaraz, gogoetarazten dio ad pentsarazi, gogoetatzera behartu. Eta, handik aurrera, Adelak hirulau hilabete haietan ongi hausnartutako erabakiak eta ondorioak gogoetarazi zizkidan: bihotzeko aldizkari batean argitaratuko zuela goitik
behera gure arteko historia osoa, xehetasun txikienik ere baztertu eta alboratu gabe. Algeriatik duela 40 urte itzuli zirenek zer dioten
orduko ele onez, hori argibide izan ditake oraingo Bolikostar zurientzat eta, preseski horrek berak ditu ainitz gogoetarazten. Galde hunek
gogoetarazten dait bi gertakari ttipi.

gogoetatsu adlag gogoeta sakonak egiteko jarreran. ik pentsakor.

Urmaeleko hormaz gaindi begiratzen du
gogoetatsu, muinoez gandi, eremu zabalaz gaindi. Gartzia gogoetatsu gelditu zen, iragan denborak etsipenez oroitzen balitu bezala. Eta
berantetsita ere banengoen Herbert hain luzaroan gogoetatsu ikusirik. Seguruena ni estudio guztien zerrenda beltzean nago -gogoetatsu
zuen aurpegia, oso-. Besoak gurutzaturik eta kopeta gogoetatsu.

gogoetatu, gogoeta(tu), gogoetatzen du ad gogoeta egin.

Baina bereziki etorkizunari begira nola jokatu gogoetatu
beharko dute. 2001eko apirilean hasi ginen horrelako mugimendu baten sortzeaz gogoetatzen. Luzaz gogoetatu eta eztabadatu ondoan
40 bat etxeren eraikitzeko lurrak berexiak izan dira. Giza arrazoimenak pentsatu edo, are gehiago, gogoetatzen hasi zenetik ezin izan du
inoiz Metafisika bat izatea ekidin. -Ez dakit..._A... menturaz Domenga! -oihukatu zuen erretore-lagunak, apur bat gogoetatu ondoan-.
Gogoeta ezazu ezkontzen den ele multxo horretaz. Aztoraturik gelditu zen, giharrak tinkaturik, gogoetatzeko gaitasunik gabe.

2 ipar kezkatu.

Gogoetatuak zauden Estatu Batuetako arduradunak ea astirik ukan zutenez delako tresna baliosen eta gordezkoen
suntsitzeko, etziten eror Xinatarren eskuetarat. Hautetsiak gogoetatuak daude, gogoetatuak ere ingurumenaz arduratzen diren
elkarteak. Ikusiz gazte frangok, doi-doia hamalau edo hamabost urte dituzten mutiko eta neska gazte batzuk berdin, zonbat edaten duten,
zer edaten eta nola edaten, bada arrunt gogoetatua gelditzekoa! Bai, irakurgai horrek frango gogoetatua utzi nu igande hortan. Erraiten
daukutelarik gau batez 163 auto erre direla haratxago edo hunatxago, bada gogoetatua egoitekoa. Aratsaldean, denak gogoetatuak
pilota partida eginen ote zen ala ez.

3 (era burutua izenondo gisa) Baldin hori horrela bada, ez da soilik erruki iragankor bat, egokierak baldintzatua: da ongia egiteko
asmo gogoetatua.
[3] apur bat gogoetatu (3); gogoetatu ondoan (4); gogoetatu zuen (8)
arras gogoetatua (7); frango gogoetatua (3); gogoetatua gelditzekoa (4); gogoetatua iduri (3)
gogoetatuak daude (5)]

gogoetatzaile iz gogoetatzen duena. Irakurle, pentsalari gogoetatzaile eta Jainko ikerlari batena zen.

gogoetatze iz gogoeta egitea. Orain, gogoetatze eta obratze garaia helduko da ere gazteen artean. Ikusgarri ederra da hau guziz
hunkigarria eta gogoetatze asko eginarazten duena.

gogogabe izond gogorik eza adierazten duena. Mugimendu nagi eta gogogabe batez. Keinu gogogabe batez adierazi nuen
neure eznahia. Ile adatsa aurpegitik kentzeko keinu gogogabea. Inperio haziegi bateko biztanleria gogogabean. Ni gogoa, nire adimena
eta nahimena eta oroimena erabiltzen ditudan jaun hau, ez naizela 'gidari itsu', ez naizela jaun 'gogogabe', ez nagoela 'asmo hutsik'.
Haien zerbitzurako gogogabe eta uzkur direnak. Gogogabez txepel, nagikeriaz geldo eta zabarkeriaz erdi hilik ikusten gaituzunok.

· 2 iz gogogabetasuna. Tentalditik eta gogogabetik barruko alaitasunera itzultzeko.
gogogabekeria iz gogogabetasun gaitzesgarria.

Espirituaren gogogabekeria eta prestasun falta eta gorputzaren

nagitasuna.

gogogabetasun iz gogorik edo nahirik eza.

Maite den norbait galtzean, sortzen den erreakzioa dela, eta hainbat sentimen
biltzen dituela: nahigabea, tristezia, gogogabetasuna, inhibizioa... PP eta PSdeGren estatutuarekiko gogogabetasunaren aurrean, BNGk
erronka hartu eta foro hau sortu du. Gogogabetasunaren, nagikeriaren edo zabarkeriaren seinaletzat hartzeko. Gogogabetasunetik
bizigogorantz.

gogogabetu, gogogabe(tu), gogogabetzen da/du ad gogoa galdu edo kendu.

CHCS desagertu egin zen, eta
txirrindularia izaten saiatzeko gogogabetu nintzen. Hitz haiek entzutearekin, Kirxa gogogabetu egin zen. Sentipena neukan zauriok ez
zituela batere gustuko, ez zutela pozten, bazirudien gogogabetu egiten zutela. Argi dago, zaleen babesa garrantzitsua dela, laguntzarik ez
izateak edo txistuak entzuteak erabat gogogabetzen zaituelako, hankak moztu egiten dizkizu. Orduak eta orduak eman nitzake gerrak
ekartzen dituen zorigaitzak kontatzen, baina horrek are gehiago gogogabetuko ninduke oraindik. Apurka, ordea, ezer lortzen ez zutela
ikustean, gogogabetuz joan ziren. Egia da sexu harremanetarako guztiz gogogabetua utzi ninduela. Arropa bustia eranztea ere nekeza
egin zitzaidan, hain nengoen ezer egiteko gogogabetua. Nahiz eta ezeri erreparatzeko guztiz gogogabetua sentitu. Sorgorturik eta
gogogabeturik bezala zirudiena borrokan ikusi nuen bere buruarekin. -Beharko egin -onartu zion Xabik, gogogabetuta.

2 (era burutua izenondo gisa) Ume gogogabetu, haserrekor eta muker bat.
[3] guztiz gogogabetua (3)]

gogogabezia iz gogogabetasuna, gogorik eza. Sintoma horiekin batera, erreflexuak galtzen dira eta halako gogogabezia eta
urruntasuna sortzen bizitzarekiko.

gogojardun. ik gogo 15; gogo 16.
gogoki adlag gogotik.

Buraso eta adixkideek gogoki txalotu dituzte ederzale artista gazte horiek. Nire burubideek lagunduko
dizuete errazago sinets dezazuen eta gogoki gordetzen oroitzapenean.

gogokizun iz gogoeta. Noizean behin, paperean idazten hituen gogokizunak.
gogoko 1 izlag gogoari atsegin zaiona. ik gogarako; begiko. Oso gogoko adjektiboa zuen ni izendatzeko: "aborto".
Gogoko lekuan, aldapa franko. Greg, egia da, gustura egoten zen bere telesail eta western gogokoenei begira. Ustiaketa oso ikuskizun
gogokoa edo onbiderakoa ez izan arren. Argi eta garbi esanda, hura ez zen Harryrentzat bidaiatzeko erarik gogokoena. Hara hor zure
eleberri gogokoenetako bat. Bertute handiko gizonak ziren, Jainkoari emanak, santuentzat gogokoak eta gizakientzat atseginak.

2 (-en atzizkiaren eskuinean)

Neure gogoko tokian esertzeko atseginagatik. Ez zekien deskribatzen bere gogoko gizona, baina
argi eta garbi zuen, bere irudimenean, zein ezaugarri zituen. Aldian-aldian gora, aldian-aldian behera eraman ditu eskalako notak, bere
gogoko konposizioa jostearren. Hila zen Filiperen gogoko [...] almirantea, Santa Gurutzeko markesa, Lepantoko hartan egindakoengandik
txit handi eta heroi iritzi izan zitzaiona. Hauteskundeak baino lehen, hautesle talde indartsuenen gogoko ekonomia-politika ezartzen da.
Haiek, izan ere, uste eder, begirunezko eta garbiak zituzten mojei buruz; bakoitzak zuen bere gogokoena, eta ezagun artean zeudenez,

·

bakoitzak bere gogoz kontrakoena ere.
Eta, guztien erdian, anaia Tomas eta ni, beti adiskide, eta beti elkarren gogoko. Erregeren
Erregeren gogoko gertatzen den neskatxa, hura izango da erregina.

3 gogoko izan zaio/du ad

Mutila ez zaio batere gogoko, oilar-uste halakoa. Gogoak epaitzen du adimenaren emaitzak gogoko
zaizkion ala ez. Pentsa liteke jeneral bati bereziki gogoko zaizkiola ikusgarrizko proiektu handiak. Gogoko ditut klik horren ukiera eta
hotsa. Ez zuen gogoko berarekiko harremanetan jendeak familiartasun-izpirik erakustea. Gogokoa zuen apain-apain eta dotore janztea.
Martinek oso gogoko zituen operak. Oi, hau ez dut batere gogoko... Zeinen atsegina zitzaion kirurgialarien bizitza, eta zeinen gogoko
izan zituen beti kirurgiako bere kanpo-kontsultak! Beharbada emakumeen konpainia du gogokoago, besterik gabe. Kristinaren gorputzataletan, aldakak nituen gogokoen. Ikasgairik gogokoena dut! Bankes jaunak gogoko zuen Lily, "haren lana kontutan hartzea" eskatzen
ziolako. Autoan edo gogoko nuen tokian. Gogokoa dut Roberto, oso! Sekula ez da nire estiloa izan gogoko ez nauten emakumeen atzetik
ibiltzea. Gogoko ninduelako ziurtasuna izan nuen. Hala suertatzen da nork bere burua gogokoegi duenean. -Gogoko Ximurraren
"larrutegia"?

4 (-en atzizkiaren eskuinean)

David ez da haren gogokoa izan inoiz. Horrenbesteko sumisioaldi irri-eragingarria nire
torturatzailearen gogokoa ote zen. Saio hau zuzenean egiten dugu eta noizean behin denen gogoko ez diren gauzak entzuten dira.
Bazuten beraz, greziarren gogoko ez zen jite franko. Kez da gure jokabidea gure zerbitzuko objektuaren gogoko izango den ala ez jakitea.

·

Beraz, horregatik ez zaitu Snapek bere gogoko -esan zuen Harryk astiro-. Lore horiek nire zerbitzariak dira, ez nire gogokoenak.
[4] batere gogoko ez (7); benetan gogoko (10); bere gogoko (29); bereziki gogoko (6); biziki gogoko (6); ez du gogoko (20); ez dut gogoko (17); ez
nuen gogoko (8); ez zuen gogoko (20); gazteen gogoko (5); gogoko al duzu (4); gogoko baitzuen (9); gogoko du (22); gogoko dut (30); gogoko ez
izatea (5); gogoko izan (64); gogoko izango (32); gogoko izatea (7); gogoko izaten (12); gogoko nuen (27); gogoko zuen (83); ikastaroko gazteen
gogoko (5); izatea gogoko (4); izugarri gogoko (4); jainkoaren gogoko (9); oso gogoko (96); oso gogoko du (5); oso gogoko dut (5)
bere gogokoa (6); gogokoa dut (5); gogokoa izan (8); gogokoa nuen (4); gogokoa zuen (10); oso gogokoa (18)
gogokoen zituen (4); gogokoen zuen (4)
nire gogokoenak (4)]

gogolan iz burulana. Gogolan ludiko batean sartzen naiz.
gogolari iz gogoetalaria, pentsalaria.

Adin handian zendu da Paul Ricoeur gogolaria joan den astean. Hiltzerat kondenatuak
zituzten sua emanik etxe bati, han zirelarik bilduak jende frango, bereziki jakintsun edo gogolari.

gogolarritasun iz gogoaren larritasuna.

Ni aspaldidaniko gogolarritasun batetik liberatu eta lehenbailehen pozarte apurren
bat emateko erakusten zuen lehia bizi hura. Hogeita hamar edo berrogei urteko bortizkeriatik eta gogolarritasun nazionaletatik urrundu
nahian zebilen "Garapen"aren Mexiko hartan.

gogolarritu izond gogoa larritua duena.

Jakina gizon hain bere baitan sartu, hain gogolarritu hark hitz egin egiten zuela
(Antonio Alatorrerekin, Juan José Arreolarekin, Fernando Benítezekin, Jorge Portillarekin... eta batek daki zenbat jende gehiagorekin!).

gogor 1 izond sakadurari amore ematen ez diona, nekez marratzen edo ebakitzen dena. ant bigun.

Liburu
honek azal gogorrak dauzka, azal gogorreko liburuak ez dituzte ametitzen. Kartoi gogorreko kutxatxo hura zabaltzen saiatu zen. Ni nire
aulki gogorrean jarrera erosoago bat aurkitzen saiatu nintzen. Egurra toba baino bigunagoa da berez, eta lurra baino gogorragoa.
Gogorra zen materiala, eta ez zion amor ematen burdinorri zorrotzari. Hozka egiteko hezur gogorra, haiek. Esku babatsu gogorrak
zituen, handitzarrak. Berehala ikusi nuen zakila gogorra zuela guztiz. Bere ipurdi gogor, borobil eta leuna. Ezpain gogor-geldietan.
Tabako merkea erretzen, ogi gogorra eta urdaia jaten. Otartekoak, arrautza gogorrak eta haragi orea. Baziren galtza arraiadunak eta
idun gogorrak. Kapela hegal-gogorra. Zola gogorraren gainean. Apatxekin zoru gogorra jotzen duela. Haize bolada gogor batek jo
zuen. Memoriaren disko gogorrean artxibaturik.

· Burua apal, zangoak gogor eta minbera, beroak joa nabil orain.

2 irud

Gizon gogor eskarmentukoak ziren arren. Emakume gogorra, atso siberiar hori! Giputzak gogorrak, baina maltzurrak zirala
esaten eban. Begi gogorrak ziren, mendeku eske zebiltzatenak. Mandoak, lanerako gogorrak bezain okela gozokoak. Itsasoa gogorra eta
gaiztoa izaten da askotan. Erretiratu... hitz gogorra da. Euria eginez gero, arropa eta motxila bustiek oso pisu handia hartzen dute eta
aldapa askoz gogorragoa bihur daiteke. Euri gogorra, Bilbon egiten duena ez bezalakoa. Euritan, elurretan, hotz gogorrean. Aurreneko
azterketen langa gogorra gainditua genuen. Gure lanbidearen zapore gogor eta mingotsera zaletzea. Quenu, nahiz eta beti diruz labur ibili
eta zenbaitetan tratu gogor eta latza hartu, zoriontsua zen guztiz. Erromako lege zaharrak gogorrak iruditzen hasi zitzaizkien hiritarrei.
Zigor gogor eta merezia zela medio, inor ere ez zen hurbildu haren hiltamura begiak ixtera. Bi urte gogor igaro behar izan genituen.
Arezzoko Alberto presondegi oso gogor batean zeukaten, bidegabe egotzi zizkioten zorrak zirela eta. Denborak gogorrak zirela erran
zidan, berak ere hortarik sofritzen zuela. 'Iparraldeko itsasoan negua gogorra da,' esan zuen. Begiak txikiak, begirada sarkorra eta
gogorra. Kolpe gogorrak hartuak zituen Anak, eta, zorabiaturik, konortea galdu zuen. Zorrozabalondon zuhaitz guztiak bota zituzten eta
kolpe gogorra izan zen agurearentzat. Esperientzia gogorra izan da, baina ederra ere bai. Orduantxe egin zizkioten erasorik gogorrenak
mendekotasunaren kontzeptuari. Haserre gogorrean inarrosiz giderra. Mokokan ari ziren, eztabaida gogorrean alegia. ik gogorrean.
Zentsura ez da batere gogorra, eta ia dena uzten didate irakurtzen. Bizitza gogorra zen; beti lanean. Borroka gogorra izango da, baina
garaipena iritsiko da gero. Gogorra dela Jainkoaren uztarria eta eraman-gaitza bere zama. Ez dut ikonoklasta gogorrarena jo nahi ere. Ez
nintzen oso iaioa ez gogorraren plantak egiten, ez ironiaz baliatzen. Europar Elkargoaren nukleo gogorrak.
bai, herrialde hartan. Aditu dituk gogorragoak ere.

·

Gogorrak ikusi genitian,

3 azkarra, bortitza. Kafe gogorraren premia nuen. Zapiaren azpian, edari gogorragoak, edari bizkorragoak, edari espirituak. Edari
gogorraren usaina iritsi zitzaien sudur mintzoetara. Tabako beltz gogorra erretzen zuen, Celtas, Bilbon izaten zenetan behintzat. Filtrorik
gabekoa erretzen zuen, beltz gogorra. Zerbait gogorra eskatu beharra dauka". Baina zoriona droga gogorra da gorputzarentzat. Ez

·

pentsa, hala ere, porno gogorra ikusten genuenik. Ametsik gabeko lo gogor batek estutu ninduen bere altzora. Itsas zorabio gogorra
zuen. Axel buruko min gogorrak dituela esanez hurbilduko zaizu. Dezepzio gogorra, haren aldetik.

4 handia, galanta.

Alu gogorra izaten ahal zara adin horretan. Putakume gogor bat sentitu nintzen bigarren aldiz egun berean.
Kalakari isilezina, bidaiari ipurtarina, gautxori nekaezina, edale zoroa eta emakumezale gogorra. Alu gogorra izaten ahal zara adin
horretan. Gorka alproja gogorra izanen da, baina Fernanek berak ere aitortuko luke [...] edozein emakumek gogotik ahora eramanen
lukeen kremazko pasteltxoa egina dagoela.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Harryk, gogor-itxurari eutsiz beti, ez zion inori proposamen zehatzik egiten. Gogor
famako ikastetxe batean goizetik gauera sartuta egon behar banuen ere.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, izenondo balioaz )

Foka-larru gogor eta trinkoa, itxura koipetsu, kailutsu,
temati hura. Eta gurasoen dirua, bien bitartean, Guinnessak edaten gastatzen zuen puzkerti larru-gogor hark! -Ez, kaska-gogorra haiz
gero! Baina gizonak belarri-gogorrak dira, eta kanpaiak gizonei deitzeko dira batez ere. Bihotz-gogor horren gutuna itzuliko didazu.
Bihotz-gogorrak ziren, zakarrak, traketsak. Berean buru-gogor bezain ingurukoekiko bihotz-samur.
zidan: [...].

· adlag

Bihotz-gogor erantzun

· 7 (-en atzizkizren eskuinean izen gisa) ik gogortasun. Haren lepoko dominaren gogorra sentitu zuen bularraren kontra.
Han jaiki ginen, lorik ezak, goseak eta etzanlekuaren gogorrak gorputz atalak oinazeturik. Baina nekeen gogorra leundu nahi ez
badidazue, ezkuta ezazue lana bera. Berak ezin jakin zetorkion bizimoduaren gogorraz. Uterga eta Muruzabal herrien artean, asfaltoaren
gogorrari berriz egin behar ditut zangoak. Terueleko frentearen gogorra azalduko zidan zerbait nahi nuen. Iruditu zait denerako zuela
zuribidea, eta hori batez ere beraren lanaren gogorrean, bere lanaren zailtasunean eta estresean zetzala.

8 (erkaketetan)

Haien bularretan zegoen bihotza diamantea bezain gogorra zen. Oheak harria bezain gogorrak ziren. Harria baino
gogorragoa duzu bihotza. Eztia, harria baino gogorrago, ezin jango dute erleek; hotzak hiltzen ez dituenak, goseak hilko dira. Ez du
iraungo su honetatik hurbil, bere bihotza, harria eta burdina bezain idor eta gogorra, biguin, bero, sutsu eta jainkozko egin gabe. Baina
burua mendi bat bezain gogorra neukan. Hotzaren hotzaz granitoa baino gogorrago bihurturiko gain hura apurtzeko. Elorri eta sasiak
alanbreak bezain gogorrak ziren. Udareak egurra bezain gogorrak ziren. Zurezko habe bat bezain gogorra [zakila]. Ohea, marmola
baino gogorragoko bi koltxoirekin eta zoragarri margoturiko burualdearekin. Zokor-mazo bat baino gor eta gogorragoa da entzun eta
jaso nahi ez dituenak aintzat hartzeko. Eta hor bizia edo bizitza bizilege bat bilakatzen da, eta hilotz bat bezain gogorra.

9 (izan aditzarekin)

Nork esan zuen hemeretzi urterekin gogorrak garela, edo gogorrak izan beharra daukagula [...]? Eskolara
itzultzea gogorra zaie. Gogorra zitzaion harrikoa egiten, jantziak garbitzen eta lisatzen eta [...] ikasi behar izatea. Gogorra izan zen
hitzaldiaren osteko eztabaida. Gogorra da hori entzutea, ez zaizu iruditzen? Gogorra da maitasun horrek behar duen erantzunik ez duela
ikustea. Norbait hiltzen ikustea oso gogorra da. Gogorra da, gero!... Haiek bazekiten, Begoñak berak zekien bezala, nahiz eta bere
buruari aitortzea gogorra izan: aspaldi ez zen haietako bat. Gogor xamarra izan zen hasieran.

10 adlag gogortasunez. ik gogorki.

Eguzkiak gogor berotzen zuen, eta lepondoa erretzen zion. McGonagall andereñoaren
eskoletan gogor lan egin behar izaten zen beti. Gogor begiratu zidan, bere jardunean eta diskurtsoan parte hartzeko eskubiderik ez banu
bezala. Gogor zigortuko duten beldurrez. Guk ez diagu inor gogor erabiltzen. Gogor saiatzen ziren gorroto eta gaiztakeria oro
berengandik uxatzen. Besotik gogor helduta. Bat-batean, gogor heldu zidan; besoan min emateraino gogor. Jo gogor kokospean! Eutsi
gogor, Mr Worthing! Estutu gogor, odol-jarioa berehala geratuko da, Boot... Baina ekaitz zakarra sortu zen eta itsasgizonek egun luzeetan
jardun behar izan zuten arraunean gogor. Ekaitzak oso gogor jotzen zuen. Geletan kontraleihoak ikusten nituen sarrailaz gogor itxiak.
Alemanek gogor erasotzen zuten tokian baitzegoen bera. Emakume noble batek gogor egin zion errieta. ik gogor 13; gogor 14. errenta
erlatiboek gogor egin dute atzera 1990eko hamarraldiaren hasieraz geroztik. Lana gogor egin nuen, tailerra aurrera ateratzeko. Hamlet,
gogor iraindu duk heure aita. Gogor kritikatu du Alemaniak turkiarrei emandako tratua. Egun askotako gabeziaz gogor zigortzen zuten
beren burua. Penitentzia egitean, gogor bere buruarekin, gupidatsu besteekin. Baina Angela iaioa da bere lanean, eta, begiak zeruertzean
jarrita, gogor astindu ditu aldakak "Kiss of Life" doinupean. Kanpoan gero eta gogorrago jotzen du bisutsak. Ez du negar egin, eskua

· -Ez dut janen -errepikatzen zidan
· Burua apal, zangoak gogor eta minbera, beroak joa nabil orain.

estutu dit gogorrago. Berriro hitz egin beharko zenioke zeure anaiari, baina oraingoan gogorrago.
tematsu, kasko-gogor eta une hartan zinez mainontzi.

11 gogorrean bortxaz, indarrean.

Berehala joan ziren Jerusalemera, eta indarrez eta gogorrean geldiarazi zituzten juduen
lanak. Gogorrean gauzkazue menderatuta, baina ez duzue sekulan garaituko. Gogorrean usatutako langile ikasizalea, bere kamaraden
defendatzaile sutsua. Neuhäusl jauna gogorrean ari zen bere erlojuarekin, bera berandu iritsi izanaren errudun zelakoan. Euskotarra,
alegia, intolerantzian eta gogorrean jarrita, zeharo eta osotoro dela kastillanotzen.

12 gogorxeago izond Negu gogorxeagoaren beldurra. Gero, pixkanaka serie gogorxeagoak sartu genituen azkartasuna hartzeko.
Zerbait gogorxeago edo iraunkorragoaren bila bazabiltza, agian gustatuko zaizu beste hauetakoren bat. Ontzi arin eta hauskor bati
bezalatsu aurrena, gogorxeago ondoren. Auzoko La Salleko ikastetxera eraman nindutenean estudiatzera, anai bat baino gehiago saiatu
zen ni gogorxeago hartzen, baina alferrik.

13 gogor egin1 dio ad

Errege saindu haiek, beren legelari eta teologoen laguntzarekin, bazekiten beharrez gogor egiten aita
sainduari berari. Aitak gogor egin omen zion, segitzeko ikasten, eta Kruzek aurrena obeditu ere bai. Ze ostiatarako dituk potroak?_-gogor
egin zion Gorkak lagunari. Oso gogor egin zion, hemen aipatzekoak ez diren hitzak jaulkiz. Zakur ar batek gogor egingo dio zakur ar
arrotzari. Neguari gogor egiteko bidea. Demba pixkanaka konturatu zen ezin ziola gogor egin Sonjaren patxada hotz, indartsuari. Gogor
egiten zion bere buruari, jateari ez ezik, hitz egiteari ere utziz. Gizonezkoek beren armak atera eta gogor egin zieten emakumezkoei, baina
haien taldea ez zegoen emakumezkoena bezain ondo antolaturik. Nahi horri gogor egiteko indarra izan nuen. Jaiki egin zen, kementsu,
nekeari gogor egiten ohitua. Gogor egin zion argota eta dialektu-hizkera literaturan erabiltzeari.

14 gogor egin2 zaio ad

Baina eman didaten agindutxoa betetzea gogor egiten zait, oso gogor. Pitxartara bat ur begien aitzin
aitzinean izanki eta ezpainak ere ezin bustitzea biziki gogor egin zitzaion Graxiri. Bere etxebizitza, gela huts hura, zergatik utzi duen ere
ulertzen dut; nahikoa gogor egingo zitzaion, bestela ere, neskari bakarrik bidaiatzen utzi izana, urte erdi baterako besterik izan ez bazen
ere.

15 gogor-gogor Haurra, haguna dariola eta hortz-karrasketan, gogor-gogorra jartzen da. Gainean neukan laguna bere zakila nirearen
ondoan sentitzen nuela, biak ere gogor-gogor eginda. Bolantea gogor-gogor dago; lema-kontrola berriz, trabatuta dago erabat! Ez zen
kalefakziorik, gaixo gehienak alkandora beste janzkirik ez zuten, literetan gogor-gogor eginda gelditzen ziren. Haren lana gogor-gogorra
zen neguan, izotz egunetan. Bularrak ukitu dizkio; gogor-gogorrak dauzka, melokotoi bi dirudite. Baina bost axola niri hark, gogorgogorra bainuen orduan azala.

16 gogor hartu E txekoek gizonari, emaztea gogor hartzeko putzak ematen zizkioten. Gogo onez onartzen zuen haien seme-alaben
aitabitxi izatea, lagun-giroan ibiltzen zen haiekin, eta noizean behin gogor hartzen bazituen ere, trebetasun handiz tratatzen zituen beti.
Deigarria da zeinen gogor hartzen dituen arau hauek betetzen ez dituztenak. Oso gogor hartzen ditu hitzak, barruko zikin eta zorne
guztia ateratzerainokoan.

17 gogorra egin (Hegoaldeko idazle batzuetan bakarrik) gogor egin (zaio ad), malda gora egin.

Gogorra
egin zitzaidan egoera. Ikastetxean pasatutako lau urteak oso gogorrak egin zitzaizkidala. Institutura etortzea erabaki dudanean, banekien
gogorra egingo zitzaidala, baina ez hainbesteraino. Izugarri gogorra egiten zait horrela esnatua izatea. Maitasunik ez bada, gogorra
egiten zaigu edozein lan.
[8] bihotz gogor (12); borroka gogor (15); egoera gogor (9); eguzkiak gogor jotzen (11); eutsi gogor (22); eztabaida gogor (12)
gogor arbuiatu (12); gogor ari (65); gogor ari da (13); gogor aritu (27); gogor aritu zen (9); gogor astindu (28); gogor astindu zuen (9); gogor astintzen
(17); gogor borrokatu (27); gogor borrokatzen (9); gogor egin (222); gogor egin du (10); gogor egin zion (17); gogor egin zuen (30); gogor eginez (15);
gogor egingo (22); gogor egitea (14); gogor egiteko (21); gogor egiten (77); gogor ekin (38); gogor ekin zion (15); gogor eman (11); gogor entrenatu
(12); gogor erantzun (17); gogor eraso (16); gogor erasotzen (9); gogor estutu (23); gogor estutzen (12); gogor eusten (23); gogor eutsi (23); gogor
gaitzesten (10); gogor gaitzetsi (155); gogor gaitzetsi dute (31); gogor gaitzetsi zuen (48); gogor gogor (11); gogor gogorra (15); gogor hartu (11);
gogor hasi (10); gogor heldu (32); gogor heldu zion (9); gogor helduta (9); gogor hitz egin (13); gogor jardun (12); gogor jartzen (9); gogor jo (69);
gogor jo zuen (31); gogor jokatu (26); gogor jotzen (55); gogor jotzen zuen (22); gogor kritikatu (314); gogor kritikatu du (49); gogor kritikatu zuen
(105); gogor kritikatu zuten (31); gogor kritikatzen (11); gogor lan egin (33); gogor lan egiteko (12); gogor mintzatu (19); gogor oldartu (11); gogor
saiatu (26); gogor saiatu zen (11); gogor saiatzen (9); gogor salatu (248); gogor salatu zuen (99); gogor salatu zuten (23); gogor salatzen (13); gogor
samar (10); gogor samarra (16); gogor zigortu (16); gogor zigortuko (10); gogor zigortzen (19)
haizeak gogor jotzen (8); jarrera gogor (27); jarrera gogor kritikatu (9); jarrera gogor salatu (9); kolpe gogor (14); lan gogor (14); lanean gogor (18);
oso gogor (102); oso gogor egin (9); oso gogor kritikatu (10); partida gogor (30); une gogor (12)
aste gogorra (9); aurkari gogorra (33); aurkari gogorra da (9); aurkari gogorra izango (9); baina gogorra (17); bezain gogorra (48); bihotz gogorra
(11); bizitza gogorra (10); borroka gogorra (28); da gogorra (14); defentsa gogorra (21); egoera gogorra (17); egun gogorra (13); erantzun gogorra (9);
eraso gogorra (10); ere gogorra (24); erronka gogorra (12); eta gogorra (136); eta gogorra da (10); eta gogorra izan (23); eta gogorra izango (15); eta
oso gogorra (8); etapa gogorra (15); gizon gogorra (11); gogor gogorra (15)
gogorra da oso (8)
harria bezain gogorra (9); hasiera gogorra (10); izugarri gogorra (10); jarrera gogorra (12); kanpaina gogorra (10); kolpe gogorra (78); kolpe gogorra
hartu (9); kolpe gogorra izan (32); kolpe gogorra jaso (8); kolpe oso gogorra (8); kritika gogorra (16); kritika gogorra egin (9); lan gogorra (61); lan
gogorra egin (12); lehia gogorra (42); lehia gogorra izan (10); lehia gogorra izango (10); luze eta gogorra (8); luzea eta gogorra (13); nahiko gogorra
(18); oso gogorra (310); oso gogorra izan (101); oso partida gogorra (8); partida gogorra (106); partida gogorra jokatu (9); partida oso gogorra (9);
presio gogorra (8); proba gogorra (11); rock gogorra (9); saio gogorra (13); saltsa gogorra (9); talde gogorra (20); urte gogorra (10); zaila eta gogorra
(10); zein gogorra den (11); zigor gogorra (9)
gero eta gogorrago (14); gogorrago jo (9); gogorrago jotzen (10)
askoz gogorragoa (20); gero eta gogorragoa (15)
gero eta gogorragoak (8); neurri gogorragoak (11)
adierazpen gogorrak (15); adierazpen gogorrak egin (11); aurkari gogorrak (17); baldintza gogorrak (16); berba gogorrak (9); bihotz gogorrak (8);
borroka gogorrak (51); borroka gogorrak gertatu (14); borroka gogorrak izan (17); eraso gogorrak (10); eztabaida gogorrak (10); hitz gogorrak (94);
hitz gogorrak esan (9); hitz gogorrak izan (34); kolpe gogorrak (8); kritika gogorrak (52); kritika gogorrak egin (16); kritika gogorrak jaso (17); lan
gogorrak (11); neurri gogorrak (25); neurri gogorrak hartu (10); oso gogorrak (61); partida gogorrak (8); salaketa gogorrak (11); salaketa gogorrak
egin (8); tortura gogorrak (19); tortura gogorrak salatu (12); une gogorrak (25); urte gogorrak (12); zigor gogorrak (17)
borroka gogorrean (8); disko gogorrean (11)
zigorrik gogorrena (10)
baldintza gogorretan (11)]

gogoraerraz izond gogoratzen erraza. Nork ez du gogoan Don't worry be happy gogoraerraza? Oraingo honetan, Bushek ez
zuen lelo erlijioso sutsu edo gogoraerrazik erabili, duela bi urteko «gaizkiaren ardatza» ospetsu hura bezalakorik, esaterako.

gogoraezin izond ezin gogoratuzkoa. Pertsonaiek izugarri izen luzeak zeuzkatelako ere, gehienetan hiru, guztiz gogoraezinak.
Galera horri buruz ez dezakegu esan traba ala abantaila denik, baina bai, denborazko ez den zerbait gogoraezina zaigula, eta horregatik
ustekabean agertzen zaigula.

gogoragai iz gogoratzeko gaia.

Beckett irlandarraren ikuskeran mundu-gerren eskarmentu larria bazen gogoragai ezinbestekoa,
Rulfo mexikarrak ere bazuen, erreferentzia unibertsal horretaz gainera, fatalista izateko motibo historiko konkreturik bere lurrean.

gogoragarri 1 izond gogoangarria. Pretoria inguruan ibili diren 25 jokalarien ustea izan da bisitaldi gogoragarria izan dela. Eta
badakizue zein den ene balentriarik gogoragarriena? Milanek eta Bartzelonak jokatu zuten partida gogoragarria izan zen. Hotel handi
bat; ezer gogoragarririk ez.

2 (izen gisa) Eta anaiek ez bezate esan: "Hau beste Erregela bat da", zeren hau gogoragarri, oharpen eta aholku bat baita. Orduan
bere begiek gatzontziari erreparatu zioten, arestian bertan ipinia gogoragarri moduan. Ez zitzaion erredura-arrasto bat baino gelditu,
gertatu zitzaionaren gogoragarri.

gogorakizun iz gogaia, ideia.

Bizia jakingarri, eskurakoi eta gogorakizun huts bihurtu zaion urte urdinduetan daki zaharrak
dakien hori, eta ez bizia bere gorrian lehertzen zen sasoian. Horra aztertu beharreko printzipio batzuk, beste gogorakizun batzuetatik
bereizi gabe, hala ere. Gogorakizun orokor batzuk.

gogoramen 1 iz gogoratzea, gogorapena. Gogoramenak ahazmena dakar berarekin, eta ahazmenak gogoramena, gauak ez
luke zentzurik egunik ez balego, eta egunak gauaren beharra du, den bezala izateko. Baina bitarteko aldi goibelaz ez dut gogoramenik, ez
behintzat gogoramen zehatzik. Misterio baten gogoramenak traba egin ez diezaion bestearenari.

2 gogoratzeko ahalmena.

Ea irudimena kontzientziarekin lotuta gogoramena, asmamena, bereizmena eta agian adimena eta

arrazoimena ere ez ote den.

gogorapen iz gogoratzea; gogoratzen den zera.

Bihotzeko gazteluaren sendotasuna ziurtatzeko, gogorapen eta nahi
santuetan saiatzen naiz. Ohea emeki kulunkatzen da uraren gainean txalupa bat izango balitz bezala, ur amniotikoaren gogorapena
beharbada. Posible al da tristurak atzean uztea, oroitzapen bakoitza geografia diferente bati al dagokio, geografia horretatik aldentzen
garenean gogorapen horietatik ere urruntzen al gara. Fernandok gogorapen argiak ei zituen Gerra Zibileko egun haietaz. Hor ariko naiz,
iratzargailuaren begirada fluoreszentearen mehatxupean, zorioneko ideia, imajina edo gogorapenarekin bueltaka. Nire oinarrizko [...]
aritzea gogoetetan, gogoetan, gogorapenetan datza.

gogorarazi, gogoraraz, gogorarazten (orobat gogorazi g.er.) du ad goratzera behartu.

Kaiak Donibane
Lohitzunekoa gogararaz lezake, ttipiagoan. Hasierako kolonoen hizketa-modua gogorarazten zuen Noraren aitaren jardun zakarrak.
Telebixta gate guziek gogoarazi dute zer izan ziren herio-zelai horiek. Plazaren erdian, erresistentzia gogorarazten duen brontzezko
eskultura handi samar bat. Gogorazi zuenez, hitzaurreak gatazka politikoa gainditzeko hiru elementu jasotzen ditu. Utzidazu
gogorarazten: hau ez da epaiketa baizik eta ikerketa. Robert Lopezek gogorarazten duenez [...], ez industria, ez merkataritza eta
finantzak, ez ziren sekula Erromatar Inperioan nabarmendu. Ahaztutakoa gogorarazten diot jende honi. Mandelak gogorarazi zuen berak
ere tuberkulosia izan zuela kartzelan izan zenean. Bularrean marka beltz-urdin bat zuela esnatu zen goiz hura ere gogorarazi zion. Bere
promesa gogorarazi zionean. Gogorazten dizuet biek herritik kanpo behar zenuketela izan. Telefonoak nik ere zita bat daukadala eta
bidaia jarraitu behar dudala gogorarazi dit. Zortzi umeren gurasoa -gogorarazi zion bere buruari.
[4] berriro gogorarazi (5); egoera gogorarazi (4); ezinbestekoa dela gogorarazi (5); hitzak gogorarazi (4); ministroak gogorarazi (5); zerbait
gogorarazi (5)
berriro gogorarazten (4); zerbait gogorarazten (5)]

gogorarazle iz teatroan, antzezleei esan behar dutena gogorarazten diena. Batzuk beren kamerinoetara joango dira;
beste batzuk, Gogorarazlea besteren artean, jokatzeko obraren kopia kiribilean bildurik besapean duela, agertokian bertan geratuko dira,
Konpainia-burua noiz etorriko. Agertokian, Gogorarazlearen konka, zuloaren ondoan, bere lekutik alderatuta. Bien bitartean
Gogorarazlea bere zuloan sartuko da, argitxoa piztu, eta antzerki obra bere aurrean zabaldua izango du. Gogorarazlea (antzerki liburutik
irakurriz).

gogoratu, gogora(tu), gogoratzen 1 da ad oroitu, gogora etorri.

Gogora hadi zer gertatu zen atzo. -Gogoratu,
mutikoa, hots bakar bat eta... Gogoratuko ez naiz ba. Gogoratzen zara? Gogoratzen? Egia, ez nintzen gogoratzen. Ez nintzen
gogoratu ere egiten nolako itxura dotorea ageri zuen sotanarik gabe. Ezin gogora ninteke (nola ba?) zenbaterainoko ume tontoa nintzen
orduan. Eta gogoratu zen Peter Pan izeneko norbait bazela. Alarguna haurraren ametsez gogoratu zen. Neskak esandakoaz gogoratu
zen Gabin. Nana beti gogoratzen zen haren jertsea hartzeaz. Zer gertatu ote zen, orduz geroztik, edozein ibilgailuren leihatilaren
kristalean burua jartzen duzunean, egun hartaz, une hartaz gogoratzeko. Gogoratzen al zara nitaz? Anatomiako irakasle bibliofilo ezagun
batez gogoraturik, liburuaren prezioaz galdetzea pasatu zitzaidan burutik. Orduan gogoratu ziren Leik Eriksonekin. Lotsa jasanezin bat

·

sentitu nuen bere gelan maite nuela esanez utzi nion gutunarekin gogoratuz. Ezin gogoratuta ibili naiz ba! Gogoratzeak min ematen
zidan. Ez nintzen gogoratzeko gai. Orain arte idatzi ditudanen errepaso mentala eginez: ez dakit gogoratzen ari naizen ala ahanzten.

2 du ad oroitu, gogora ekarri. (norbait) Bere emazte zena gogoratzen zuen, tulipa gorriei begira. Gogoratu zuen (gogoratzen
saiatu zen) bere ama. Gogoratzen Mazinger Z? Gogoratzen duzu?

3 (zerbait)

Gogora ezak beti: izena ez duk izana. Liburuaren azken partean Hesterren ahotan jarritako hitzak gogoratu zituen
Nathanielek. Garbi-garbi gogoratzen dut haren ahotsa. Jaitsi, eta bertze goiz aspaldi zaharreko batzuk gogoratu nituen, Itsas Gorriaren
aitzinean orobat. Gogoratu zuen Lanús-eko etxetxoa, nola errematean kendu zieten; gogoratu zituen leiho bateko losange horiak;
gogoratu zuen kartzelaratze-epaia, jasan zuten laidoa; gogoratu zituen anonimoak, eta haien barruan nola zekarren egunkariko berriatalak "diruzainaren defalkua". Egozten dizkidaten bekatu eta akats ugariak gogoratzen ditudanean. Tiradera galduren batean gordeta
behar duen argazki zahar bat gogoratu nahi izaten dugunean bezala. Egia da duela 60 urteko ene lerro haiek ahantziak nituela, baina,
oroitzapen batek bestea baitakar, gaztaroko oroitzapenak gogoratu dizkit. Nire gaztaroan hantxe grabatu nituen marra batzuk ikusi nituen
ezustean; aspaldi ahaztua nuen gertaera bat gogoratu zidaten bat-batean. Istorio hau kondatzean, nolaz ez gogora, orain duela 60 urte
gertatu zena, Poloniako konzentrazio kanpo batean?

4 (esaldi txertatuekin)

Aski da hemen ere denak zein sentiberak diren gogoratzea. "Gaurko egunak Miamin gertatu zitzaidana
gogoratu dit", esan zigun gauean Mikelek. Gogoratu zu baino okerrago daudenak. -George, George -xuxurlatu zion Darling andreak-,
gogoratu zer esan dizudan mutiko horri buruz. Gogoratu zuen (hori ez zuen, ordea, inoiz ahazten) aitak, azken gauean, zin egin ziola
Loewenthal zela lapurra. Gogora dezagun berriro perspektiba lineala [...] eredu geometriko eroso bat baizik ez dela. Gogoratu gerran
garela, eta gerran norberaren burua babestea dela lehenengo araua. Igerilari trebea, arraunlari bizkorra, josta zalea, "Sena ibai ertzetako
jostaketen zaleegi" Flaubertek inoiz gogoratu zion bezala.

· 5 zaio ad gogora etorri, bururatu.

Alkohol-ukaldi horrek baretuko zuela gogoratu zitzaidan. Asteasuko etxeak gogoratzen
zaizkit orain. Horrelakorik gogoratzea ere! Itxura xelebrea genuela gogoratu zitzaidan: hiru gizon larri, berrogeitaka denak, mukizuak
bezala karrika erdian botila-dantzan. Dozena erdi ihardespen posible gogoratu zitzaizkidan tarte horretan. -Ergel arraio bati ere ez zitzaion
gogoratuko autoa hain agerian uztea, itsu batek ere ikusteko maneran. Noiz gogoratuko hondartzara joatea eta zuk lan egiten duzun
asteburuan. -Herorri ere, zer gogoratuko eta Ttipiri laguntza eskatzea... Hemendik aitzina badakit irakurleek zalantzak izanen dituztela eta
bidean gelditzeko anitz oztopo gogoratuko zaizkiela. Judutarren erlijioan [...] gogora zitekeen zigorrik izugarriena, behin betirako hiltzea
zen.

6 (huts izenondoarekin; ik gogoratze 2)

Baina hobe izango da horretaz ez hitz egitea, zeren gogoratu hutsarekin
amesgaiztoak hasten baitzaizkit. Gogoratu hutsarekin erraiak nahasten zaizkit.
[3] asko gogoratu (7); askotan gogoratu (7); bat batean gogoratu (16); berehala gogoratu (8); bereziki gogoratu (8); berriro gogoratu (7); berriz
gogoratu (5); gertatutakoa gogoratu (6); gogoratu ezinik (7); gogoratu hutsarekin (6); gogoratu nahi dizut (27); gogoratu nahi ez (6); gogoratu
nintzen (71); gogoratu nuen (43); gogoratu orduko (5); gogoratu uste dut (5); gogoratu zitzaidan (52); harekin gogoratu (6); hartaz gogoratu (5);
hitzak gogoratu (17); izena gogoratu (7); lana gogoratu (7); ondo gogoratu (5); ongi gogoratu (5); orduan gogoratu zen (6); orduan gogoratu zuen (6);
orduantxe gogoratu (9); soilik gogoratu (5); uneak gogoratu (5); urteurrena gogoratu (5); zerbait gogoratu (10)
nitaz gogoratuko (5); ondo gogoratuko (5)
gernika gogoratuz (7)
gogoratzea komeni da (5); komeni da gogoratzea (5)
biktimak gogoratzeko (6); gogoratzeko ahalmena (6); gogoratzeko asmoz (5); gogoratzeko ekitaldiak (6); gogoratzeko gai (5); hildakoak gogoratzeko
(6); mendeurrena gogoratzeko (6); ondo gogoratzeko (6); urtemuga gogoratzeko (7); urteurrena gogoratzeko (18)
asko gogoratzen (12); askotan gogoratzen (10); banan banan gogoratzen (5); beti gogoratzen (6); ederki gogoratzen (6); gaizki gogoratzen (5); garbi
gogoratzen (5); gogoratzen da (40); gogoratzen du (137); gogoratzen dut (163); gogoratzen naiz (100); gogoratzen saiatu (21); gogoratzen zait (24);
gogoratzen zaizkit (8); gogoratzen zara (45); gogoratzen zein (6); gogoratzen zen (34); gogoratzen zer (18); gogoratzen zion (5); gogoratzen zituen
(25); gogoratzen zitzaidan (6); gogoratzen zuela (5); gogoratzen zuen (85); gogoratzen zuten (9); guztia gogoratzen (5); guztiak gogoratzen (7); haiek
gogoratzen (6); haiz gogoratzen (19); hala gogoratzen (7); hala gogoratzen dut (6); handiz gogoratzen (7); hartaz gogoratzen (6); hitzak gogoratzen
(6); hobeto gogoratzen (9); hori gogoratzen (7); horrela gogoratzen (7); horretaz gogoratzen (7); hura gogoratzen (10); izena gogoratzen (11); izenaz
gogoratzen (7); naiz gogoratzen (54); naiz gogoratzen zer (6); nik gogoratzen (9); nintzen gogoratzen (9); nitaz gogoratzen (9); nola gogoratzen (32);
nola gogoratzen dituzu (8); nola gogoratzen duzu (18); nor gogoratzen (5); nuela gogoratzen (5); nuen gogoratzen (8); ondo gogoratzen (90); ondo
gogoratzen dut (13); ondo gogoratzen naiz (7); ondo gogoratzen zuen (7); ongi gogoratzen (34); ongi gogoratzen naiz (5); orain gogoratzen (15);
oraindik gogoratzen (18); orduan gogoratzen (6); oso ondo gogoratzen (20); oso ongi gogoratzen (8); zara gogoratzen (28); zegoela gogoratzen (5);
zela gogoratzen (12); zen gogoratzen (25); zer gogoratzen (6); zerbait gogoratzen (5);

gogoratze 1 iz oroitzea, gogora etortze edo ekartzea.

Etengabeko gogoratze hori duk petralena. Lehenik, bekatuen
gogoratze eta kontenplatzearekin. Triskantza ikaragarri honen gogoratze ekitaldietan parte hartu zuten mundu zabaleko 50 bat
herrialdetako agintarien artean, Serbiako presidente Boris Tadic egon zen.

2 (huts izenondoarekin; ik gogoratu 6) Beti gazte izan behar horrek ematen dituen lanak gogoratze hutsak edozein nekatzen
du. Espioia nintzela gogoratze hutsak konfiantza guztiaz gabetzen baitzuen gu bion artekoa. Habana! izenarekin gogoratze hutsak piztu
egiten nau. Zorabioa eta guzti ematen dit sendatzeko erabili dituzten baliabide guztiak gogoratze hutsarekin.
[3] gogoratze hutsak (9); gogoratze hutsarekin (5)]

gogorazio iz oroitzapena; gogoeta.

Haren gogorazioak, edo haren gogoetek inguraturik ginduzkan. Bakarrik, erdi eroturik,
abaildurik sartu nintzen gelan, eta ezeren gogoraziorik gabe, ezertarako indarrik ez nuela jausi nintzen besaulkian. Bat-batean, ordea,
Patxiren gogorazio guztiak aienatu zitzaizkion, polizia furgoi hotsa entzun baitzuen urrutira. Gogorazio honen ildotik, berehala ohartuko
ginen Kafkaren gutunak [...] ez zirela denak gelako bakardadean idatziak izan.

gogordun izlag gogorrekoa. Azal gogorduna. Beti bezala, beltzez bezti zen, lepo-hegi gogordun palto laburra zeramala, galtza
motz, galtzerdi eta zapatekin.

gogordura iz ariketa fisikoa eginda gero gorputzean sentitzen den mina; gorputz atalen bat gogortzea.
Hemendik aintzina urratsa neurtu beharko [...] bertzenaz maratoi hau ez dut bururatzen ahalko, nahi izan ta ere (giñarra gogordura hutsa
bilakatzean urratsa ezin emana izaten da). Adina eta belaunetako gogordurak. Arrantzalea altxatu zen eta besoak luzatu zituen,
jarraldiaren ondoko gorputz gogorduren uxatzeko.
haundiena gaineratekoan.

·

Osasunekoa izana zen eta gizon ederra: beharri gogordura bat zuen bere gaitzik

gogorgarri iz gogortzen duen gauza.

Agian auto paratxokeetako gogorgarriak izango dituk, edo misiletako perkutoreak...
Adarlatzen buru boteretsua agertzen zen hodeiek erdi estalitako gogorgarri sendoen gainean.

gogorgune iz ingurukoa baino gogorragoa den zatia.

Beso motz eta gogorgunez betea mugitu zuen ekialderantz.
Zerurantz luzatzen diren esku beltz eta gogorgunez beteen artean. Hatz zatarrak eta gogorgunez beteak. Bakarrik gogorguneak dituen
masa beltzaren aurrean.

gogorgunetsu izond gogorgunez betea.

Laukiekiko bonetadun gizon bat, aurpegia kalabaza bezain gogorgunetsua zuena,

zutik zegoen supazterraren aurrean.

gogorkeria iz indarkeria; gogortasun gaitzesgarria. Sindikalista lankideen ausiki zital eta gogorkeriei buru egiten saiatzen
zenean. -Eta gogorkeri arrastoak, ubeldurak, arramaskak...? Krimenaren ikerketek zenbait gogorkeria eskatzen du: giza justiziak
gaiztakeriari egiten dion gerra da hau. Bere aitaren gogorkeriaren testigantza eman, eta azkenean ostatu hartu zuen oskigile baten
gelazuloan. Gizarte periferikoak ordu arte gogorkeriaz tratatu zituen sistema batetik. Bihur dadila bakoitza bere bide gaiztotik atzera, eta
utz ditzala gogorkeriazko lanak. Epailearen bihotz-gogorkeria salatu ondoren. Eztabaidan jarduteko, esate baterako, abortuaz,
eutanasiaz edo terapia-gogorkeriaz.

gogorkeriazale izond gogorkeriaren zale den pertsona. Idatzita dago: Gogorkerizaleak gorroto du bere arima.
gogorki 1 adlag gogortasunez. ik gogor 10.

Eguberriko erregearen adierazpena gogorki salatu dute. Gogorki, errukirik
gabe hartzen zuen andrea. Ohoinak gogorki gaztigatuak ziren, izariz kanpo. Parabisua ifernu bilakatu da: 190 hil, 300 bat kolpatu, haien
artean ehun bat gogorki zaurituak, batzu hil-zorian. Beldurraz baliatuz, japonesek gogorki tratatu zituzten filipindarrak. SAFEReko
eskualdeko buruzagiaren bulegoa setiatzen, esnetegi industrialak gogorki okupatzen. Esku gogorki hertsatuan pergamino puska bat
zeukan.

2 oso; asko. Gogorki polita. Emazteak gogorki apainduak. -Gogorki zaintzen duzu aspaldi honetan zeure burua!
[3] gogorki begiratu zioten (3); gogorki gaztigatu (3); gogorki kritikatu (5); gogorki salatu (8); gogorki salatzen (8)]

gogorkor izond gogortzeko joera duena.

Sexu gogor, gogorkor eta altxakorraren ordezkaria haiz betiere giza-eme baten

aurrean.

gogorrarazi, gogorraraz, gogorrarazten du ad gogortzera behartu.

Halako batean, Antoniori egoera kitzikagarri hark

zakila gogorrarazi ziola ohartu nintzen.

gogortada. ik gogortade.
gogortade (orobat gogortada) iz gogortasuna.

Bortiztasun edo gogortade politikoa terrorismo izan dadin. Beheratze luze

horren hasikinak Frantziako Iraultzaren gogortadak ditugu.

gogortasun 1 iz gogorra denaren nolakotasuna.

Irinak, berriz, harriaren gogortasuna hartzen zuen sotoetan. Mantendu
nire zakilaren gogortasuna, zure ipurmasailen gainean arin-arin eraginez. Emakumearen aurpegi izerditsuari herabetasun bozkariotsua
zerion, mazela latzen gogortasunaren leungarri. Epaile zorrotz baten gogortasuna. Auzitegi honen gogortasuna, edo ankerkeria,
hobeto esanda, hain zen handia, non heriotza-zigorrera kondenatzen baitzen garizumako baraua hausten zuen edozein sajoniar.
Gobernuaren gogortasunaz. Napoleon III.aren inperioa satirizatu zuen, kartzelaren gogortasuna salatu, apaizen hipokrisia agerrarazi.
Portuko zamaketariak, bizitzak zaildutako gizonak, gogortasunera ohitutako gizonak.

2 (hitz elkartuetan)

Erronka muga-mugan zegoela erantzun arrakastatsua eragiten duen gogortasun-mailaren eta porrota ekartzen
duen maila handiagoaren artean.
[3] gogortasun bat (3)
gogortasuna azpimarratu (4); lanaren gogortasuna (3); zigorraren gogortasuna (3); zigorren gogortasuna (3)]

gogortu, gogor(tu), gogortzen 1 ad/du ad gogor edo gogorrago bihurtu, gogortasuna hartu edo eman.
Neguan, hotzak likido den guztia gogortu duenean. Alkandoraren paparrekoa almidoiz ondo gogorturik. Gominaz gogortutako ileak,
motz-motzak, atzeraka orraztuak. Haren aurpegi zurbila, eta haren hortz zuriak oxta-oxta agertzen zirela heriotza ubelduak gogorturiko
ezpain moreen artetik. Eta ondoren, [burdina] bigunduta eta gurituta dagoenean ur hotzetan hozten bada, berriro gogortu eta hasieran
zuen kalitate hartara itzultzen da. Bere etxeko ate aurrean andre judu zahar bat omen zegoen hotzak gogortuta. Geldi egoteak hezurrak
gogortuko zizkiolakoan. Orduan zilborraren kontra bere zakil sendoa gogortzen nabaritu nuen. Itsasoak zaildu eta gogortuko hau...! Bazakiat -gogortu zitzaion begitartea. Catherinek gogortu egin zuen aurpegia. Asmo itsu horrek gogortu eta zikoiztu egin zuen
azkenerako, errukigabe bihurtu zen bere buruarentzat zein besteentzat. Gorrotoak gogortzen zion izpiritua. Horregatik izaten da gero eta
handiagoa zigorrak gogortzeko premia. Gerla gogortzen ari zen. Nire sexua taupadaka zebilen guztiz erotuta, baginako sarreraraino jaitsi
nuen dardaragailua eta ferekatzen hasi biribil txikiak eginez, eta taupadak gogortu ahala, sartuz joan nintzen.

2 (era burutua izenondo gisa) Hormazko geruza gogortuaren azpian. Haren eskuetako azalean zartadura sakon eta gogortuak
ageri dira. Ahoan ezin edukizko karkaxa lodi gogortu baten pare dela sentituz. On egin dio ur honek nire beso handitu eta gogortuari.

·

Odolera ohitutako anima gogortuetatik. Infernuko esklabo gogortua nintzen ordurako. Xafla zabaleko sable kako bat eskuan, arma zuri
damaskinatu horietako bat, Karxiko eta Hissarreko armagin entzute handikoek gogor-malgutua.

3 bihotz-gogortu

Baina egia hutsa zena ipuintzat hartu zuten, bihotz-gogortu egin ziren eta ez zioten kasurik egin nahi izan.
Hainbesteraino bihotz-gogortu ziren, ezen batak bestearen inbidia izaten hasi baitziren, elkar haserrarazten eta albokoa baino gehiago izan
nahian. Has hadi esker ona agertzen, kondenaren berri eman ezinak ez din-eta bihotz-gogortzeko eskubiderik ematen!

4 gogortuxe gogor xamar. Giltzurrunak gogortuxe zeuzkanez berak gerria makurtzeko.
5 gogortzenago Bat ohitu egiten da gauzak geroz eta gogorrago bihur daitezen; harritzeari uzten dio batek, gogor baino gogorrago
zena are eta gogortzenago dela ikusteaz.

[3] araudia gogortu (3); baldintzak gogortu (6); defentsa gogortu (11); egoera gogortu (3); ekintzak gogortu (5); erasoaldia gogortu (3); errepresioa
gogortu (3); ez gogortu bihotzak (4); gogortu bihotzak (4); gogortu da (6); gogortu du (5); izugarri gogortu (4); jarrera gogortu (5); legea gogortu (4);
nabarmen gogortu (4); neurriak gogortu (11); partida gogortu (5); politika gogortu (3); protesta ekintzak gogortu (3); zigorrak gogortu (6)
mobilizazioak gogortuko (4); protestak gogortuko (5); zigorrak gogortuko (3)
gorputza gogortuta ohean (3);
borroka gogortzea (6); zigorrak gogortzea (9)
borroka gogortzeko (3); mobilizazioak gogortzeko (3); neurriak gogortzeko (4); zigorrak gogortzeko (6)
behakoa gogortzen (3); gorputza gogortzen (3); immunitate sistema gogortzen (3); neurriak gogortzen (3)]

gogortxo 1 izond gogor samar.

Izkribuaren tankera gogortxoa zen: gerlan geundela, ia-ia izterraz sendaturik nengoenez,

·

besterik gabe men egitea zegokidala. Hasiera gogortxoa izan bazitzaion ere, diru irabazten hasi zen. Barkatuko didan gogortxo hitz
egin badinat, baina..., neska, nire onetik ateratzen naun. Gero sokaz lotu zuen mastara, eta, azken korapiloa egin aurretik, galdetu zion-:
Gogortxo agian?

2 gogortxo egin zaio ad ik gogor 14. Gogortxo egiten zait ulertzea hori, garai honetan.
gogortzaile 1 iz gogortzen duena. Eta izotz gotorra, uren gogortzaile handi eta ibai irrikatsuen nonahiko oztopo.
2 ile-gogortzailea. Eta ilajea [...] gibelaldera orraztua zuen eta gogortzailez oratua.
3 ile-gogortzaile ilea gogortzeko produktua. Ile-gogortzailea emana zuen; ileko artesia xuxen-xuxen egina. Dutxan sartzen
da ile-gogortzailea kentzeko. Bere burua, ile-gogortzailez igurtzia. Kotoizko galtza lasai batzuk jantzi eta makillajea eta ilegogortzailea kentzen ditu.

gogortze iz gogor edo gogorrago bihurtzea, gogortasuna hartzea edo ematea. Bat ohitu egiten da gauzen gogortze
honetara, eta ez zara harritzen mingarritasunaren muturrera iritsi zarela uste duzunean mingarritasun oraindik are mingarriagoa jasateko
gauza zarela ohartzen zarenean. Orok erakutsiz badugula ez uko egin nahi eta gogortze bat, etsimenduari amor emanen ez diona baina
bai xutitu eta aintzinaldea lehen edukitzeko gogoa. 1980ko hamarraldiaren bukaeraz geroztiko diru-politiken gogortzeak. Justxenkoren
aldekoen jarrera gogortze berri honek.

gogorxeago ik gogor 11.
gogorxko izond gogortxoa.

Emaitza gogorxkoa Baionesentzat. Sarrerako hitzez duda nuen, hala ere; gogorxkoak, akaso. -

Gogorxko atzokoa, ezta?

gogotik 1 adlag zinez, gogoz. Beren atea gogotik idekiz eta ongi etorri hoberena eginez erromeseri. Azken igoera honek zangoak
pisutu dizkit eta gogotik etzan eta luzatu naiz, segidan, aterpeko ohe goxoan. Gogotik erran nion baietz. Kafe bero bat har nezake
gogotik, baina ez dut ez kaferik, ez azukrerik, ez fitsik. Ederki gozatzen ginen orduan zurekin, zure haserrezko hitz frijitu haiek gogotik
aditzen. Nornahirekin aritzen naiz gogotik solasean. Ontsa ari ziren lanean, eta, iduriz, gogotik. Eskertu nion gogotik, herabe xamar
baina pozik. Basoek basoei klink eta gogotik hasi gara jaten. Gogotik afaldu dut, pozik nago. Harryk gogotik edan zuen. Ahoa zabaldu
eta gogotik egiten zuen barre. Barrez hasi ziren gogotik. eta negar egin du komedianteak, negar egin du gogotik. Gogotik ahalegindu
arren. -Esnatu egingo ditut eta gogotik astindu gainera, bai horixe! Gogotik eusten dio itxaropenari. Arnasa gogotik hartuz. Pedalei
gogotik eraginez. Tentetnikovek gogotik ekin zion etxaldea gobernatzeari eta zuzentzeari. Bizitzari gogotik heltzen diotenak gustatzen
zaizkidak niri! Gogotik kantuz ari ziren. Eta Xoxan gizonak sartzen ziren gogotik musean aritzeko, eta zenbait aldiz goizalde artio! Eta
gero haren ipurdiaren kontra igurtzitzen nintzen, gogotik gustatzen zitzaion. -Aitortu beharra dago gogotik ikasi duzula berpiztu zinenetik.
Jarraiki nintzaion biziki gogotik, alde batetik ikastea laket nuelakotz, [...] bestetik Francisco jauna maite nuelakotz.

2 erruz, ugari.

Hori ere ernegatu da gogotik ordea. Eta gainera, teilatuan euria gogotik ari. Kanpoaldean elurra gogotik ari zuela.
Itsusitu bai, gogotik.
[3] arras gogotik (10); arras gogotik hasi (4); bai gogotik (3); biziki gogotik (8); elurra gogotik ari (3); euria gogotik ari (6); gogotik ahalegindu (19);
gogotik ahalegindu arren (3); gogotik ahalegindu zen (6); gogotik ahalegindu ziren (5); gogotik ahalegintzen zen (3); gogotik ari (49); gogotik ari dira
(5); gogotik ari zen (4); gogotik ari zuen (7); gogotik aritu (4); gogotik aritzen (3); gogotik ariz (6); gogotik arizan (17); gogotik arizan dira (10);
gogotik arizanik (3); gogotik aztertu (3); gogotik barre egiten (3); gogotik edan (7); gogotik egin (42); gogotik eginen (4); gogotik egingo (7); gogotik
egiten (17); gogotik egiten du (3); gogotik ekin (5); gogotik eman (6); gogotik erantzun (3); gogotik eskertu (3); gogotik ezabatu (3); gogotik
gomitatzen (3); gogotik gustatzen (9); gogotik har (9); gogotik hartu (3); gogotik hartuko (9); gogotik hartuz (3); gogotik hartzen (3); gogotik hasi (9);
gogotik hasi da (3); gogotik hasiak (6); gogotik ikasten (3); gogotik ikusten (4); gogotik jaten (4); gogotik jin (4); gogotik jiten (3); gogotik jo (3);
gogotik jokatua (3); gogotik jotzen (3); gogotik kantatu (3); gogotik kantuz (7); gogotik lan egin (11); gogotik lanean (3); gogotik lotu (4); gogotik
lotuak (4); gogotik maite (3); gogotik onartu (6); gogotik onartzen (3); gogotik ordaintzen (4); gogotik ospatu (5); gogotik parte (15); gogotik parte
hartu (5); gogotik parte hartuko (3); gogotik parte hartzen (5); gogotik saiatu (20); gogotik saiatu arren (5); gogotik saiatu zen (6); gogotik saiatzen
(6); gogotik txalotu (7); gogotik txalotu zuten (3); gogotik uzten (3); gogotik zabaldu (3); jendea gogotik (3); jendea gogotik kantuz (3); jo gogotik (3);
lana gogotik (11); lana gogotik egin (4); lana gogotik egiten (4); lau pilotariak gogotik (7); pilotariak gogotik ari (3); untsa gogotik (4); zinez gogotik
(3); zinez gogotik ari (3)]

gogotsu 1 izond gogoz betea. Gutxiengo gogotsu, buruargi eta eragin handiko batekin. Xehetasun bakoitzari hain arreta gogotsu
eta zorrotza jartzea. Fisikari, eta, xuxenago, astrofisikari prestu eta gogotsua zen bera. Sartu zen bera ere batzorde horretan, eta kiderik
gogotsuenetako bat izan zen.

· 2 (predikatu gisa; orobat gogatsu) Jainkoa maitatzera eta gogotsu zerbitzatzera. -Asko dakizu Hogsmeaderi buruz? -galdetu
zion Hermionek gogotsu-. Estatu Batuetan, zeregin publikoetarako hautagaiek herri xehearen zuhurtzia, bertuteak eta boterea gogatsu
azaltzen dituzten lekua. Sergiok eta Leirek, astean zehar fakultateko zereginetan gogatsu aritu ondoren, elkarrekin biltzeari ekin zioten
larunbat eta igande arratsaldetan, inoiz huts egin gabe. Eta gogatsu nindoan eta sinetsirik nengoen ezen Jainkoak gidatuko zituela gure
urratsak. Ez du batere gogotsu lan egiten, egia esan. Ahal duen guztietan sotana erantzi eta pilotari gogotsu ekinez. Partida borrokatua
izan da hau, lau pilotariak gogotsu arizan dira partida guzian. Kantuz ari zen, gogotsu, janaria hozten ari zela ahantzirik. Frantziaren
handitasunen alde zerbait egiteko gogotsu beti. Zenbat eta okerrago aurkitu, gogotsuago jotzen dute erlijiora. Bisitariak gogoz hartu
zuen gonbidapena, eta are gogotsuago onartu zidan autoa gidatzeko eskaintza. Inoiz baino gogotsuago irribarre eginez. Nik, ordea,
sekula baino gogotsuago eutsi nahi bizitza honi. Eta berak jan zuela haietarik gogotsuen.
[3] gogotsu agertu (7); gogotsu ari (6); gogotsu ariko (3); gogotsu aritu (10); gogotsu aritu zen (6); gogotsu aritzen (3); gogotsu atera (3); gogotsu
atera zen (3); gogotsu azaldu (3); gogotsu dabil (3); gogotsu dago (20); gogotsu dira (3); gogotsu egin (3); gogotsu egiten (3); gogotsu egongo (3);
gogotsu ekin (17); gogotsu ekingo (6); gogotsu erantzun (3); gogotsu etorri (3); gogotsu etorriko (3); gogotsu hartu (7); gogotsu hasi (7); gogotsu
irten (3); gogotsu itzuli (3); gogotsu jokatu (3); gogotsu kantxaratu (3); gogotsu zelairatu (5); lanean hasteko gogotsu (3); lanean gogotsu (5)]

gogotxartu, gogotxar(tu), gogotxartzen 1 da/du ad nahigabetu, gaitzitu. Gogotxartu ninduen neskaren aierukadak:
bakardadea omen nire tristeziaren iturri, bere irudiko. Beste batean gogotxartuko nindukeenak lasaitu egiten nau. Gogotxartu eta
zakartu egin ohi nau horrek. presori gertatu ohi zaionez, gogotxartuta eta kezkatuta sentitzen delako kartzelaz aldatzen duten
bakoitzean. -Ez da izan hizka-mizkarik -esan zuen Gabrielek gogotxarturik.

2 (era burutua izenondo gisa)

Goseak zegoen, zeren eta, bi taberna-mutil gogotxarturi ekarrarazi zizkien galleta batzuk
kenduta, ezer jan gabe baitzegoen gosariaz geroztik.

gogoz 1 adlag zinez, gogotik.

Jakina, lana da barrandan ibiltzea, baina nik gogoz egiten dut... Ez da dudarik gogoz emaiten
zuela bertzek asmatu zutena. Gogoz arnastu nuen gaueko aire hotz garbia, Maupassantek gogoz onartu zuen egitarau gogor hori, eta
zinez bete ere, bete zuen. Gogoz ari dira laurak jotzen, bidaiaren nekea musikaz uxatu nahian. Denek gogoz irakurri dute. Haren hitzaldia
osorik aditu zutenek gogoz egin zuten barre. Ordurako gustura ari zen hura ere eta gogoz saiatzen zen. Hassanek, gogoz saiatuta ere, ez
zuen inon lanik aurkitzen. "Wi-nni-peg-wi-nni-peg-wi-nni-peg", zioten orduan ere, baina kementsu, gogoz. Eta atseginez eta gogoz egingo
zukeen San Petersburgen jatekoa. Lagunari uzten dizkio bere esku guritxoak, eta gizonak grinaz eta gogoz igurzten ditu. -Ez daiteke -esan

· Gogoz baino gogozago libertitzen naiz miseria horiekin.
2 (-tzeko atzizkiaren eskuinean) desiraz. Nabaria zen zerbait esateko gogoz zegoela. Jakin-minez eta ikasteko gogoz beteriko
nion gogoz-. Atera hurbildu nintzen, bihotza gogoz taupadaka.

haurra. Ezpata zorrotik atera, eta bere semeak akabatzeko gogoz irten zen gelatik. Neu ere zerbait jateko gogoz nengoen.

3 (bestelakoetan)

Hiruren aurrean zutik zegoen Demba, amorruz arnaska, mehatxu-egarriz dardarka, hilketa-gogoz irakiten, baina
halere ezinduta, eskas, denen irrigarri. Gazteturik ikusten nuen, bizi-gogoz beterik, nerabe bat bezala.

4 (-en atzizkiaren eskuinean) borondatez. Eta ez noski nire gogoz, zeuk hala eskaturik baizik. Eta gu geure gogoz karga-min
horien azpira amilduak. Herr Piper hura batere interesatzen ez niri, bere gogoz eta konbentziturik Ekialdeko Alemanian bizi den tipo bat,
izan ere... Gomitarik ez ukanik ere, "Demoak" beren gogoz hurbildu dira aurkezpen horretara. Gurasoek euren gogoz ematen al dizkiete
seme-alabak bitartekariei? Gogoz kontra dutxatzen edo bainatzen ginen orduan, baina gaur geure gogoz uzten diogu bidea zabalik
garbiketa antiseptikoari, garbiaren garbitu-behar paranoikoari.

5 buruz.

Arnasaldi bakoitzean gogoz (buruz) egin behar da otoitz. Han eta hemen aditzen hasiak ziren iraultzako kantuak gogoz
ikastera bortxatuko ote zituzten? Gogoz bazekien Rousseau-ren Le contrat social obrako ahapaldi bat atera zion. Eusebiok, gainera,
alemanen mugimendu guziak gogoz ikasiak zituen.

6 gogozko izlag borondatezkoa.

Eman dezagun mila direla inork behartu gabeko eta gogozko nire irakurleak. Haurdunaldia

gogozkoa denean, hori eta gehiago jasateko prestatzen gara, prestatzen dugu geure burua. Gogozko tokian maldarik ez delakoan.
ikusi nuen nekearen nekez biziaz etsi dutenen sarraski higuingarri beren gogozko hura. Osabaren gogozko itxialdi hura.

· Han

7 gogoz bestera (orobat gogoz beste g.er.) adlag gogoz kontra. Baietz erantzun zion, latz, gogoz bestera. Ziurrenik ere
bertan behera utziko zuen dena, gogoz zein gogoz bestera. Zakuari atzeko aldetik eusten zegoen lagunak txanda eskatu zion, eta gogoz
bestera luzatu zituen besoak alboetara. Kontakizun honek aspaldi izan zuen hasiera eta gogoz bestera narama. Zantarkeriak gogoz
bestera eta konpultsiboki botatzea (koprolalia). Gogoz beste hitz egin zuen Elizabethek: [...].

8 gogoz kontra adlag gogoak agintzen duenaren kontra.

Eta beti itzultzen naiz haietara, gogoz kontra bada ere. Aski
asperturik nengoen gogoz kontra onartutako lanaz. Umeek gogoz kontra joateko itxurak egin zituzten. Aurpegieran ezagun zuen gogoz
kontra ari zela. Faroletako argiak gaua indarrez eta gogoz kontra etorrarazi balu bezala. Zeren hemen gogorik gabe edo gogoz kontra
gauza asko egin daitezke, baina bizi inolaz ere ez. -Berorrek erraza du -erantzun zion emakumeak-, bai neure gogoz bai gogoz kontra lor
dezake hori. Gogoz kontra egiten nuena, aldiz, egin baino gehiago jasan egiten nuela ikusten nuen.

·

Baina, jauna, zure gogoz kontra

bada ere, norbaitentzat idazten duzu. Bi bider hartu ninduen, hala ere, loak, nire gogoz kontra, segundo batzuetan.
Brown jaunaren guztiz gogoz kontrara gertatu ziren

· Hortik aurrerakoak

9 gogoz kontrako izlag

Ihesi nenbilela ohartu naiz, gogoz kontrako bidea egiten. Gogoz kontrako ibilera nekatua zekarren.
Gogoz kontrako aginduren bat. Bonenfant doktorea isildu zen, eta gogoz kontrako ahotsez jarraitu zuen gero: [...]. Ez da bortxaketa, ez
zehazki, baina gogoz kontrakoa edozelan ere, barren-barreneraino gogoz kontrakoa. Borondatezko bezeroak urritzen hasiak omen
zituan eta gogoz kontrakoak bilatzeari lotu omen zitzaioan. Sentimendu gogoz kontrako eta ezezagun batek. Ez bada amore eman
edertasunak sortu eta bertuteak justifikatzen duen sentimendu gogoz kontrako bati. Eguneko uneetatik gogoz kontrakoena izan zen.
[5] aritzeko gogoz (6); bere gogoz (47); beren gogoz (9); egiteko gogoz (43); emateko gogoz (9); erakusteko gogoz (7); esateko gogoz (6); euren
gogoz (7); geure gogoz (5)
gogoz ari (9); gogoz behartsu (9); gogoz bestera (15); gogoz beterik (5); gogoz dago (22); gogoz dagoela (5); gogoz daude (5); gogoz daudela (5);
gogoz dira (5); gogoz egin (13); gogoz egingo (7); gogoz egiten (5); gogoz ekin (12); gogoz ekingo (5); gogoz gainezka (20); gogoz gaude (9); gogoz
geratu (7); gogoz hartu (13); gogoz hartuko (6); gogoz hasi (5); gogoz heldu (5); gogoz ikusten (7); gogoz itzuli (7); gogoz jokatu (5); gogoz kontra
(231); gogoz kontrako (23); gogoz nago (11); gogoz nengoen (7); gogoz onartu (6); gogoz saiatzen (5); gogoz zegoen (9); gogoz zeuden (5)
hartzeko gogoz (10); hasteko gogoz (14); ikusteko gogoz (10); irabazteko gogoz (5); itzultzeko gogoz (11); jakiteko gogoz (5); jarraitzeko gogoz (7);
jartzeko gogoz (5); jateko gogoz (5); jokatzeko gogoz (14); neure gogoz (10); nire gogoz (7); sartzeko gogoz (6)
gogoz behartsu direnak (5); bere gogoz kontra (13); nire gogoz kontra (6); hitz egiteko gogoz (5); gogoz eta ilusioz (7); gogoz kontra eraman (5)]

gogozkatu, gogozka, gogozkatzen du ad ipar gogoeta egin.

Txokok ez zekien gehiago zer gogozka. Ahanztea gauza
estimagarria zen, gogozkatu zuen Jessicak, baina horretan ere heina zaintzekoa zen. Altzairuz eta bitraz eraikitako aterpean gaitzeko
oihartzuna hautematen zela gogozkatu zuen Edmeak. Bil Xokoa eta Abotia alkarteak aspalditik gogozkatzen badira bertsularitzaren
berpizteko Xiberoan. Xiberotar 17 laborari gogozkatzen ari dira gaznategi baten eraikitzeko Muskildin.

gogozkatze iz gogoeta egitea.

Gogozkatze ürria izan enetako. "BASABÜRÜA" ikastolako buraso eta andereñoak, gure Alozeko
egoitzen porrokatzearen ondotik, gogozkatze zonbait agertü nahi güntüke.

gohain iz goragalea, nazka.

Ordezkari xifrituari, gohaina zerion kopetan behera. Gohaina hazterainoko paranoia. Dutxaren
ondotik Frantxuaren gorputzeko usainak gohaina hazi zion. Sentitzen nuen amodio behialako oxka patetikoaren heinak gohainez itoa
uzten ninduela.

2 adlag goitika; nardaturik.

Gohain eta goitika ari nintzelako. Mirail baten aitzinean plantatu nintzen, ikusten nuenaz gohain,
galdezka hargatik: zergatik ez zen Roslin Institutuko laborategian, ardiaren ordez, behi bat klonatu? Ingurukoek lanean, gohain neuzkan
metodologia eraginkorren finkatzeko hitzorduetan, erosketetan, denetan, hits eta hets harrapatu ninduten.

gohainditu, gohaindi, gohainditzen da ad nardatu, nazkatu.

Aitortu behar dut Napoleon-ez gohainditua naizela. Bada
asetzekoa, gohainditzekoa ere. Behar den bezala gohainditzeko RTL-ek eskaintzen ditu larunbatetan "Derrick" "eta "Le Renard".

gohaindura iz ipar goragalea, nazka. Gura genuen jatekoaren presentzia, higuingarri gertatuko zaigu, eta, hori da, Nazka eta
Gohaindura deitzen duguna. Hango hutsaldiaren ondotik gohaindura sendi zuen, eta nazka berdin. Halako gohaindura bat ematen
zidan. Orduan hasiko baitzaizkio asperrak, nazkak, gohaindurak eta...loa galtzeak.

gohaingarri izond ipar gohaindura eragiten duena. Perfume eta salboin merkeen usain gohaingarria, besapeetarik jauki
kabala izerdi nazkagarria. Salatari gohaingarri horietarik zitekeela konbentzituak. Jendearen jasan ahalmena hausteraino eramaten zuen
amodioaren ideia gohaingarri zitzaidan bat-batean.

gohatsu izond ipar sargoritsua. Borobilean daudela [ardiak] euri bezpera sapa eta gohatsuetan,
goi 1 izond garaia, altua. Mendi txit goi baten tontorrera joan zen zubitik oso urruti. Muino goi baten tontorrean. Txoriak adar goi
batean pausatu eta desagertu egiten baitziren bistatik. Politika, arte, literatura, zientzia eta teologiako postu goi gehienak bereganatu
zituzten. Kostako puntu goietan zenbait gotorleku eraiki zituzten, egun suntsituak. Hegazti harrapari batzuk aireratu dira bakarrik, eta
zeru goietan galdu. Eta, albisteak zeru goietatik jausiko ez zaizkigunez. Oso hasiera goi-landua atera zait, aukeran landuegia.

2 (adizlagun gisa) gora, goian. Aizkora goi jasotzen zuela ikusi nuelarik. -Odol tentsioa goi, oso goi. Edontzia Edontzia goi eta
burua atzerantz barrez lehertu zorian den mutilak. Euria goi eta behe ari bazuen ere. Izan ere, zoritxarreko herria dun hau; goi eta behe
zoritxarra dariona.

· 3 iz goialdea.

Goi ilunera begira gindoazen. Goi horietan, goizeko haizeak azoka esnatu berrien hats bortitzak eta ustel usainak
aienatzen zituen. Kamioi altu bat zen, sei gurpilekoa, eta tu egin geniezaiekeen goi hartatik aldamenetik igarotzen zitzaizkigun autoei.
Teilatu maila batetik bestera pasatu eta goi guztian zehar ibiltzen uzten zutenak. Abuztuaren erdialdera goi historikoa jo zuen petrolioaren
prezioak. ik beherago 151. Begira, azkenik, goi eta behe besarkaturik, lur osoa hartzen duen zeru horri. Goi eta behe, bi erpinak
bateratuz. Jainkoak goia eta behea egin baitzituen, zerua eta lurra, aberatsak eta pobreak, eta maila horiek ezin dira nahastu. Han
goietan jaio eta Ega izenekoan hiltzen (?) den ugaldeari. Elorria loretan, artaldeak goietan. Batean beheari eta bestean goiari begira.

4 zerua. Goi urdinean zopiloteak errondan. Frantzia aldetik datorrena, frantzi-iparra deitzen zaion hori, goia lainoz garbitu, eta giro lehor
hotza ekarriz. Odei motzez osoro illundu da goia. Hegazkinak goia hartu zuenean Stoneham gaineko laino arrosak ikusi nituen. Baina
badakizu, barrio batetik atera denak, goia irabazi duenak ez du aitortzen handik datorrenik. Eta goietan, urdin orbangabea. Goietan
izarren argiak ageri ziren. Pentsu dut, Goiko artzain onak xoko bat atxiki duela Laurentxo langilearentzat.

5 Jainkoa. Zorakeria zela nire bizitza bezalako huskeriaz arduratzea, Goikoaren ahalmenen erakusgarri hain zoragarria ikusteko aukera
izanik.

6 (deklinabide atzizkiez; goian) Eguzkia goian dago -esan zion Legolasek-. Goian bada tranpaltxo bat, normalean eskailera-buru
deituko dioguna. Goian aipatu diren bi argi puntuak. Etxeak bi leiho baizik ez zituen goian, eta bakarra, sukaldekoa, behean. Ez zen zaila
izan leihatilara iristea, ez baitzegoen oso goian. Han goian, ezpondaren goialdean gelditu zen. Gaztelako erregearen bandera zeraman
mastaren goian. Zentroa hain erdian edo goian ez zegoen garaian. Hatzak mugitzen ditu goian-behean, teklak edo -bere kasuan
botoiak- aurkitu nahian. ik beherago 153.

6a (deklinabide atzizkiez; goiko)

Handik hara, gora egin behar, goiko Paris hartaraino. ik goiko. Goiko atsoa eskaileretatik
behera zetorren momentuan. Goiko esakunea garrantzi handikoa da. Alde egiten ikusi zaitut goiko leihotik. Goiko ezpaina ez zitzaion
ikusten. Gero, Frantziaren zerbitzuan aitzindari ospetsu bilakaturik, Estatuaren goiko mailetara gazterik igan zen. Azken orrialdearen
goiko aldean, Miss Venezuelari buruzko artikulu bat zetorren. Eta goiko bere gelara erretiratu da. Etxe hutsaren goiko geletatik.
Einsteinek mahaiko goiko tiradera ireki eta xake-joko bat atera zuen. Gerora, nerbio-sistemaren "goiko" eta "beheko" mailen doktrina

·

berriek mugiturik, goikoek behekoak inhibitu eta behartzen baitzituzten, antza, zera adierazi zuen: [...].
Gauza bera gertatu ohi da
beheko naturarekin, goikoarekin erkatuz gero. Orri hau hutsik entregatzen badiot neure goikoari, gozoa jarriko zait... Posta etxea,
poliziaren bulegoak eta gobernuaren egoitza abandonaturik zeuden goikoen aginduz.

6b (deklinabide atzizkiez; goitik)

Orduan mintzo bat etorri zitzaion goitik, esanez: [...]. Goitik datorren euritik babesteko.
Goitik hartutako argazki bat zen. Arretari eustekotan, goitik dabilen eta goian bukatzen den doinua premiazkoa zaio nonbait. Agindua
goitik zetorrela. Goitik inposatutako proiektua zela. Goitik hasi eta beheraino zikindu zen balearen odolaz.

7 goi administratzaile Kortsikan izendatu goi-administratzaile eta polizia zenbaitek.
8 goi administrazio Mugaz bi aldetako goi administrazioek ez dute horrelako proposamenik

onartu. Gure eskoletan hutsuneak

badaude, baina hutsunerik handienak goi administrazioek ipintzen dituztenak dira.

9 goi agerkunde Kristautasunak sinesten duen Jainkoaren goi-agerkundeari. Horretarako erabili izan den filosofiak hasieratik toki bat
gordetzen dio goiagerkundeari eta horrek gizakiarengan sorrarazten duen fedearen erantzunari. Kant du gogoan, baina polemikoagoa da
"goi-agerkundeari zor fedea", bera berriz, "agerkunde filosofikoa" deritzanaren alde ageri da.

10 goi agerpen Aurrez azaldua baitzion, goi-agerpen santuen bidez, gerora gertatuko zena. Bere baitan erabat bildurik, goi-agerpen
honen misterioa sakontzera jarri zen. San Frantziskok goi-agerpenez jakin zuen Jainkoak bidaliak zirela. Goi-agerpen batek eraginda igo
nintzen.

11 goi agintari Kateko gainerako saltzaile guztien eta goi-agintari guztien aurrean. Terraza haietan emirraren gortea kokatuko zen,

eta, haren ondoan, khan aliatuak, khanerrietako goi agintariak eta Turkestango subiranoen haremak. Den-dena bat etorri zela Armadako
goi agintariek, beren medikuen aholkuz, han Lisboan egiteko agindu zutenarekin. Kubako goi-agintariek eskua itsu-lapikoan sartu nahi
dute; denek.

12 goi agintaritza

Hiriburu txiki eta jendez gainezka dagoen hori ez da goi-agintaritza militarreko kuartelaren iruditik urrun.
Direktorioko goi-agintaritzako beste zenbait kiderekin batera. Kubako Armadako Goi Agintaritzako buruaren semea. Edozein gezur
transmitituko zuten Goi Agintaritzara, hogei mila tonakoa hondoratu zutela, auskalo. Han zeuden batzarturik komandante bat eta bere goi
agintaritza.

13 goi aginte

1937ko apirilaren 25ean, igandea, Von Richthofen, Vigon eta Velardi goi-aginteko militarrak Burgosen bildu ziren.
Adibidez, goi aginteei muzin egiteak dakarren heriotza bortitza.

14 goi ahalmen

Goi-ahalmenetan, bereziki arrazonamenduan. Bihotza jaso, bere goi-ahalmenak aurkitu, Jainkoaren presentzia
barruan kontenplatu. Logika orokorra ezagutzaren goi-ahalmenen sailkaketarekin zuzenki bat datorren plan baten gainean eraikitzen da.
Bada beste testigantza bat goi-ahalmenetan, borondatean, maitasunean dagoena.

15 goi aldapa Belasoro goi aldapa handikoak.
16 goi aleman Antzinako goi alemanaren aldi

osoan. Antzinako goi alemanez, lehen elementua ez zen aditz elementua, izen bat
baizik. Antzinako goi alemanezko idazkietan. Horrelako bikoteak ditugu erdiko goi alemanez: [...].

17 goi altura Dantza akrobatikoa, goi alturetako kirola eta musika nahasten dituena.
18 goi altxatze Jainkozko goi-altxatze eta estasi-aldietan.
19 goi apal Liburutegiko goi apaletara begira geratu zen Enrike.
20 goi apez Sermolariak, diakonoak, fraideak, hadjiak, goi-apezak, muazinak, brahmanak.
21 goi ardura ik probidentzia. Eta Jaungoikoaren goi-ardurak ez du horregatik desohorerik

nozituko, bidegabekoak justiziaz

tratatzen dituelako.

22 goi arduradun Irakeko Barne Ministerioko goi arduradun bat eta haren bi bizkartzain hil zituen atzo erresistentziak Bagdaden.

Saddam Hussein eta haren aginteko beste goi arduradunak. Gutunak saileko goi arduradun baten sinadura darama. IBMk duela zenbait
urte enpresako goi arduradunen artean egindako ikerketa batek. Etikarik gabeko portaera honek krisi larria eragin zuen NYT kazetan [...]:
bost goi arduradunek dimisioa eman zuten. Geneak dira, garbi, animaliaren eraikuntzan goi-arduradun.

23 goi argi Une hartan, goi-argiaren eraginagatik-edo, oilarrak berde-berdea zirudien. ik goiargi.
24 goi argibide Gure arbasoek Justinianoren Bilduma idoro zutenean, halako goi argibidea izan zuten.
25 goi arima Gizaki bikain hura, goi-arima hura, zen [...] tortura-leku hartako lehendakaria, infernu hartako maisu nagusia.
26 goi aristokrazia Errusiako goi aristokraziako kidea nintzen: printzea, Krapotkin bat.
27 goi arnasa (orobat goiarnasa) Galileoren liburuen artean ediren zuela osabak bere arimaren hatsa eta goi-arnasa. Lehen
begiratura, Jainkoaren pareko izate hori gizakion betiko amets edo goi-arnasa izan da, eta da. Goiarnasak basoan zabiltzala jo bazaitu,
Bitoriano Gandiagarena egin dezakezu: adar mardul bat hartu, eta lurrean idatzi, ahal duzun bezain laster hara itzuliko zaren esperantzan,
paper eta guzti. Egizue otoitz, Kiribilaren izpirituak gure buruzagi bedeinkatua zorionaren goi arnasaz bete dezan. Ezkontideek izadiaren
goi arnas gozoei men egin eta harrokeriazko aurreiritzien aurka borrokatu behar ez duten une horretan bertan. Goi arnasaren hatsak
berriro epelduta. Zer nolako hizkera arrunt, galdu, goi-arnasik gabea darion bertso sorta osoari.

28 goi asmo (orobat goiasmo; ik goiasmotsu)

Eta, Jeanne sutzarrean erre zutenean, Gillesen itxaropen eta goi-asmo
guztiak bertan behera joan ziren. Famarik gabea ez ezik baita goi asmoetatik urrun ibilitakoa ere. Horra bi esalditan nire goi-asmoak
porroskaturik, nire balizko harrotasunak lurrarekin berdindurik. Borreroarentzat, sinestun den aldetik, Jesukristo gurutziltzatzea litzateke
goi-asmorik ederrena. Aspaldiko goiasmoa, giputxena, kastillano garbi izan nahiarena.

29 goi atmosfera Berez, goi atmosferan dago [ozonoa]. 1980 eta 2000 urteen artean goi atmosferako ozono geruza %3 mehetu zen.
Lurreko goi atmosferan agertu ohi diren argiak ikertu dituzte adituek.

30 goi auzitegi

Londresko Goi Auzitegian Ingalaterrako Bankuaren aurkako epaiketa hasi zen atzo. Fernando Ruiz Piñeiro epailea
izendatu zuten EAEko Goi Auzitegiko buru joan den otsailean. Norvegiako Goi Auzitegiak ebatzi zuen [...]. Lille hiriko Goi Auzitegiak
Cofidiseko txirrindulariaren helegitea ezetsi du.

31 goi auzo Omskeko goi auzoa gotorleku antzekoa bihurtu zuten. Gero eta gehiago estutzen ari zen hiriaren goi auzoaren setioa.
32 goi batzorde Hezkuntzako goi batzordea kontra. Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Batzordeko arduradun Louise Arbourrek.
Nazio Batuen Erakundeko Errefuxiatuentzako Goi Batzordeak. Israelgo Palestinarren Goi Batzordeak Nazareteko etxeetan zapi beltzak
jartzeko eskatu zien herritarrei.

33 goi-behe pl Jaitsi egin zituzten beren biolinak, eta geldi geratu ziren, ordurako salaren goi-beheak hartuak zituen doinua entzuten.
Mudejar itxurako ornamentazio geometriko eder batek hartzen zituen azalaren lau aldeak eta bizkarraren goi-beheak. Handia da mundua,
mugarik gabea, haren goi-beheak neurririk gabeak.

34 goi bilera

1998ko maiatzaren hasieran Bruselan "euroaren goi bilera" izenekoa egin zen. Lurraren Goi Bilera deituan hartutako
akordio guztiak. 1992an Rio de Janeiroko Goi bileran onartutako dokumentuek balio handia dute gaur egun ere. Johannesburgeko hurrengo
goi bileran benetako protagonista izango zen Gizarte Foroa. Goi bileraren emaitzak. Gizarte Garapenerako Mundu Mailako Goi Bilerak,
1995 eko martxoan Kopenhagen eginak, gizarte garapenaren eta gizateriaren ongizatearen garrantzia azpimarratzen zuen. Mexikoko
Monterrey hirian Ameriketako Goi Bileran bildu diren 34 herrialdeetako agintari politikoak.

35 goi bilkura

Ondoren, goi bilkurako gai nagusiaei ekingo diete. Miarritzeko goi bilkuran, funtsezko eskubideen karta onartu zen.
Mundu guziko ekonomia gogoan, goi-bilkura bat egina izan da Suisan, eta horren kontrakoa izan dena nolazpait Hego-Ameriketan, Porto
Alegre hirian.

36 goi bizitza Errusiarra goi-bizitzara gidatzeko. Zeina goi bizitzarekin konparatuz heriotza baita.
37 goi bulego Eta zuk kargu ezin hobea jasoko duzu, edozein goi-bulegoko buruarena baino hobea.
38 goi burgesia Maria Kristina erreginak udako egoitza Donostian finkatu zuen, eta gortearen presentziak goi burgesiako hiritarren
gorte ugaria erakartzen zuen hiriak.

39 goi buru (orobat goiburu) goi buruzagia. Armadako goi-buruek antolatutako jaialdietan. Erresumako goiburuak bildu ez
gaitu ba! -segitu zuen bisirrak. Gotzaiak eta Elizako goi buru zenbait. Errepublikaren goi-buru militarrak ez ziren Brigada Basco-Pirenaica
delakoaz fio. Condor legioaren goi-buruaren idazkia zehatza da, hotza bezain. Filmak goi-buruengan izandako eraginaz landa, Ernest
Hemingwayk afariaren kalitatea aipatuko du. Kubako agintaritza militarrean goi buruetakoak zirenei tiroka eraso zieten haiek.

40 goi buruzagi Errusiako Armadako hainbat goi buruzagi kargutik kendu ditu Errusiako presidente Vladimir Putinek, tartean Estatu
Nagusiko burua eta FSB Zerbitzu Sekretuetako zuzendariordea. Europako Batasuneko goi buruzagiak Bruselan bildu ziren ostegun eta
ostiralean. Al Kaedako goi buruzagi bat inguratu zuten atzo Hego Waziristanen. Goi buruzagi erlijioso sunita batek.

41 goi buruzagitza

Hots, goi-buruzagitzaren aginduak kubatarrei helarazi eta betearaziko dizkiena izango da. Denen goiburuzagitza Estatu Batuetako Navyren Itsaso-Mugaldeetako komandantearengan izango delarik.

42 goi denboraldi Jende askok goi denboraldian egiten du lan, hoteletan edo turismoarekin lotutako beste jarduera batzuetan.
43 goi dignatario Goi dignatarioei emandako arrain goitizen haiek.
44 goi duintasun Penitentzia xumearen bidez goi duintasuna berreskuratzen duena.
45 goi energia Helburu horrekin, mundu osoan egiten diren goi-energien inguruko esperimentu guztiak kontrolatu nahian dabiltza
azken urteetan.

46 Goi Erdi Aro Ikaslearen ahotsa nekez heltzen zitzaion, baina hala eta guztiz ere Goi Erdi Aroaz, Drang nach Osten-az, eta golde
mota ezberdinez hitz egin ahal izan zuten. Gazteluak baziren non nahi, eta Goi Erdi Aroan gerla leku horien jaunek erromesei zerga gaitzak
inposatzen zizkieten. Baldin eta Goi Erdi Aro urrunean ere, egun bezala, etsai mairuaren kontra den-dena zilegi izan ez balitz...

47 goi eremu Orain, eguzkiak dirdira egiten du goi eremuetan irudi iheskorrak eratuz.
48 goi erpin Karpako goi erpinek zerurantz bideratzen dute arima guztien energia.
49 goi erregistro Fraseatze txukuna, ziur goi eta behe erregistroan, epelago agian erdikoan. Torres-ek, zuzentasunez eta garbi jo
zituen bai goi erregistroko pasarte zailak zein beheko lerro lirikoak ere.

50 goi errendimendu

Ez diote uzten entrenatzen goi errendimenduko gunetan. Sant Cugat-eko Goi Errendimendu Zentrora.
Azkoitiko Goi Errendimenduko Zentroan.

51 goi ertz Ez baitira hondoratzeko bezain astunak, ez goi ertzetarantz lerratzeko bezain arinak.
52 goi eskola Mata kapitaina, esate baterako, Hegazkintzakoa zen, Gerrako Goi Eskolakoa.

Harvardeko Goi Eskolako Behatokiko
astronomoa. Ingenieritza Goi Eskola Teknikoko zuzendaria. Bartzelonako Arkitektura Goi-Eskola Teknikoan. Goi-Eskola Tekniko
Konfederaleko nire maisu estimatua izana. 1933-1935 bitarte hartan, irakasle laguntzailea nintzen Züricheko Goi-Eskola Tekniko

Federalean. Arte Eszenikoen Goi-Eskolan eskaintzekoa. Tytgatek Parisko Arte Ederretako Goi Eskolan egin zituen ikasketak. Vienako
Musika Goi-Eskolan lizentziaduna da Lorenzo Ramos.

53 goi estatu Goi Estatuko teniente koronel Wolfram Von Richthofenek. Salamancako Goi Estatu Militarrean zegoena.
54 goi fakultate Gisa berean, irrits-gurariak eta haserrekorrak goi-fakultateetan eta arimaren zolan dute beren

sustraia. Goifakultateei esker jadanik betikotasunekoa da; behekoei esker, sentimenduzkoak eta animaliazkoak direnez, oraindik denboran dirau.

55 goi formazio Kalitate horrek urrats handi bat egingo luke formalizatuko bagenu goi ikasketen eta ikerketen ikasgune praktiko bat,
hots, goi formaziorako institutu bat

56 goi funtziodun

Gaur egun, gizaki autista "goi-funtziodun"ez hitz egitean, Aspergerren sindromea dutela esan ohi dugu. Haurautismo kasu larrienetatik gizabanako dohaintsu eta goi-funtziodunenganaino.

57 goi funtzionario

"Harri zurizko hiri" zaharreko goi funtzionario zibil eta militarren emazteei. Soilgunearen jiran Bukharako goi
funtzionarioen dendak eraikiak zeuden erdi zirkuluan. PRD Iraultza Demokratikorako zenbait goi funtzionarioen ustelkeria agerian jartzen
duten bideoak. Adnan Pachachi Gobernu Kontseiluko goi funtzionarioak.

58 goi gailur Goi gailurretako, edo goi politikako pasadizo bat.
59 goi gaitasun Baina zure goi-gaitasunari begirunea diot, eta lanean gogotsu segituko dut.

Goi Gaitasuneko europako kontseiluko

presidentea.

60 goi ganbara -Hiriko goi ganbaretako batean -erantzun zion Legolasek-.
61 goi geruza Gas urdina eta ez-egonkorra da, ona atmosferako goi geruzetan eta txarra behekoetan. Atmosferako goi geruzetako
ozono hori naturala da.

62 goi gizaki Goi-gizakien eta azpi-gizakien arteko bereizkuntza haiek, noski, Hitler gixajoak egiten zituenak, ergelkeriak omen, baina
asiarrak beti asiar... Mundua salbatu behar zuen goi-gizaki bat izatetik gorotza izatera pasatu nintzen pentsa litekeen unerik laburrenean
eta J baten kulpaz.

63 goi gizarte Zaldi-kotxe dotore batean joango ziren goi-gizarteko bilera batera. Irakurleak dira errudunak, goi-gizarteko irakurleak
bereziki. Baita Singapurko goi-gizartearekin whiskya edaten aritu badira ere.

64 goi-goi

Karlos III.aren goi-goi mailako zaldun batekin. Gure musikariak ez dira agian goi-goi mailakoak izango, Ravel zerutiarra
kenduz gero [...].

65 goi-goi (deklinabide atzizkiekin) Eguzkia goi-goian dago oraindik. Zeru goi-goian kurrilo saldo antolatuak pasatzen ari ziren.
Kubako bandera zeraman [itsasontziak] goi-goian, ikusgarri. Ortziaren ertzetik gertu bada, berriz, egun argiz ere antzematen zaio: ertzean
askoz errazago goi-goian baino. Goi-goitik abiatzen da lehen trumoia. Goi-goraino eroria, gailurretaraino eroria. Goi-gorengo mahai
planifikatzaile batetik begiratu ezkero.

· Goi-goienetik luze eta trinko berotuz [eguzkiak].

66 goi goiko izlag

Goi-goiko teknikari klase batek nola jartzen duen bere talentua kasuan kasuko ideologiaren zerbitzura. Bere
mailari zegokion aurpegia zuen, ulertzen?, goi-goiko funtzionario baten aurpegia. Kristok gauza sekretu eta goi-goikoez hitz egin zion San
Frantziskori. Bikaintasuna, hutsalkeria, goi-goiko finezia, barregarrikeria, guztiak nahastuta daude eta berdinak balira bezala tratatuak.

· (Jainkoa)

Gizon hauek Goi-goiko Jainkoaren zerbitzariak dira.
Ortzitik trumoia joarazi zuen Jaunak, deiadar egin Goi-goikoak.
Bizidun guztiek jakin dezaten Goi-goikoa dela giza erreinu guztien jabea. Goi-goikoaren zerbitzariak ez zuen bere bizibide berrian Kristo
beste maisurik. Frantzisko dohatsuaren zaurien eta heriotza ostean Goi-goikoak haren bitartez egin zituen beste mirarien berri ematen
zien.

67 goi grazia Horrenbeste pozaldi eta sari eta goi-grazia gabe zenbaterainoko garen aztertu nahi duelako.
68 goi haran Baina ni lehen Ithilienen bizi eta goi haranetatik jaitsi zen herri batekoa naiz. Tiber ibaiaren goi-haraneko erdigune

garrantzitsua.

69 goi hautetsi Goi hautetsiak putrunak.
70 goi hedoi Adi orain, humore eurikorra

goi hodeietan nola kondentsatzen eta, jareinik, nola lurrera euri erortzen den azaltzera

bainoa.

71 goi helburu Indarkeriarik gabe goi helburuak irits daitezkeela frogarazi zuelako.
72 goi herri Ekialdeko Lurmuturreko goi herrietan. Eta han suertatu zen honako

hau izokina uraren kontra bezala, goiti eta goiti,

trenbideak goi-herrietaraino zeramalarik.

73 goi heziketa Amak goi heziketa zuen eta hizkuntza asko zekien.
74 goi hezkuntza Europako goi hezkuntza sistemen kalitatea.

Kim Howells Garraio ministroa izango da Goi Hezkuntzaren
arduradun berria. Azken urteotan Goi Hezkuntza ministro zenari. Zertan eragingo du Europako Goi Hezkuntzako Esparrua sortzeak?

75 goi hiri Elur-ekaitz hura azaldu zitzaidan bat-batean Nara goi-hiriaren gainean, hango ezkila kontaezinen gainean.
76 goi ikasketa Goi ikasketak egiteko bezain zozoa izana nintzen. Orain, ikastola bukatua zuela, prest nengoen haren goi ikasketez
puztu eta harrotzeko. Ez goi ikasketarik, ez oposiziorik, ez ezer! Kalitate horrek urrats handi bat egingo luke formalizatuko bagenu goi
ikasketen eta ikerketen ikasgune praktiko bat, hots, goi formaziorako institutu bat. Euskal tresna tradizionalen gaineko goi ikasketak
bultzatu nahi ditu Junkerak. Hiru urterekin solfeoa ikasten hasi zen Silguero, eta hamahirurekin musikako goi ikasketak amaitu zituen.

77 goi ikaskuntzan Euskal Herriak goi ikaskuntza eta ikerkuntza arloan dituen beharrak.
78 goi ikastegi Donostiako Erlijio Zientzien Goi Ikastegiaren Zuzendariak.
79 goi ikuskaritza Espainiako Hezkuntza Ministerioko Goi Ikuskaritzak Eusko Jaurlarizari.
80 goi ikuskatzaile Espainiako Hezkuntza ministerioko goi ikuskatzaileak zentroa

bisitatu zuen atzo. Ministerioko goi
ikuskatzailea joan den ostegunean izan zen Basaurin, bertan, Velazquez eskolan, A eredua bat-batean desagertu zela-eta Carlos Urkijok
egindako salaketa egiaztatzeko.

81 goi ikuspegi Hitzaldia neurtua izan zen, goi-ikuspegitik egina.
82 goi ikuspen Zuhaitz eder eta txit garai bat ikusi zuela goi-ikuspenez.
83 goi indar Buruzagiak, bere aldetik, bere burua Historiaren, Patuaren edo Naturaren menpeko ikusten du, herriaren eta Goi Indarren
baten arteko bitartekari. Orduan Hirutasun Guztiz Santuaren irudia goi-indarrez hartzen du drakmaren gainaldean.

84 goi indize QLren funtzio-sinbolo bat bada, azpi-indizeak (i-k) funtzio-sinboloen arteko desberdintasuna adierazten du; goi-indizeak
(n-k), berriz, funtzio-sinbolo horren atzean zenbat termino egon behar duen termino berria osatzeko. Sinboloaren goi-indizea 1 bada.

85 goi ingeniaritza Ikasketa tekniko luzeen (goi ingeniaritzak) batez besteko iraupena 7'5 urtekoa da.
86 goi instantzia Ikusi dugu goi instantzietan emaitza garbirik ez dela lortu eta epailearen azken erabakia

zein izan den, alegia,
450.000 euroko bermea eskatzea Uria kaleratzeko. Honek, Goi-Instantzietara bideratu ordez, zakarretara botatzen ditu zuzenean,
agintariek agindu dioten moduan. Creteileko Goi Instantziako Auzitegiko epaile batek.

87 goi irakaskuntza Goi irakaskuntza: Iazko abenduan Sarkozy Barne ministroak Euskal Herrira egin zuen bisitan unibertsitatearen
garapena proposatus zuen. Goi irakaskuntzan harturiko erabaki gauzatu gabeen berri. Justizia Administrazioak 1.069 enplegu gehiago
izango ditu, 1.000 Goi Irakaskuntzak eta 737 Barne Ministerioak.

88 goi irakasle

Ulergarria zen Kerrn haren moduko goi-irakasle batek, erdia biokimikari eta beste erdia azti izaki, [...]
medicamentumtzat izendatzea.

89 goi isuri Goi-isuriko jainkotasuna. Bertute ohiturazkoek, naturazkoek edo goi-isurizkoek zikintzen eta zahartzen dute izpiritua.
90 goi izaera Estatu zibilizatu gisa duten goi-izaeragatik.
91 goi izaki Baina goi izaki bikainagoen artean, batzuek ez dute Jaungoikoa goresten edota behar baino gutxiago goresten dute.
92 goi jaun "Grand Orient de France", framazonen goi-jaunak jakinarazten zuela ere Serge Behar, hargin beltzen goi-jaun ohia zendu
zela.

93 goi kale Bilbaoko goi-kaleetako txarritokietan erabilten dana.
94 goi kantziler Maisu Goren, Goi Kantziller, Incohone Handi eta Ahaldun Inperial Nabarmenenek.
95 goi kargu SSak nazi alderdiko goi karguak zaintzeko sortu ziren, 25ean. Biok izan ditugu, gainera, goi karguak unibertsitateko
administrazioan. Egilea CIAko goi kargu bat da. Ez diet utziko beste goi-kargurik lortzen. Nafar mutil gazteekin bete nahi izaiten
dituztelako goi-kargu militarrek beren jende faltak eta eskasiak. Partiduko goi-karguetatik kendu hindutenean bahekien nonbait kokatuko
hindutela.

96 goi kargudun

Tsarraren jauregiko goi kargudun aurpegi-ilun baten itxura ematen zion. Gure zaindariei eta kontzentrazioesparruko bestelako goi kargudunei. Zaintza-taldeko makiladun goi-kargudunei lanari ekiteko dei egiten die.

97 goi kasta

Aspaldiko ohitura zen, dalit bat ezkontzen zenean, ezkondutako gauean senarrak baino lehenago goi kastako nagusiak
andregaiari lorea kentzea. Indiako zenbait eskualdetan ukiezin bat goi kastako emakume batekin etzanda harrapatzen badute, biak
hilarazten dituzte. Goi-kastako hinduek Mendebaldeko heziketa hartu zuten. Ez daukate tenpluetan sartzerik edo goi kastakoek edaten
duten iturrietatik edaterik. Ukiezin bati, dirua egiten badu, bilduko zaizkio goi kastakoak.

98 goi klase

Arrisku handian jarriko lituzke goi-klaseak. Goi-klaseetan Nahigabea Eragozteko Elkartearen aldeko karitatezko sermoi
gisa. Hierarkia hori puskatu nahi duenarekin, ordea, ez dute goi klasekoek erruki handirik izaten. Goi-klaseetako konbertituak irabaziz.
Auzo berri samar batean ginen, familiabakarrekoen moda etorri arte hiriko klase goi-ertainetako kumeen habiaren ohiko kokalekua.

99 goi komisariatu Giza Eskubideen Goi Komisariatuak egoera aztertzeko egitekoa den txostenaren zain dago erakundea erabaki
komun bat hartzeko. Nazio Batuen Erakundearen Errefuxiatuentzako Goi Komisariatuak urtero banatzen duen saria da Nansen. Nazio
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Erakundeko Goi Komisariatuko bulegoari egin zioten eraso Kandaharren.

100 goi komisario1 ik komisionatu 2.

Javier Solana Europako Segurtasun eta Atzerri Politikarako goi komisarioak. EBko
Atzerri Politika eta Segurtasun gaietarako goi komisario Javier Solanarekin bildu zen Mottaki. EBko Atzerri Politika eta Segurtasunerako goi
komisario Javier Solanaren ustez, egoera berri bat sortu da orain. EBko Atzerriarekiko Harremanetarako goi komisario Benita FerreroWaldnerrek.

100b goi komisario2 ik komisionatu 3.

Giza Eskubideentzako Nazio Batuen Goi Komisario Louise Arbourrek atzo agertu
zuenez, kezkatuta dago biktima zibilei buruz jasotzen den informazio eskasa dela eta. Louise Arbour NBEko Giza Eskubideen goi
komisarioak. Ruud Lubbers Errefuxiatuentzako goi komisarioak.

101 goi komisariotza

15:00etan aurkeztuko dituzte salaketak Nazio Batuen Erakundeko Goi Komisariotzan. Nazio Batuen
Erakundeko Giza Eskubideetarako Goi Komisariotzak atzo argitara eman zuen txosten batek.

102 goi komisionatu1 ik komisario 7.

Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideetarako goi komisionatu Louise Arbour
Errusiako presidente Vladimir Putinekin bildu zen atzo Moskun. Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Goi Komisionatuko
bozeramailea da Jose Diaz dominikarra. Nazio Batuen Erakundeko langile batek sexu jazarpena leporatu ondoren, ikerketa bat abiatu dute
Ruud Lubbers iheslarien goi komisionatuaren aurka. Nazio Batuen Erakundeko Errefuxiatuentzako Goi Komisionatuak iragan
ostegunean bertan behera utzi zuen errefuxiatuak itzultzen laguntzeko zeukaten misioa. Luis Carlos Restrepo Bakerako goi komisionatuak
Gobernuko egoitzan asteazkenean irakurri zuen komunikatuak zioenez.

102b goi komisionatu2 Gregorio Peces-Barba Espainiako biktimen goi komisionatuaren ustez. Peces Barbak Biktimen Arretarako
Goi Komisionatu kargua utziko du.

103 goi kontenplazio Oihuka hots egiten zuten zeruko ateetan eta otoitzari ekinez bertan sartzea lortzen zuten, goi-kontenplazioan
murgiltzen ziren.

104 goi kontseilu Printze horrek, tronoan eseri bezain laster, dekretu baten bidez, Inperioko Goi Kontseilua sortu omen zuen. CSIC
Zientzia Ikerketarako Espainiako Goi Kontseiluaren menpeko Katalisi Institutuak. Goi Kontseiluko zenbait kideri.

105 goi laguntzaile Kureiaren goi laguntzaile Hassan Abu Libdek azaldu zuenez.
106 goi lautada Goi lautada zabal bat hautatu zuten ospakizun horretarako. Inguru osoan, goi lautada zabalaren atzealdetik Tom
ibaian amaitzen ziren ezponda malkartsuetaraino. Andeetako goi-lautada. 15.000 indigena bildu ziren goi lautadatik hiribururaino
egindako martxa koloretsuan.

107 goi lege Antolakuntza berriaren goi legea.
108 goi leiho Ozta-ozta iristen da argi-zerrenda kaskar bat goi-leihoren batetik. Goi leihoetatik argi zurbila amiltzen da beheraino. Goi
leihoen eta gas argiontzien argitasun horiaren pean.

109 goi lur

Goi-lurretako sorterri latza. Aragoiko goi-lurretan bizi izandako nekazari baten esperientzian. Haizea hasi zuen, harriak
zartatzen dituen eta goi lur abandonatu hauetan ezer bizirik uzten ez duen haizea. Beheko lur-zatira aldatu zuela gobernu-egoitza
arbasoen goi-lurretatik.

110 goi maila

Ez zuelako lortu gizartearen goi-mailetaraino igotzea. Horretan, bi libertinoek, Valmontek eta Merteuil andreak, iristen
dute goi maila. Gizartearen goi maila eta bizimodu. Goi mailan aritu gaitezkeela erakusteko urtea da. Oso aberatsa den gizonak edo goi
mailara akuiladaz bultzatutakoak. Berehala hasi dira goi mailara eramaten txokokeriarik handienak. Unibertso horrek ospea ekarriko zion,
eta tituluak, eta gizartearen goi mailara heltzeko bidea.

111 goi mailako Printzesaren bat edo, behinik behin, goi-mailako norbait. "Gizonari bibotea dagokio, emakumeari bularrak bezala",
esan zidan Bonbain goi mailako hindu arrai batek. Behin batez, goi-mailako zenbait prelatu bildurik zeuden leku batean. -Jesuitek goimailako klaseen beharrei erantzuten diete -esan zuen M'Coy jaunak. Goi mailako kirolarien artean antisorgailuek duten eragina aztertuko
dute. Goi mailako atletismoarekin batera, atletismo herrikoia ere lantzen dugu. Hirian ziren goi-mailako funtzionario guztiei. Goi mailako
ikastetxeak eta erdi mailakoak. Bere gurasoek goi mailako ikasketak eginak dituzte. Goi mailako ikertzaile hutsak. Goi-mailako adimena.
Weberrek, bere musika-ikasketei esker, goi mailako postua eskuratua zuen SS-Ahnenerbe erakundean. Poliziako goi mailako buru batek.
Goi-mailako traizio-krimena. Esan zioten bazela goi-mailako batzorde bat, kontseilu-moduko bat alegia. -Goi-mailako joskintza
"estilokoa"? Jupiterrek maite zuen dama goi-mailako bati. Hain funtzionario goi-mailakoak entzun ziolako. Deportazioarekin zigortzen
zuten sendagile goi-mailakoa, eta heriotzarekin maila apalagokoa.

112 goi maindire Ez goi-maindire ez estalki zegoen, zurbil-zurbil, gaixotasun larriren batek jota bezala.
113 goi maitasun Goi-maitasunean txepeltzen hasiak zirela, zerukoak ahaztu eta era batera edo bestera lurrekoetan jartzen zutela
bihotza. Fede-ezaren dardarizoa, itxaropenik gabe, goi-maitasunik gabe.

114 goi malkar Hilarri bat ikustea, hantxe, mendiaren goi malkar batean.
115 goi mandatari Trajano enperadoreak eta haren goi-mandatari zen Pliniok.
116 goi mendi (orobat goimendi g.er. ik goimendizale) Errealitateak

berak eta esperientziak erakusten baitigute
goialdeak zer haizetsuak diren, goi mendietara igoten garenean. Goi mendietatik heldu den haizea entzutean berantetsi du Abelek. Gutxi
izango dira goi mendietan urretxuarrak adina gailur egindakoak. Udaminean egonagatik, goimendietan elurra ikusi ahal izan genuen.

116b goi mendizale
(8.201 m.) igo ondoan.

Euskal-Herrira itzulidira Jon Beloki eta Alberto Iñurrategi goi-mendizaleak, Himalaiako Cho Oyura mendia

117 goi min Norbaiten militantziarik edo, izan-nahirik, goi-minik, ahaleginik, beste interes materialik gabe.
118 goi mota Manex lantegiko 6220 zerri dira Garaziko hiltegitik pasatu (4833 Manex motakoak, 723 arruntak, 547 zerrama eta 117
Ibaiona goi-motakoak).

119 goi muga

Egia esateko, hark guztiak bazuen antzik harreman sexualaren uneekin: laztanak, goi-muga, orgasmoa, eta azken

ferekak.

120 goi mutur Garabi-besoak, goi muturrean eskegita, ildo biko gurpiltxoa zeukan.
121 goi nafarrera Hegoaldeko goi nafarreraren kontsonante frikariei buruz. Gipuzkera,

bizkaiera, goi-nafarrera, erronkariera.
Aezkeraz, esaterako, laurogei grabazio daude, baztaneraz ehun eta hemezortzi, goi nafarreran zazpiehun baino gehiago.

122 goi nafartar Beraz, biga ziren Baxenafartarrak, Baigorriarrak, biga Goi Nafartarrak.
123 goi noblezia Iparraldeko goi noblezia ere euskalduna zela. Goi- eta behe-nobleziako alarguntsez hornitu ziren aurretik zeuden
komentuak.

124 goi ofizial Postako goi ofizial ohia zuen aita. Eta orain, amesgaizto sukartsu batean bezala, SSetako goi ofizial bihurtuta agertzen
zitzaidan. Bilera hartan duke handia, Voranzoff jenerala eta hiriko gobernadorea zeuden, goi ofizialen kopuru handi samarrarekin batera.

125 goi ordeka Goi-ordeka txiki batean kotxeak gelditu eta gatibuak kanpora atera zituzten. Parkean sartu ahala, alde guztietarantz
zabaldu zen ikuspegia, eta baztergabe bihurtu hango goi-ordeka. -Ismaelek goi ordeka du jaioterri.

126 goi ordezkari Javier Solana EBko Atzerri politikorako goi ordezkaria. Munduko zazpi estaturik industrializatueneko gehi Errusiako
goi ordezkariak G8 taldearen bilera abiatu zuten atzo. Gurutze Gorriak Bagdaden duen goi ordezkari batek emandako datuen arabera.

127 goi ordezkaritza EAJko eta Batasuneko goi ordezkaritzak bildu dira Sabin Etxean.
128 goi ordoki Kras Esloveniako lurraldea da, kareharrizko goi-ordokiz osatua. Cuzcon -barruko goi-ordokian zegoen inken hiriburu

zaharrean-. Iraniar goi-ordokiko pertsiar inperiogileek. Mongoliako goi-ordokiaren hego-ekialdeko ertzean. Gero Ahuriko altxonbidera, eta
handik izen bereko goi-ordokira. Sagarrondoak loratzen diren goi ordokia.

129 Goi Paleolitiko

Goi paleolitikoari buruzko obra da. Goi paleolitikoko garaian euskaldunaren etnia oraindik garatzeko zegoen,

Barandiaranen arabera.

129b Goi Paleolito Aranzadi Zientzia Elkarteko arkeologoek miaketak egin dituzte harpe horren sabelean eta Goi Paleolito garaiko

aztarna ederrak aurkitu. Goi paleolitoko zenbait grabatu aurkitu dituzte Frantziako Vilhonneurren. Behe nahiz Goi Paleolitoko harrizko
tresnak.

130 goi parte

Atorrak galtzoinen goi-partea estaltzen zidalako. Haien esku eta hatzek bizkor eragiten zioten goruaren goi parteko
makilari. Eraikineko goi parteko perimetroan.

131 goi patio Bide horretatik iritsi ziren azkenik Goi Patiora eta Iturriaren Plazara, Dorre Zuriaren oinaldean.
132 goi pentze Goi pentzeak hutsik daude.
133 goi pertsonaia Bazegoen beste goi pertsonaia bat gobernadore nagusia bezain lanpetua: polizi burua.

Goi pertsonaiez eta

dotore apaindutako andreez osatutako segizio horri.

134 goi politika Goi gailurretako, edo goi politikako pasadizo bat. Goi politikaren gailurretan barrena bidaia egin izan balu bezala.
135 goi polizia -Goi poliziak ez zuen haren ibilia zelatatzen?
136 goi presio Goi-presiozko gune bat. Konpresore batek airea xurgatzen du, goi presioan trinkotu eta erregaiarekin nahastu egiten
du.

137 goi puntu

Horrela bada, beste hau aurkitzea ere espero beharko genuke: historia sekularraren goi-puntuak erlijiozko historiaren
behe-puntuekin bat datozela. Sasoiko goi puntua

138 goi punttu Azidoa hartzeari utzi, eta, drogak ematen zion goi-punttua lortzeko, sukar erlijiosoa erabiltzen hasi zen.
139 goi samar Eguzkia jada goi samar zegoen. Leiho hagadun bat, goi samar heltzeko. Goi samarrean gaudek, ikusmira

ederra

zaukaagu. Hegazkinen bat goi samarretik igarotzen. Bazen han goi samarreko jendea, badakik, herri-aldezleak.

140 goi sare Hiri hondakinak goi sarean kudeatzeko.
141 goi sekuritate Estatu Batuetako Enbaxada gai

da Kubako Errepublikako goi-seguritatekoari Hemingwayri buruzko eskutitz

horretan dioena [...] agintzeko.

142 goi solairu Hango goi-solairuko gela prestatu baitzuen bere eginbeharretarako. Lantegiko goi solairuetan bizi zen, bakarrik.
142a goi sukaldari Nutrizio alderditik begiratuta, sodio-kloruroaren ordez potasio-kloruroa baliatzen hasiak dira goi-sukaldari
aitzindari batzuk. Oraingo goi-sukaldari eta gastronomoek, aurrekoek ez bezala, tokian tokiko sukaldaritzak ez dituzte jotzen gainditu
(edo "zibilizatu") beharreko azpi-kulturatzat, inspirazio-iturri gisa baizik.

143 goi teknika Goi teknika, afinazio txukuna eta dramatizazio egokia.
143 goi teknikari Goi teknikari diploma lortu zuen.
144 goi teknologia Merkuriorik gabeko zilar oxidozko pila sortu du Sony goi-teknologiako produktuak ekoizten dituen etxeak.

Goi-

teknologiazko industria gero eta indartsuago bat, ikerkuntzaren lanabes diren aparatuak ekoizteko.

145 goi tenplu Baina ez dago ezer gozoagorik jakintsuen doktrinak ondo eraikitako goi tenplu nareetan bizitzea baino.
146 goi tentsio Goi-tentsio lineen gaineko gogoeta egingo dute. Goi tentsioko linea eten zuen atzo Espainiako Sare

Elektrikoak,

horrela matxura konpontzeko asmoz. Goi tentsioko dorreek nerbio sistema zentralean tumoreak sor ditzakete.

147 goi tesitura

Vibrato zabala, goi tesitura zailean erraz zebilena. Lledo-ren abesteko estiloa eta gustoa; hobeto goi tesituran eta
agudoetan erdikoan baino, ahots motagatik.

148 goi titulu Elizako goi titulua.
149 goi traizio Goi traizioagatik kargu hartu zioten emakume antzezle baten ordez.
150 goi trumoi Volturno goi-trumoia eta Austro tximist-jauna.
151 goi xede Bibliatik jasoriko dei honek, obraren hiru zatien idazpuruetan errepikatuak, aski garbi agertzen du haren asmoaren goixedea.

150 goi zelai Suisako etxeak, mendixketan eta Alpes-etako goi-zelaietan berduratuak, dena argi. Goi zelai zabal honek eta aire hotzak
lotsatzen bezala naute.

152 goi zenbaki

Gorputzezko edertasunen egileek ere euren artelanak burutzeko zenbakiak erabiltzen dituzte; [...] kanpoko
sentimenen bitartez, goi zenbakiei begirik kendu gabe adi-adi dagoen barne epailearen onarpena erdietsi arte.

153 goi zintzotasun Bere xal ederra sorbalda zabaletan paratu zuelarik, goi zintzotasunezko ekintza egiten ari zela sentitu zuen.
154 goia jo Eguzkiak aspaldi jo du goia. Petrolioaren prezioak oraindik ez du goia jo, Venezuelako Energia ministroaren ustez.
Asteazkenean jakin zen AEBetako merkataritza defizitak goia jo zuela. Madrilgo Ibex-35ak, kasu, urteko goia jo zuen atzo. Hurbiltasun
hartan erregea are gehiago liluratu bazen ere, bere harridurak goia jo zuen neskatxa birjina zela ikusi zuenean. Aztoramenak goia jo zuen
eta borborrean genuen giroa. Hamabortz urte hituenetik irrigarria izan haiz, eta gaur, noiz eta gaur, goia jo duk hire irrigarrikerian.

155 goian bego Josefa Pérez Albéniz -Goian bego. Behin sukaldean eserita nengoen, eta gure ama zena -goian bego-, puntuan ari
zen, galtzerdi bat egiten. Mattina zenak, goian bego gaixoa, ukan zuen bizi zeno bere dolore karga. Goian bego marmarikatu zuen, Mikek
gurutzearen seinalea zegien artean.

· Goian beude. · Hiltzeko lotsarik izaten ez den adinean joan zen gizajoa, eta bego hantxe goian.

156 goian behean

Orduantxe hasi zuen euria goian-behean. Euri hotz-hotza ari zuen, goian behean. Goian-behean ari zuen
euritik babesteko guardasolarekin kotxeraino nola lagundu zuen. Uholdean bezala, ura goian behean. Euriak, goian-behean egin arren,
ez zuen ezertarako ere hondatu Pepponeren festa.

157 goian zerua eta behean lurra Estepa gorrian beste edozein gizaki izoztuko zen gauez goian zerua eta behean lurra. Hala
ere ez zuen onartzen itsusikeriak egitea bisitariei, bereziki gizon gazteei, goian zerua eta behean lurra zutenei. · Hantxe gelditu da bakar
bakarrik etxekandre aranaztarra, zerua goian eta lurra behean, beste anparorik gabe, bost umegorri negarrez, soineko beltzetik tiraka
dituela. Malagarra da eta New Yorkera duela lau urte heldu zen, beste asko bezala lurra behean eta zerua goian.

158 goiari eutsi

Motorrak, gainerako hirurak, ondo zihoazen: erortzeko arrisku-zantzurik ez behintzat eta, ikusi nuenez, ongi eusten
genion goiari. Sorginen laguntza behar izango genukeen goiari eusteko. Beti goiari eutsiz. -Eutsi goiari! -esan zion Gandalfek-. Berdin

·

dio, Frodo jauna, eutsi goiari! Aurrera, eutsi goiari, etorriko dira garai hobeak! Goiari eutsi diote Brent eta Texas upelen prezioek.
Orduan, biziaren goiari eusteko, helburuak behar ditu batek, eta haiek hustuaraziko diote ohea goizero. Alabaina, eutsi diote hormek
goiari, eta barrura sartu ahal izan dut.

159 –z goitik Hatzak, neurriz goitik luzeak. Begiak neurriz goitik zabalduak, begi-niniak handiturik.
160 goitik beheiti goitik behera. Goitik beheiti so egin eta irriñoa loratu zitzaion. Goitik beheiti lohitzen haute egunero
zakurrek. Sei zutabe goitik beheiti, argazkiz ongi hornituak. · (erabat) Bulegoa goitik beheiti arakatu arren, ez diagu atzeman bertze
deusen arrastorik inon. Segurtamen guztia nuen delako elkarrizketa goitik beheiti alegiazkoa zela. Hondamendia, goitik beheiti.

161 goitik behera Soinekoak xingola gorria zuen goitik behera gerri alderaino. Goitik behera eta behetik gora miatu ditut Morseikur ilara haiek. Ilea kirrua eta luzea, bizkarrean goitik behera erortzen zitzaion. Gerra "behar bezala" eta "goitik behera" gidatuta

· (erabat)

eraman nahi zutenak nagusitu zitzaizkien. Jantzi berriak behar zituen goitik behera.
Gertaera horrek goitik behera aldatu
zuen James gaztearen bizitza. Sotoa goitik behera arakatu zuten. nik Biblia goitik behera irakurri dut eta sekula ez dut horrelakorik
ikusi. Goitik behera asaldaturik nago ikusi dudanaz. Horrek goitik behera hondatzen omen zizkion bere plan guztiak. Hor ditugu, ez
bakarrik zauriak ikusi eta ukitu zituztenen testigantzak -goitik behera sinesgarri direnak-.

162 goitik beheraino Aztertu ondo: kaobazkoa goitik beheraino. -Kaka bat duk dena, behetik hasita goraino eta goitik beheraino
buelta berriz ere, begiratzen zaion tokitik begiratzen zaiola, kaka bat dena. · (erabat) Gaztainondoa loretan dago goitik beheraino. Gu
ikertzen ari gara nazio honen egoera nola alda litekeen, goitik beheraino. Idazleak goitik beheraino sinistu behar du idazten hasi den
horretan. Gure patua zein den goitik beheraino jakin eta onartu nahi izaten diagu.

163 goitik beherainoko izlag

Baina etxeari goitik beherainoko pitzadura handia azaldu zitzaion. Arroparen gainean goitik
beherainoko jantzi berezi bat eramaten duk, eta txano bat ileak estaliz. Goitik beherainoko gizona sentitzeko.

164 goitik beherako izlag

Gaztanberazko bularrak gozatu ditu poliki, goitik beherako mugimendu delikatuekin. Leherketari

·
(erabateko) Inork ez, goitik beherako ero edo masokista erabateko batek izan ezik. Handik edo hemendik irtendako ahate luma bat
dagokion energia ikus daiteke goitik beherako arrasto modura. Tituluen artean goitik beherako hierarkia bat ezarri nahi baitute.

erantsi, eta horra hor goitik beherako indioa. Helburu "handi" horiek edo horien antzekoak izango liratekeenak eskuratu ahal izateko,
goitik beherako aldaketa politikoa gertatu beharko litzateke.

165 goitikako goitikoa. Goitikako argi printza zehar bat izan ezik. Goitikako aginduek ematen ez zioten arrazoi moralen bat behar
zuelako gizajo hura fusilatzeko. 14/15 urtetarik goitikako guziak gomit dira trebatze hauietan parte hartzea. · Zaila izan zitzaion noiz nahi
zintzurreraino heltzen zitzaion goitikakoaren ateratzera ez uztea eta berriz irenstea.

166 –z goitikako

60 urtez goitikako edozoin auto gidarientzat. 376 arrantzale dira omenduak izan, denak 70 urtez goitikakoak.
Partaideak (16 urtez goitikakoak) laurazka ariko dira.

167 goitiko ik goitiko.

Goitiko herrietatik beheitiko hirietaraino lasterka. Gauzak nola etorri, halaxe iraganen ziren handik
goitikoak. Bospasei hegaldi kiribil egin goitibehitika, bere lumaje xuribeltx gorrixka erakutsiz, akordeoia bezala hegalak zabalduz
goitikoan eta bilduz behitikoan. Eskuinaldeko bularraren juxtu goitiko aldean. Jendeei iduritzen zaie lurraren azpian bizi direnek erori
behar luketela, bakarrik gu, lurraren goitiko aldean garen hauek, garela zutik egoten ahal. Berrogei urtetik goitiko bakarra zen eskifaian.
Beraz Santiagoko bideetan kausitzen dira bi Errekulusa, bat Donibanetik goitiko bidean eta bestea orain aipatzen duguna.

168 –z goitiko Agure hark harritu egin ninduen hasieran, gero neurriz goitiko jakingura piztu zidan. Naturaz goitiko gauzen mundua.
100.000 euroz goitiko laguntza. Tokiak 40 urtez goitiko gizon-emakumeen harrapalekuaren omena zuen. Liburuak eginak dira haur
ttipittoentzat, hiru urtez goitikoentzat.
[4] bruselako goi bileran (5); eguzkia goi goian (5); eskubideetarako goi komisionatu (5); estatuko goi mailako (4); eszenikoen goi mailako (7);
europako goi hezkuntza (6); europako goi mailako (4); gobernuburuen goi bileran (4)
goi agerpen (11); goi agerpenez (5); goi agerpenez jakin (4); goi agintari (17); goi agintariak (6); goi agintariek (6); goi alemanez (7); goi arduradun
(44); goi arduradun batek (15); goi arduraduna (7); goi arduradunak (6); goi arduradunek (4); goi aretoan (5); goi arnasa (8); goi batzordeak (4); goi
beheak (4); goi bilera (134); goi bilera abiatu (6); goi bilera bat (4); goi bilera egin (4); goi bilera egingo (9); goi bilera egiten (4); goi bilera hasi (7);
goi bilerak (19); goi bilerako (8); goi bileran (129); goi bileran hitzartutako (4); goi bileran onartutako (4); goi bilerara (11); goi bilerarako (4); goi
bileraren (52); goi bileraren amaieran (4); goi bileraren ostean (4); goi bilerari (6); goi bileretan (6); goi buru (6); goi buruak (4); goi buruzagi (8); goi
errendimenduko (4); goi eskola (6); goi eskolako (9); goi eskolan (5); goi estalia (4); goi eta behe (10); goi funtzionario (16); goi funtzionarioak (8); goi
funtzionarioen (5); goi gizarteko (5); goi goi (5); goi goian (64); goi goiko (69); goi goiko jainkoa (4); goi goiko jainkoak (5); goi goiko jainkoaren (7);
goi goikoa (19); goi goikoak (47); goi goikoaren (60); goi goikoaren legea (5); goi goikoaren seme (6); goi goikoaren zerbitzari (4); goi goikoari (15);
goi goitik (13); goi hartan (6); goi hezkuntza (14); goi hezkuntza sistema (4); goi hezkuntzako (5); goi ikasketak (9); goi irakaskuntza (4); goi kargu
(29); goi karguak (18); goi kargudun (5); goi kargudunen (4); goi karguek (4); goi karguen (10); goi kastako (8); goi kastakoak (5); goi kastakoek (5);
goi komisariatuak (4); goi komisario (27); goi komisarioak (10); goi komisionatu (15); goi komisionatuak (8); goi komisionatuaren (4); goi kontseiluak
(5); goi lautada (8); goi lautadan (6); goi lurretan (4); goi maila (11); goi mailako (661); goi mailako dantza (4); goi mailako eskola (11); goi mailako
eskolak (4); goi mailako funtzionario (5); goi mailako funtzionarioa (5); goi mailako funtzionarioak (6); goi mailako futbolean (4); goi mailako
gizartean (4); goi mailako hezkuntza (12); goi mailako hezkuntzan (7); goi mailako ikasketak (31); goi mailako ikasketen (6); goi mailako jendeak (5);
goi mailako jokalariak (17); goi mailako musika (16); goi mailako partida (5); goi mailako talde (6); goi mailako taldea (5); goi mailako taldeen (4); goi
mailako teknologia (4); goi mailako traizio (6); goi mailakoa (25); goi mailakoa izan (5); goi mailakoak (25); goi mailakoak dira (6); goi mailakoen (5);
goi mailan (47); goi mailan aritu (4); goi mailara (18); goi maileko (23); goi mailekoa (4); goi ordezkari (21); goi ordoki (7); goi ordokia (4); goi
ordokian (10); goi ordokiaren (5); goi ordokiko (6); goi samarrean (4); goi tentsioko (13); goi tentsioko sare (6); goi zelai (4)
herriko goi mailako (8); komunerako goi ordezkari (9); lurraren goi bilera (4); ministerioko goi arduradun (8); musikene goi mailako (5);
segurtasunerako goi arduradun (7); segurtasunerako goi komisario (19)
goia eta behea (6); goia jo (103); goia jo du (12); goia jo nahi (10); goia jo zuela (5); goia jo zuen (40); goia jo zuenean (4); goia jotzen (7); goia jotzen
du (4); harridurak goia jo (21); jo zuen goia (6)
beti goian (5); burua goian (4); buruari goian (4); eguzkia goi goian (5); eguzkia goian (7); euria goian (18); euria goian behean (17); goi goian (64);
goian aipatu (11); goian aipaturiko (14); goian aipatutako (16); goian bego (31); goian behean (40); goian behean ari (10); goian behean egin (4); goian
bizi (4); goian da (5); goian dago (16); goian edo behean (5); goian egon (15); goian egongo (10); goian egongo gara (4); goian egotea (11); goian
egoteko (9); goian esan (10); goian esan bezala (5); goian esan den (4); goian esandako (5); goian eta behean (5); goian eusten (4); goian eutsi (5);
goian gaude (4); goian geratu (5); goian geratzen (5); goian ibili (4); goian idatzi (5); goian ikusi (6); goian jarraitzeko (8); goian jarraitzen (6); goian
jarri (11); goian jartzen (5); goian utzi (4); goian zegoen (12); goian zen (4); goian zerua (5); goian zeruan (8); han goian (168); hemen goian (19); hor
goian (100); nahiko goian (4); oso goian (38); sailkapenaren goian (6); ukabila goian (5); zeru goian (9); zerua goian (4)
eutsi goiari (23); goiari eusteko (4); goiari eusten (7); goiari eutsi (8)
zeru goietan (7)
goi goiko horrek (4); goi goiko jainkoa (4); goi goiko jainkoak (5); goi goiko jainkoaren (7)
goiko aginduak (4); goiko alde (9); goiko aldea (24); goiko aldeak (7); goiko aldean (76); goiko aldearen (4); goiko aldeari (7); goiko aldeko (12); goiko
aldera (13); goiko aldetik (15); goiko apalean (5); goiko argi (4); goiko baloietan (5); goiko bidea (4); goiko botoia (4); goiko botoiak (4); goiko erdian
(4); goiko ertza (4); goiko eta beheko (22); goiko ezpaina (20); goiko ezpainaren (7); goiko ezpainean (4); goiko gela (6); goiko gelako (8); goiko gelan
(9); goiko gelara (7); goiko gelatik (5); goiko hiru postuetan (5); goiko jainkoa (4); goiko jainkoak (5); goiko jainkoaren (7); goiko kalean (5); goiko
leiho (6); goiko leihoan (5); goiko leihoetan (5); goiko leihoetatik (4); goiko maila (5); goiko mailan (7); goiko mailetara (4); goiko muturrean (4); goiko
partea (12); goiko partean (19); goiko pisuan (18); goiko pisuetan (4); goiko pisuko (8); goiko pisura (11); goiko postuei (4); goiko postuetan (48);

goiko postuetatik (10); goiko postuetatik gertu (5); goiko solairua (6); goiko solairuan (45); goiko solairuan bizi (4); goiko solairuetara (4); goiko
solairuko (29); goiko solairura (32); goiko solairura igo (7); goiko solairura igotzen (4); goiko solairutik (12); goiko zeruan (5)
sailkapenaren goiko postuetan (5); sailkapeneko goiko postuetan (5)
goi goikoa (19); goikoa eta (10); goikoa eta behekoa (4)
jaun goikoak (5)
goitik begiratzen (5); goitik beheiti (24); goitik behera (912); goitik behera alda (5); goitik behera aldatu (55); goitik behera aldatuko (7); goitik behera
aldatzeko (7); goitik behera arakatu (13); goitik behera astindu (7); goitik behera aztertu (14); goitik behera aztertzen (4); goitik behera begira (10);
goitik behera begiratu (32); goitik behera begiratzen (16); goitik behera beltzez (9); goitik behera blai (4); goitik behera dator (5); goitik behera egin
(9); goitik behera egiten (4); goitik behera eraldatu (4); goitik behera erori (13); goitik behera erortzen (7); goitik behera etorri (6); goitik behera
ezagutzen (4); goitik behera irakurri (12); goitik behera irauli (6); goitik behera miatu (14); goitik behera mugitu (6); goitik behera nagusitu (14);
goitik behera urratu (4); goitik behera zeharkatu (7); goitik behera zuriz (6); goitik behera zuzen (4); goitik beheraino (74); goitik beherainoko (5);
goitik beherako (52); goitik beherakoa (9); goitik beherakoak (5); goitik beherantz (6); goitik dator (4); goitik datorren (5); goitik datorrena (4); goitik
datozen (6); goitik eta behetik (15); goitik hasi (10); goitik ikusten (4); goitik itsasoa ikusten (5)]

goiaingeru (orobat goi aingeru g.er.) iz aingerukien hurrenkeran aingeruen gainean dagoen izakia. ik
arkanjelu. Mikel, Gabriel eta Rafael dohatsuei eta espiritu dohatsuen talde guztiei: serafin, kerubin, ahalmen, nagusi, aginte, botere,
indar, aingeru eta goiaingeruei. Gabriel goi-aingeruak Abraham patriarkari oparitu zion harri handia, Mekan gordetzen dena. Baina
aingeruen artean, maitasun eta debozio berezia zion Mikel Goiaingeruari. San Mikel goiaingeruaren omenez. Goiaingeru zen garaian,
Satan alde askotatik gaitzesgarri bihurtu zen, eta azkenean Zerutik bota zuten.
[3] migel goiaingerua (3)
migel goiaingeruaren (3); mikel goiaingeruaren (14); mikel goiaingeruaren omenez (3)]

goialde (297 agerraldi, 100 liburu eta 76 artikulutan; orobat goi alde 48 agerraldi, 17 liburu eta 5 artikulutan eta
goikalde 8 agerraldi, liburu 1 eta 7 artikulutan) 1 iz goiko aldea. Kontatu zuen ere nola egon ohi zen Royal zaharreko
goialdea, goraino beteta, [...] eta nola goialdeko mutilek, batzuetan, gogo-berotasunaren beroz, prima donna handiren baten kotxeko
zaldiak askatu eta berek eramaten zuten [italiar tenore bat ] kalez kale hoteleraino. Elurrak, bere isurian, gutun baten goialdea tolestu
zuen. Nengoen lekutik, ongi sumatzen nuen Honoré bizi zen dorrearen goialdea. Ojigbwa tribua oso hedatua zen, Kanadako Erdimendebaldearen goialdea eta ekialde eta erdialdea zituen bizileku. Goialdean, enplegatu batzuk zeuden eserita, beren kontu liburuetan
idazten. Bi soldaduk estadioko goialdean zegoen kabina batera eraman zuten. Ama eskaileraren goialdean azaldu zen. Han goian,
ezpondaren goialdean gelditu zen. Bizimodua ateratzeko, frantses eskola bat ematen zuen goizean goiz Miromesnil kalearen goialdean.
Haize pittin bat dabil mendiaren goialdean, eguzkiaren beroa biguntzen duena. Eibar sailkapenaren goialdean kokatu da merezimendu
osoz. Jenisei ibaiaren goialdetik bidalitako txalupak. Etxearen goialdeko eskailera-buru isil batean. Goialdeko terraza lauan bi bandera
mugitzen ziren haize nagian. Etxeko goialdeko gela ez askoz alaiagoetara abiatu ginen, neka-neka eginda. Jendea isil-isilik zegoen
goialdeko leihoetara beha. Kurtsorea pantailaren goialdeko laugarren leihatilaraino gidatu nuen. Bartzelonako goialdeko kafetegi zahar
batean gaude. Manhattan goialdeko familia aberats baten sortua zen Daphne Abdela. Ubelduz josia nintzen orduan, baina bularraren
goialdekoa ez zen desagertzen. Ez zen han gertatu ez agerkunde mistikorik, ez goialdeetako estasirik.

2 (hitz elkartuetan)

Handik itzultzean oihuka etorri zen kale goialdetik etxeraino. Aberastasunak goititu baditu ere sorkuraz ez
zegokien gizarte goialde aristokratikora.
[3] sailkapenaren goialdean (5); sailkapeneko goialdean (7)]

goiargi (orobat goi-argi) 1 iz Jainkoak gizakiari izadiaz gaineko gogai bat eragitea; gogozko sortze
lanerako egoera egokia. Euripidesen tragedia bat ikustera joan zèn egun batean, goiargiak joa sentitu zen Misiako errege Telefo
hantxe agertu zenean, eskale-zarpaz jantzirik eta saski bat eskuan. Arrazoi du maisuak, benetan, goiargia iritsiko zait niri ere! Parmaraino
jarraitu zion Dolcinok, eta dena ulertzeko goiargia etorri zitzaion han. Hautsak sortua naiz, goi-argiari so. Goiargi nazazue. Bere
aspaldiko asmoaren eta nahiaren berrespena hiru bider goi-argiz azaldu eta egiaztatu ziolako. Goi-argi jainkotiar bat dago atzean, Kratilo
eta Ion elkarrizketetan ikus daitekeen moduan. Ene hitza ez dela, haien kasuan bezala, Jainkoak edo goiargiak ukitua. Egia da guretako
Jesükristorekin ürrentzen dela "révélation" goiargi delakoa.

2 pertsona goiargitua.

Lezioak emanez beti gazteak izutzen dabilen hainbat goiargik sekula santan lortuko ez duena baitario:
grazia. Zenbait goiargik Putzu-ren soiltasun formala mespretxuzko imintzio aristokratiko batez arbuiatzen du.
[3] goiargia iritsi (4); goiargia iritsi zaidak (3)]

goiargitu, goiargi(tu), goiargitzen 1 du ad goiargia eman.

Musa jainkozkoak, nabari dut goiargitu egiten nauzuela.
Airean hegaz doan lerro luze baten tankera hartu duzue, eta lauoinka bizian zoazte Jainkoak goiargiturik!... -Goiargituko naute.

2 (era burutua izenondo gisa) Poeta goiargitu horietako baten orri gogoangarriak. Nazi sinesgogor goiargitu hauek ez zekitek
kontu hauetaz! Makarroi erreen usainak eten dizkio gogoeta goiargituok, eta ekarri du berriro errealitatera. Zutik jaiki zen, luzatu zuen
besoa goiargitu bat bailitzan, eta durundizko ahots batez esan zuen: [...]. Singerren liburuetan aurkitzen diren pertsonaiak oso xelebreak
izaten dira askotan: goiargitu-usteak, atzeratuak, pertsona bitxiak.

goiarnasa ik goi 27.
goiasmo ik goi 28.
goiasmotsu izond goi asmoz betea. Norabideak finkatzeko aldi labur baten buruan, eguneroko analisien errutinaren ondoan, lan
goiasmotsuago bat ari zen itxura hartzen.

goibehe1 iz garaiera.

Oso gorpuzkera ederreko gaztea zen, goibehe ertainekoa. Onartu behar izan zuen ezen, goibeheari
zegokionez, ez zela Txitxikov baino garaiagoa. Hiru arshin eta gehiago zituen goibehean!

goibehe2 adlag goian behean. Une hartan, euria hasi zuen, goibehe.
goibehera iz gorabehera.

Eta beste noizbait eskubide hori zuzenki kendu bazaio, aldi bateko goibehera horren justiziak betiko

legean dauka jatorria.

goibel 1 izond iluna, tristea. (eguna, eguraldia, zerua eta kidekoak) Goibel dago eguna. Eguna ez zen ez eguzkitsua
ez goibela, ezpada gris argia. Goiztiria goibel agertu zen eta lanbroak herria estaltzen zuen. Arrastiri goibel baina, hala ere, epel hartan.
Hotza eta goibela zegoen gaua. Ezin du burutik kendu, hala nola udazkeneko eguraldi goibel euritsua ezin duen eguzkiak mendean hartu.
Elur fin-fina erortzen zen zeru goibeletik. Tente dago Sainte-Cécile elizaren masa zuri ikaragarria: klarionaren zuria zeru goibelean.
Washingtonen oso giro goibela dago azaroan egitekoak diren presidentetzarako bozen inguruan.

·

2 (izaki bizidunak eta haiei dagozkienak) Eta aita, gizon alaia zen?, edo goibela, iraila azken egunetan bezala? Iragana sorgin
goibela da. Helen emakume mardul bat da, itxura goibelekoa. Aurpegi bihurrituak, goibelak, kexatiak, amorruzkoak. Aurpegi goibel eta
hildako hauek guztiak ikaratu, makurtu egin ziren marmarka, argi biziegi batek itsutuak bezala. Gogoratzen dut, begitartea goibel, indiar
jitekoa aurpegia, urruna guztiz ere, zigarroaren atzean. Guk hain bizi eta alegera ikusi izan diogun behakoa goibela eta eroria zuen.
Kartera hartzearekin irribarre goibela egin zuen agenteak. Pentsatu beharrean kontsignak goraki errepikarazten dizkizuten talde
goibeletan bezala. Amets goibeletan murgilarazteko. Aitaren oihu eta aiene goibelak entzunik. Agur goibel bat egin. Haize firrindari
baten intziriaren gisako ahots goibel dardartiaz. Katuren baten marraka goibelak. Pieza hau ikusgarri landua dago Karlos V.aren gustu
goibel eta dotorearekin.

3 (gauza bizigabeak) Olatu goibel berberak lehertzen ikustea asterik aste. Euri-usaina zerion ilunabarrari, hodei goibelez zegoen
zerua belzturik. Euri azpian ez zegok gauza goibelagorik Hollywoodeko palmondo bat baino. Eguzkiaz haruzko lurralde goibelen batetik
etorriak. Edertasun goibel bat bada ere. Kanten etika goibela eta iluna da. Eta indar goibel batek bultzaturik bideetan nabil. Tabako
zaharmindu usain goibel bat. Olio usain goibela zerion metroaren heste-sailetan urtzeko ordua hurbildu zitzaidan. Etxe goibelaren behe
guztia hartzen duen tabernan. Damuaren errezel goibelak. Bizitzaren alderdi goibela. Xehetasun goibel horiek ez zaizkigu interesatzen.
Kolore griseko etxebizitza handiek osatzen zuten paisaia goibela. Trenera igotzeko garaia ailegatu zain nagoen une goibel hau.

· 4 adlag

Baina goiz hartan zerua goibel esnatu zen Zarautzen. Pavese berriki etorria zen konfinamendutik eta oso goibel zegoen,
amodio-desengainu bat jasan zuelako. Gure ondoan eseri zen goibel, eta gerrari buruzko azken berriak banan-banan aletzen hasi
zitzaigun. Ondoko egunetan jendaurrean burumakur, goibel eta samindurik agertzea. Baina Harry ez zen horretara ausartzen, Hagrid orain
hain goibel eta izuturik ikusita. -Oraindino ez -erantzun zion Hagridek, goibel, trago handi bat eginez pitxer hartatik-. -Bai -esan zuen
Harryk, goibel-. Lupinek baiezkoa egin zion goibel. Gero eta goibelago zegoen.

· 5 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) goibeltasuna.

Argi-estalkiekiko lanparek eta hormetan eskegitako margo-lanek
[...] gozatzen dute lekuaren goibela. Arrai sentitu nintzen neure goibelean. Idazten dudana ez dut ulertzen, ezta neure burua ere, euri
hau bere goibelean.

· 6 iz ilunpea.

Lehen aldikotz elgarren ezagutzak egiten baititugu gau huntan eta segur niz zeruko izar guziak, goibelen gibelean
gorderik badaude ere, loriaturik daudela guri beha.

7 goibelxeago Nire ustez, Itzalak-ek duen desberdintasunik handiena da aurrekoak baino goibelxeagoa dela.
[3] aurpegi goibel (3); begitartea goibel (3); goibel dago (6); goibel egoteko (3); goibel egoten (3); goibel eta haserre (3); goibel eta kopetilun (3);
goibel ibili (4); goibel jarri (6); goibel jarri zen (5); goibel jartzen (4); triste eta goibel (3); zerua goibel (8)
irribarre goibela egin (4); zeru goibela (4)
historiarik goibelena (3)]

goibelagotu, goibelago(tu), goibelagotzen da ad goibelago bihurtu. Goiak jo zuen supituan behea, itsasoa harrotu eta
goibelagotu egin zen arratsaldea.

goibelaldi iz zerbait edo norbait goibel dagoen aldia. Baina, eguraldi hemengoa, gure azal honetakoa nola portatuko ote
den?_hori, auskalo!_Batean goibelaldia, bestean txurialdia. Etxera itzultzean, ordea, berriro hartu zuen goibelaldiak. Zerikusiren bat izan
behar zuen azken aldiko goibelaldi horrekin. Atzeraldia, moteltzea, finantza merkatuen goibelaldi orokorra, langabeziaren areagotzea.
Gizonaren loak egunaren goibelaldia zuen abaro.

goibelalditxo iz goibelaldi txikia.

Bizpahiru orduko goibelalditxoaren ostean, eguerdirako zeru urdin fuerte distiratsu garbi

horietakoa utzi zuen aldenez alde.

goibeldu, goibel(du), goibeltzen 1 da/du ad goibel jarri, goibel bihurtu. ik ilundu; tristatu.

Ilunabarra
goibeltzen eta iluntzen zihoan neurrian, euri xeheak egin zigun bere seigarren bisita. Tristatu, goibeldu egin zen eguraldia, bat-batean.
Zerua erabat goibelduta zegoela konturatu nintzen. Gertatutakoaz goibeldurik. Ni erdi-txantxetan ari nintzaion, baina kamareroa
goibeldu egin zen kontu harekin. Eguberrik goibeltzen nauen bezala alaitzen nau Pazkoak. Min horrek bihotza goibeldu zidan. Bera ez
zuela goibeltzen hanka galdu izanak. Baina Harry Dursleytarrekin itzuli beharrak goibeltzen zuen gehien. Bat-batean, hitz horrek izpiritu
guztia berotzen eta denbora berean goibeltzen zidan. "Zer du ederrik abesti triste honek? -pentsatzen zuen Platonovek-, are gehiago
goibeltzen dik arima." Oroitzapen ilunek goibeldu zioten bekokia. -Nik ez dut goibeldu nahi, nik erne ibil dadin nahi dut! -erantzun zion
Weasley jaunak-. Damuz beterik betetzen dut ankerki goibelduko zaituen berri bat zuri emateko eginkizun tristea. Karbono monoxidoak
goibeldutako fatxadak.

2 (era burutua izenondo gisa)

Ergelenari ere gogoratuko zitzaion ateraldi zuzenagorik gure gogo goibelduari argi pixka bat

eranstekotan.
[3] bihotza goibeldu (4)]

goibeldura iz ilunpea; iluntasuna. Galerna aurreko goibelduran estiborreko seinaleak argitu balu bezala gorritu zen Huck. Anak
berak arindu zidan irabazitakoa galdu gabe nola jokatu asmatzeko lana: haren irriñoak istant bat lehenagoko goibeldura ahantzaraztea
zuen helburu garbia. Erakusteko euskaldunen elkartasuna eta borrokak, goibeldurak eta amodioak... Parton ospetsuaren K7a andeatzeak
ematen zidan goibelduraz gain. Bob Marleyren ahots etenak Laura Paussiniren goibeldurak baino gehiago iraunen duela musikaren
historian.

goibelkiro adlag goibeltasunez.

Haien zenturiaburuak Fossa zuen izena, eta arraro, absurdu eta goibelkiro irrieragingarri ere
bada, orduko egoera kontuan harturik, hura [...] gerra-hilerri galdu batean ehortzirik egotea, eta ni, berriz, hementxe, bizirik eta
hainbestean kalterik jasan gabe, historia hau idazten.

goibelkor izond goibeltzeko joera duena.

Kristautasun hits, goibelkorraren aldean, euskal espiritu jentila baikor alaia da,

gerran zein lanean.

goibeltasun 1 iz goibela denaren nolakotasuna.

Hegoaldeko lautadak eta basamortu mugarik gabeetako eguzkia zituzten
solasgai, haien aipamenak eguraldiaren goibeltasuna arinduko zielakoan-edo. Bidaia bat egitea hainbat probintziatan barrena; agian,
goibeltasuna sendatuko zidak horrek. Goibeltasun izugarri eta itxaropenik gabearen har aseezina bihotzaren alboan kiribildu zitzaion.
Gogoaren goibeltasun irtenbide gabea. Parean den mendi ilun handia goibeltasunez inguratua da. Goibeltasunez busti-busti eginda
dagoen tristura latz eta ilun baten istorioa. Gizonak goibeltasunez josi irri bat egin zion. Zanpez eraso nauen haizeak eta ere eremu honek
sortarazi goibeltasunak uzkurtu naute, kasik izitu. Nire denborako lehen hilotzak ikusi nituen orduan, puzturik eta moreturik, bi gazte eta
mutikoa, ni baino zaharxeagoa, eta goibeltasunaren doinua haragi-haragian txertatu zitzaidan.

2 (hitz elkartuetan) Burumakur eta eskuak gabardinako poltsikoetan sartuta, goibeltasun nota hits bat jartzen zuten Argiaren Hiriko
espaloi jendetsuetan. Baina kontakizun haiek entzuteak halako goibeltasun sentsazioa sortzen du gugan. Usher Etxearen ahalmen
goibeltasun-eragilea aldatzeko.

goibeltsu 1 izond goibeltasunez betea.

Sarritan izana naiz Père-Lachaise-n, [...] eta ez zait inondik ere leku goibeltsua

iruditzen.

2 hodeitsua. Hegoaldeko paisaje eguzkitsuetatik atera eta "ingeles herri goibeltsu" batean utzi baitzuten, bakarrik, iparreko lainoetan,
zaharkinen artean. Aldiz gauekoak, zeru izartsu edo goibeltsu, hilargi xuri edo euri, ez ditiagu huts egiten.

goibeltxo izond adkor goibel samarra. Niretzat, berriz, mendira zakurrik gabe joatea goibeltxo da.
goiburu1 1 iz helburuzko esakunea. ik ikurritz.

Harako liberté, egalité, fraternité goiburua. Sabino Aranaren "herrialde
bakoitzak bere literatura euskalkia" goiburua izan zen oraingo honetan hauspoa. Borreroak atsotitz edo goiburu bat asmatu zuen,
sukaldean zintzilik daukana: "Ez izan beldur borreroari, zeure buruari baizik". Travenen jantziak soinean zituela ibiltzen omen zen haren
esaldi famatuenak errepikatuz, ideario anarkistaren goiburuak aldarrikatuz. "Moldatzen ikasi beharra dago gauzak ikusi gabe", eman zuen
abisua Heisenbergek aspaldi; itsuen elkarte bateko goiburua dirudi, eta halaxe da, ikusi gabe etsitzen ikasitako fisikoena da.

2 izenburua

Izan ere, gutunaren goiburuan dio: kristau guztiei: erlijioso, kleriko eta laiko... Emazteak arretaz erreparatu zion
gutunazalaren goiko ertzetako batean ageri zen goiburu ofizialari, eta berehala ohartu zen zirkulazio-isun bat zela barrukoa.
Gainontzekoek Gazte!!!_goiburuaz hasten ziren panfletoz estali zuten bulegoa. Erregutzen diat, beraz, niregana etor hadila bulegora,

·

goiburuan datorren helbidera. V. kapituluaren goiburua. Izenburua eta ataletako goiburuak. Tirana, tiraniaren hiriburua edo antzeko
goiburua izango du erakusketak. Dantza pantailan goiburupean, dantzari buruzko zortzi dokumental emango dituzte.

3 helburua.

Anarkismoa zen arazo guztientzako askabidea, anarkismoa izango zen aurrerantzean nire goiburu eta ideologia. Iduriz
Michelcok biziaren goiburua, ideala, bertze nunbait ezartzen zuen. Gorespen publikoa goiburu duen gizartea; gaitzespen publikoaren
bidez zigortzen duen gizartea.

4 goiko burua. Nire adarrak astindu bat jo zuen, eta sasien goiburuak bizi-bizi hurbildu zitzaizkidan, zuhaitz adaburu berdeak bailiran.
5 goiburupean goiburuaren azpian. Berriro gerta ez dadin goiburupean, milaka eta milaka pertsona bildu ziren atzo
arratsaldean. Torturarik ez!_goiburupean egitarau zabala prestatu du Santurtziko Torturaren Kontrako Taldeak.
[3] goiburu gisa (3); izango du goiburu (3)]

goiburu2 ik goi 39.
goien (orobat goihen g.er.) 1 izond gorena. Busturiako lur goienetan barrena abiatu zirenetik. Eguzkia zeru goienean dago.
Maiestatearen eskuinaldean eseria dago zeru goienetan. Serafin bat ikusi zuen zeru goienetik jaisten. Zeru Goienetako Arkitekto
Nagusia. Ikusten irudia zer denbora laburrean jausten den eter goienetik lur barrenera? Pasatuz beheko errejistroetatik goienetaraino,
akatsik gabe. Bere helmuga goiena gizakia izan arren. Zerua da goiena, lurra behekoena. Robespierrek inposatu zuen "Etre suprême"edo
Izaki Goienaren besta ospatu zuten ziburutarrak arras guti izan ziren. Ez zen dohaina, axolagabetasun goiena baizik, nortasun falta
erabatekoa.

· 2 izlag Ekintza estetiko baten goien gradua. Gure gixonkasta ohoratzen eta bere goien graduraino goititzen duen ezaugarritzat. Bitxia
eta berezia da nehon berezirik bada, eta goien gradura eramaten du Pasaiako etxeen ezaugarri bikoitza. Bush seme hupatu delarik goien
alkira, berriz agertu da Wolfowitz eta bereziki irailaren 11-aren ondotik. Goihen edo goren lekuan zelakotz. Larunbat 20an Goien
mailekoak Landesetan (Saubusse) bi partida 5 orenetan. Bi apez gazte dira (34 urte) Frantziarat jinak beren erlisioneko ixtudioen
aintzinatzeko bat dretxo katolikoan, bertzea Biblian Tolosako goihen eskolan.

· 3 iz goien aldea.

Hala ere, goienera jasotzeko balio dute. Emakume bat zegoen eskaileren lehen mailadiaren ia goienean zutik,
ilunpetan hura ere. Eta segidan azken eguzki-errainua etxe-goienetan. Artoa bere goienera eta ilargia bere lodienera heldu arte.

4 goienen goiena. Hemen dago gauzarik goienena, ezerk gainditzen ez duena. Dohainik bikainenak eta goienenak.
5 goien-goien Goien-goieneko subiranoa, gauza guztien gainekoa, bere mendekoen bizitzak eta ondasunak bere

erara erabiltzen

dituena. Goien-goieneko zoriontasunez.

6 goiena jo/lortu

Uste izanez goiena jo dutela, egoera bikainean daudela. Baina, goiena lortu zuenean, haren hegaletako luma
artean ezkutatutako birigarroak egin zuela oraindik ere gorago.

7 goieneko/goiengo izlag

Goieneko alde horietara. Goieneko mailara jasorik. Hantxe zegoen Joselu, eskailerako goieneko
mailan jesarrita. Egiaren goieneko mailara iritsi nahi dutenek. Kontenplazioaren goieneko gailurretara igo zen. Maila hau, hala ere, oso
urruti dago goieneko hartatik. Edozein mailatan datzala, behenekoan, goienekoan, erdikoan. Parabolaren goiengo puntuan. Goiengoa
ez da gainditua izan, Pasai San Pedrokoek beti bere daukate, duela bederatzi urte irabazirik 20 minuta eta zortzi segunduz eginik hiru joanjinak. Tolosan, 44 grado itzalean, aro ikertzaleek hori daukate goiengo bezala. Hango maiatzeko goiengoa 33 gradu da, Bilbokoa baino 2
gradu apalago.
[3] zeru goienetan (4)
zeru goienetik (7)]

goiendu, goien(du), goientzen da ad

Vressac saiatu zen azkenik senarra kanpora joana zen une batez baliatzen bizkondesari
arratsean otoi arren adituko ote zion galdegiteko: orduantxe goiendu zen bizkondesa.

goiera iz garaiera, goibehea.

Eguzkiaren goiera neurtzeko atondu nuen astrolabioa, horrexetarako da-eta. Esparruaren beste
muturrean, goiera neurtzeko gailu bat dago zutik. Haiek bai harmaila malkartsuak, zabaleraz eta goieraz juxtu behar lukeenaren
alderantziz eginak, edonori arnasa itotzeko ere. Hemen 2.000 metroko goieran, Mexikon 4.000koan. -Ba al dakik zenbateko goiera duan?
Zubia egitera zihoazen, bi goieratik batera hasita, hauek ibaiaren alde honetatik, haiek bestetik.

goierritar izond/iz Goierrikoa, Goierriri dagokiona; Goierriko herritarra.

Udaletxeko atarian ere ez zen agertu,
bilera bukatu zenutenean larunbat triste hartako eguerdi gris goierritarrean. Aipatu dudan beste errefuxiatu bat, goierritarra izan behar
duena. Goierritarrak Sakanakoekin batzen zirenean. Begi berdeak zituen goierritar hari. Arrazoi horregatik, ordiziar, goierritar eta
herritar orori AHTren aurkako ekimenetan parte hartzeko dei egiten diegu. Txalotzekoa da goierritarren lana.
[3] eskalatzaile goierritarrak (3)

goikalde ik goialde.
goiko izond garaia. Beren erpin goikoa difuminaturik horixkatuta... Eta hain da Goikoa!
goimendi ik goi 116.

goimendizale iz mendigoizalea. Ondotik Robert Larrandaburu goimendizale larraintarrarekin mintzatu ahal izan gira goxoki.
goitar (orobat goitiar) izond goikoa, goiari dagokiona.

Neurriz gaineko sentimenduak: amodiorik goitarrena eta
gorrotorik beltzena. Utopia, barne-askatasuna eta "kontzientzia goitarragoa" bilatuz. Musika zirraragarria, goitarra eta, aldi berean,
indartsua... bortitza. Ezin ulertu ohi du gizon arruntak, ni bezalako gizaseme goitiarrik bizi daitekeenik mundu anker honetan. Arimaren
kemenik goitiarrenak. Baneukala helburu goitiar bat, baneukala norabide bat. Bestela ezin adierazizko nazka batek hartzen baitit bihotza,
ez bere nazkak, nazka goitiarrago batek baizik, nazka handiago, arbuiatzaileago batek. Sorreraz, goitiarra baita, zerutiarra, bere
zuztarrak ez baitira lurrarekin zikintzen, altu daude; baina, hala ere, jana eta elikadura, hazgai eta azkarri guztiak lurretik hartzen ditu,
zuhaitza medio, hori bai.

goitasun iz goia denaren nolakotasuna.

Eguzkiak iresten eta jasotzen dituen bezala zokoetako ezetasunak, era berean
Jainkoak, bere goitasunetik, izpiritua Beregana erakartzen du. Beren goitasunak berak herriaren ergelkeria arruntaren maila baino
goragoko bakartasunean bakantzen dituen buru argi guztiak. Ez dakigun gerta goitasuna behekoen artean bilatzeagatik, goikoen ordez
behekoekin gu gelditzea. Itxura izugarri haren erruduna ez zen horrenbeste aurpegi iharra, edo begi beltz irtenak, bere batatxo berdexka
hura baizik; izan ere, abitu marroi luzea kenduta, gorputza ez ezik bere lehengo duintasun eta goitasuna ere biluzi egin zizkiotela ematen
zuen, erlijio-gizonaren aurazko itzala galduta gizaki soil, zahar eta gupidagarri bihurturik. Oi goitasun miragarria eta beheratze harrigarria!
Behin, anai Junipero jaiera handiz meza entzuten ari zen bitartean, espirituzko goitasunak hartua geratu zen luzaro. Halako goitasun aire
batez.

goiti adlag gora.
[5] adigaiaz goiti (5); ahoz goiti (7); alorraz goiti (5); astelehenetik goiti (6); astetik goiti (6); azkenaz goiti (10); bazkaltiarrez goiti (5); beheiti goiti
(7); behitik goiti (6); beti goiti ari (7); bi orenetarik goiti (5); burua goiti (17); burua goiti beheiti (9); eguerditik goiti (7); ehun milaz goiti (9); ehunez
goiti (25); erdietarik goiti (24); erditarik goiti (5); eskaileretan goiti (11); esperientziaren mugez goiti (8); euroz goiti (9); gaurtik goiti (6); gerritik goiti
(7)
goiti abiatu (10); goiti ari (65); goiti ari da (6); goiti ari dira (6); goiti doa (19); goiti doan (10); goiti egin (35); goiti egin du (8); goiti eginen (7); goiti
egiteko (13); goiti egiten (13); goiti eta beheiti (39); goiti hasiko (7); goiti hedatzen (5); goiti heldu (5); goiti iraganen (8); goiti izan (10); goiti izanen
(11); goiti izanen da (5); goiti jasotzen (5); goiti joan (23); goiti joateko (6); goiti ziren (6); goiti zoazte (5)
guti goiti beheiti (7); handik goiti (62); hemendik goiti (149); hortik goiti (13); huntarik goiti (13); ibaian goiti (8); irailetik goiti (15); jendez goiti (8);
lagunez goiti (21); lagunez goiti bildu (7); langilez goiti (5); larunbat huntarik goiti (5); larunbatetik goiti (9); lau ehunez goiti (6); maldan goiti (6);
mendetik goiti (6); mendian goiti (5); mila jendez goiti (5); milaz goiti (40); miliunez goiti (8); mugaz goiti (8); mugez goiti (14); orenetarik goiti (69);
oroz goiti (10); ortzegunetik goiti (5); ortziraletik goiti (7); patarra goiti (7); petik goiti (7); poxi bat goiti (7); urtarriletik goiti (12); urtatsetik goiti (5);
urtetarik goiti (15); urtetik goiti (30); urtez goiti (20);

goitiarazi, goitiaraz, goitiarazten du ad goititzera behartu,

Haren burua miko bat goitiaraztera entseatu zara, baina

horretarako ere ez du indarrik.

goitibeheiti (orobat goitibehiti g.er. eta goiti(-)beheiti) 1 adlag gorabehera.

Parraxal lehorren bat goitibehiti,
hortzak erakutsiko dizkiogu elkarri, kortesiak agintzen duen lege berrira, han edo hemen elkarrekin topo egitean. Janzkera goiti-beheiti,
hogei urte lehenagokoak izan zitezkeen, beren hartan harri bihurtuak. Denbora poxi bat goiti-beheiti, lan asurti zerbait kausituko zuela
orobat.

· 2 iz pl gorabeherak.

Bidea patartsu, bere goitibeheiti etengabekoekin. Baina bizpahiru kilometroz edo bidearen goiti beheitiek
olatu uhinduaren goxoarekin eramaten gintuzten. Laneko goiti-beheitiak. Zenbait urte geroago, Parisko Gortean antzerki lan bat ikusiko
nuen lehen aldiz, eta orduan, arizaleen jardunak, haien bozaren goiti-beheitiek bereziki, gogora ekarriko zidaten Zalgizeren irakurraldia.

3 gutxi goitibeheiti gutxi gorabehera.

Eta gauza bera gertatzen da beste animaliekin ere, gene motetan denak, gutxi goiti
beheiti, denak bat baikatoz. Badira diosalak galderen ordezko baizik ez direnak, eta ordukoa garbi zegoen: "nor deabru zaitut eta nora
demonio zoazkit?", guti goiti-beheiti. Gutxi goitibehiti orain bi mila urte.
[3]

goitibeheitika adlag gora eta behera.

Eta hortxe ehunen bat metrotara edo, airatu eginen zaizu, eta bospasei hegaldi kiribil
egin goitibehitika, bere lumaje xuribeltx gorrixka erakutsiz.

goitibehera iz aldapan behera joateko gostailua, hiru gurpileko orgatxo modukoa.

Aratsaldean, 5etan,

goitibehera lehiaketa.

goitika 1 adlag oka eginez.

Goitika hasi nintzen. Etxeko horman ukalondoz bermaturik goitika ari zara. Zorionez goitika bota
zuen geroxeago. Goizeko ordu txikietan goitika eta behetika Lekuineko gaztea larri. Goitika bukatzen zuen, gontzetarik ateratzear, prozac
pastilla bat ematen zioten arte. Sumendiaren kraterrak sugar azao bat iraizten zuen goitika. Minutu bat geroago, sudurpean odol negar
mehe bat zuela itzuli zen, hats-goitika.

· 2 iz goitika egitea; goitika egiten dena. ik goitiko; gorako; oka. Eramaten dituzten zaurituen odol goitika bakoitzak.
Goitikaren mikatza nabari duzu aho-sabaian. Goitikaz beteriko ohe batean esnatzean bezain higuindurik sentitzen nintzen.

3 goitika egin oka egin.

Goitika egiteko gogoa nuen. Goizeko ordu txikietan goitika eta behetika Lekuineko gaztea larri. Moketa
gainean ez goitika egiteko erregutu zidan dermatologoak.

4 goitika eragin oka eginarazi.

Ikusi zerbaitek goitika eragin dizula.
[3] goitika ari (3); goitika egin (4); goitika egiteko (6); goitika egiteko gogoa (4)]

goitikarazi, goitikaraz, goitikarazten du ad goitikatzera behartu. Jaten eragozten zidan eritasuna, eta jandako apurrak
goitikarazten zizkidana.

goitikatu, goitika(tu), goitikatzen du ad goitika egin, goitika bota.

Ur berde nazkarria goitikatu nuen gorpu
gozogabearen gainean. Ke beltza goitikatzen zuen arratseko airera. Mendiak goitikaturiko suzko uholdeak iparraldeko eta mendebaldeko
aldapetan behera amildu ziren. Zer goitikatu zuen zeru goienak?

goitikin iz oka, goitika, gorakoa.

Goitikinez eta gorotzez tindatu gela hertsian. Goitikin eta kaka meta lehortuen artean.
Sammath Naurek lurrun eta kezko txurruta bota zuen, konoaren alboa arrakalatu eta, uholde geldo eta gorgarria osatuz, goitikin eskerga
eta goria amildu zen mendiaren mendebaldeko aldapan behera.

goitiko iz oka, goitika, gorakoa.

Gizendu ere egin nintzela suma zitekeen, ez horrenbeste ordea, abortuaren ondoren argaldu
egin bainintzen, ugaldu ziren goitikoen poderioz. Eta hala, bainugelako zorua, dutxako manparak, bideta eta, baita ispilua bera ere, dendena, goitikoaz zipriztindurik utzi zuen. Goitiko batean hustu zen eliza.

goitikoka adlag oka eginez, goitika. Kolpe batean hurrupatuak, goragaleak goitikoka hastekotan eman ninduen.
goitinahi iz goragalea.

Kolera agerraldi masiboak, beherakoa, goitinahia eta giltzurrunetan harriak [...] ur kutsatua hartzeagatik.
Ezin nuen urdaiazpiko ogitartekoa jan, goitinahia eragiten zidan eta.

goititu, goiti(tu), goititzen 1 da/du ad goratu, gora egin.

Ikusiz urak zirurikan ari zirela goititzen, joan zen gaineko
estaiara. Kristinaren mintzoa maila batez goititu zen xamurtasunaren eskalan. Begiak goititu zituen, etorri eske-edo. Burua goititu nuen
paperetatik. Kristinak besoak goititu zituen. Anselmori galdetu zion, baina honek sorbaldak goititu zituen besterik gabe. Jakako lepoak
goititu nituen. Ahotsa goititu zuen. Mendian arima goititu egiten da, bihotza osatu. Sartze honetan, haur kopurua 14etatik 38tara
goititu da. Batek prezioa goititu nahiz, besteak apalarazi, ez zen errex akomeatzea edo adostea. Inflazioa goitituz eta interes-tasak oso
gora bultzatuz. Urte sari hori ehuneko hamazazpian goititua dugu. Haurren kopurua oxka batez goititu da aurten. Behi haragiaren
saltzeak % 18ez goititu. Saltegi handien afera xifrea % 2-ez goititu da. Batek zion 5 punduz goititu zela eza eta, egun berean beste
batek agertzen zuen 4 punduz beheititu zela eza. Gure gixonkasta ohoratzen eta bere goien graduraino goititzen duen ezaugarritzat.
Plaza hori, orai den bezala, "Zaharrer-Segi" pilota batzorde berriak, goititu zian, 1924ean.

·

2 (era burutua izenondo gisa) Portuko garabi goitituenetik eroritako xafla ebakitzailea. salgaien produkzio goitituak nork erosia
izan zezan. Patrikako erlojuaren ordua unibertsitateko ordulariaren biribil goitituarenarekin alderatu ondoren. Orduan eskaleak hezurmami ditiagu, eta monarkak eta heroi goitituak eskaleen itzal huts.
[3] begiak goititu (3); burua goititu (5); ezpata goititu (3); kopurua goititu (3); sorbaldak goititu (5)
kopurua goitituz (3)]

goititze iz goratzea, gora egitea.

Alokairuen goititze taigabearen eta bizilagun gero eta zaharragoen aienatze naturalaren
bortxaz. Berrikitan langile andana bat greban jarria izana da, soldaten goititzea eskatuz. Manifestaldi jendetsuak izan dira 35 orenen legea
begiratu behar dela eta irabazien goititze on bat ardietsi. Petrola beti goiti doala, galdea ere gisa hartakoa delakotz, eta oraino goititze
pizkorrago bat izaiten ahal helduden udazkenean...

goitizen iz izengoitia.

-Manuel Sarasa Gonzalez, goitizenez "Manolo Potzolo", goitizenez "Kalpar-latz", goitizenez "Sagarroi",
gutartean diagu berriz, eta ezetz jakin zertan. Ezizena esaten diote batzuek beste batzuek goitizena, izengoitia edo gaitzizena esaten
diotenari. Van Daan andrearen maite goitizena. Goitizen eta gaitzizenetara emanak gara gu denok. Goitizen atsegina zen, gizon zintzo
batena zirudien. Burla-izen eta goitizen sentitu bainuen betidanik Golubtxik izen hori. Leungarri eta goitizenik gabe aipatzen zuen gaitza,
astrozitoma gaizto bat nuen. Olagarro jarriko zion goitizena emazteak eritasunari, haren ankerkeria eramangarriago egite aldera. Hortik
Herbeheretarren mendia goitizena. Moskuko egunkari batek Burdinazko andrea goitizena jarri zion. Josefinak ez zuen bere senarrari
ematen genion goitizena maite. Goitizenez ezagutzen ditugun bertsolariak. Martaren goitizena zen, aspaldi erabiltzen ez bazuen ere.
Ziotenez, hogei bat goitizen desberdin erabili zituen bizitzan zehar.
[3] goitizena hartu (3); goitizena jarri (7); goitizena jarri zioten (3); goitizena zuen (4); maite goitizena (3)
goitizenez ezagutzen (3); goitizenez manolo potzolo (5); goitizenez sagarroi (5)]

goitizendun izond izengoitia duena. Proportzioan, goitizendunak ziren abizendunak baino gehiago.
goitsu izond gora, garaia.

Mendian altxaturiko etxe goitsu baten lorio beltzaren itzalpean eman zituen lehen egunak. Emakumea
goitsu, itun eta isil bilakatu zen, atariaren eta esklaboen antzera. Sutsuki goretsi zuen bakartasuna, gizabanakoaren pentsamendurik
goitsuenak elikatzen dituela adieraziz.

goitu, goi(tu), goitzen 1 da/du ad gainditu.

Lehen harremanean solaskidearena baino goragoko maila bat zeuretzea edo
zeuretzat irabaztea komeni da: ezarian irabazi, hala ere, onez onean, hura uxatu edo eta nabarmenegi goitu gabe. Izuerditan hasi zen
gero eta gorriago, goitu egin zitzaizkion odolak eta tunpalahara erori zen pultsuak saltatuta. Bide horren egiteko lau oren behar da, ttokottoko ebiltez, eta 770 metrako petigora bat goitzekoa da, gogorrena ürrentzean delarik.

2 goititu. Harrizko karratu handia lurrezko hesi batek goitua, oraindik ere zutik han eta hemen, belarrak estalia.
goiune iz une goia.

Askorentzat bidaia honetako goiunea izan daitekeen San Petersburgerako bidean. Goiune horren ostean

sentitzen zutenaz.

goiz1 adlag egunaren lehen orduetan; ordu edo garai ohikoa edo seinalatua baino lehen.

Nire lantokiko gaxte
odolgabeak apezkumeak baino goizago erretiratzen dituk gauaz. Don Juan-en lehenbiziko kantuak ematen dizkie etxerako lan gisa eta
goizago amaitzen du klasea. Iratzargailua goizeko bostak eta erdietan ezarria nuen, baina goizegi iduritu zait.

1 goiz ala berandu

[4 agerraldi, 3 liburu eta artikulu 1ean] Goiz ala berandu Varela kapitainaren hiltzaileak hutsegite bat

egingo du. Eta, egia esan, goiz ala berandu beti jasotzen zuen.

2 goiz ala berant [13 agerraldi, 5 liburu eta 3 artikulutan] goiz ala berandu. -Goiz ala berant, denek ikasten diagu. Eta
badakit, goiz ala berant aitortu beharko diodala.

[32 agerraldi, 19 liburu eta 10 artikulutan] Nortasunaren gidagailua okertuta badu, pertsona batek nahi
eta ez, goiz edo berandu, bazterra joko du. Eta guk bagenekien, ordurako, era batean zein bestean, goiz edo berandu, zuzen-zuzen
eroriko ginela. Batzuetan, beldurrak hartzen ninduen, goiz edo berandu, astakeria zerbait eginen nuela.

3 goiz edo berandu

[48 agerraldi, 14 liburu eta 19 artikulutan]
Holako beroen ondotik, goiz edo
berant ortziak jiten direla eta frangotan ortzi bortitzak. Dena den, goiz edo berant, arazoa beharko zuen trenkatu. Nazio berantiar horien
eta gu bezalako herri xumeen aldia ere, goiz edo berant, etorriko dela noizbait. Abuztuko larunbat horretan ere banekien goiz edo
berant neska izanen nuela buruz buru. -Ni segur naiz goiz edo berant hori gertatuko dela.
[4] aski goiz (88); aski goiz etortzea (4); aski goiz jakin (7); atzo goiz (7); bihar goiz (11); bihar goiz jaiki (4); biharamunean goiz (5);

4 goiz edo berant

goiz edo berandu.

goiz abiatu (8); goiz afaldu (5); goiz ala berandu (4); goiz ala berant (13); goiz alde egin (4); goiz altxatu (6); goiz arte (8); goiz atera (8); goiz da (86);
goiz da jakiteko (4); goiz da oraindik (16); goiz deitu (4); goiz edo berandu (33); goiz edo berant (50); goiz egin (7);goiz esnatu (20); goiz esnatu zen
(6); goiz etorri (8); goiz etorriko (4); goiz etortzea (4); goiz etxeratzen (4); goiz hasi (12); goiz hasten (11); goiz ikusi (4); goiz iritsi (6); goiz irten (10);
goiz irten zen (4); goiz itzuli (5); goiz izan (7); goiz izango (4); goiz jaiki (96); goiz jaiki zen (16); goiz jaikirik (12); goiz jaikita (9); goiz jaikitzea (5);
goiz jaikitzen (20); goiz jaikitzen zen (7); goiz jakin (7); goiz jeikirik (6); goiz joan (15); goiz joan zen (4); goiz joango (4); goiz joaten (7); goiz oheratu
(9); goiz samar (20); goiz xamar (4); goiz zela (6); goiz zen (16); goiz zen oraindik (4)

goizean oso goiz (4); hain goiz (68); horren goiz (16); izateko bezain goiz (4); jin aski goiz (5); nahiko goiz (5); neguko goiz (13); nintzen goiz (9); non
goiz (4); nuen goiz (8); oraindik goiz da (22); oraindik goiz dela (6); oso goiz (88); oso goiz da (9); oso goiz esnatu (5); oso goiz hasten (8); oso goiz
jaiki (5); sobera goiz (4)
gero eta goizago (11); goizago edo beranduago (6); goizago hasi (4); goizago hasten (4); goizago jaiki (4); goizago jaikitzen (4); inoiz baino goizago
(6); ohi baino goizago (8)
egiteko goizegi (6); esateko goizegi (9); esateko goizegi dela (7); goizegi da oraindik (10); goizegi dela esan (5); goizegi galdu (4); goizegi heldu (5);
goizegi hil (4); goizegi iritsi (11); goizegi izan (4); goizegi zen (16); jakiteko goizegi (4); oraindik goizegi (8); oraindik goizegi da (4)]

goiz2 [#goiz# aztertu gabe; #goiza-# aztertuta] 1 iz egunsentitik eguerdira arteko denbora bitartea.
Egunsentia; goiza; eguerdia eta gaua, beti berak. Goiza argitzean. Goiza ongi zabaldu eta gero. Goiza baino lehen atera zituzten
musikariak txalupa beltz batean, alemanen ezkutuan. Baina goiza hurbil zen eta luze gabe esnatuko ziren. -Nire herrian "goiza" gosaria
hartu eta hasten da... Goizaren lehen argia hoteleko kortina lodiaren zirrikituetatik sartzen hasia zen. Goiza oskarbi zen. Abenduaren
zortziko goiza zen. Jardinean eserita eman du goiza. Goazen beste aldera, goizik hotzenetara. Kristinak haiekin egiten zituen goizak,
arratsaldeak eta kasik ere gauak. Arratsaldea ere goiza bezain luze baitzetorkion, noski, erizaindegian zain zeuzkan barneko gaixoak zirela
eta. Goizaz geroztik euri xehea ari zuen arren, hiri osoa ikusi dut. Gaur goizaz geroztik.

2 (leku-denborazko atzizkiekin) Atzo goizean gauza polit bat gertatu zitzaidan. Hurrengo goizean, hatz gorriztek eguna zabaldu
zutenean. Goizean, eliza baten bila goaz. Goizean jaikitzean, hilik aurkitu zuten arkumetxoa. Galdegiten dit ea ibiltokira aterako naizen
goizean. Lisa goizeko eguzki bainua hartzen ari zen garaian. Goizeko lehen ordu oskarbitu horien ostean. Eta mahats aldaka zenbaitek
[...] beren hosto jori zabalak goizeko eguzki goxoan hain nagiki etzaten dituzte non [...]. Goizeko hozkirria barruraino sartu zitzaion.
Maurice Thorez abenidako larunbat goizeko merkatuan. Goizeko lehendabiziko hegazkinean joango nintzela. Bi ateraldi horiek, goizekoa
eta arratsaldekoa. Ostiral goizekoa etapa gogorra da. Terrorismoaren arazoa ez da atzo goizekoa. Nork zekien goizetan, begiak zilar eta
idor ohetik ateratzean, egunak zer ekarriko zion? Goizetan, Adela goizean goiz jaikitzen zen etxaldezainarekin kontuak egiteko. Bai,
larunbat goizetan. Astelehen goizetako aurpegi ilun haiek. Kolore guztia bueltatu zaio goizetik hona. Goizetik arratseraino mintzatzeko
amaren altzoan ikasi nuen mintzaira miresgarria. Oihuka aritzen zen goizetik gaua arte. Zerk hakar hemengo aldi hain goizetik?

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Itxia zegoen, astelehen goiza izaki, merkataritzan ohi denez. Biharamun goiza arte.
Hemendik goiti, 3 larunbat aratsez, Euskal Telebixtak grabatuko du Isturitzeko meza hori, biharamun goizarekin, Euskal Telebixtan
zabaldua izanen dena. Eguberri-goiza hotz eta zuri iritsi zen. Alfer-goizak Ttipirekin mintzatzeko astia ere eman zidan. Biharamun
goizean esnatzean. Erregeen bezpera goizean. San Joan goizean. Amak goizean berean frijitutako hirugihar zerra lodia

4 (ordua adierazteko) gauerditik eguerdira arteko denbora bitartea. ik goizalde. Goizeko ordu bata zen. Goizeko
01:35etan bidalia zen mezua. Elkarrizketa hori goizeko ordu bietan gertatu zen. Goizeko 3etan jadanik mugimenduak ikusi dira, polizia
anitz Baionako karriketan, walkie talkie-ekin mintzo. Goizeko lauretan-edo. Iratzargailua goizeko bostak eta erdietan ezarria nuen.
Goizeko ordu txikietan, giltzak ahaztuta, etorkinen batek bizilagunak esnatzea atezain automatikoa jo eta jo. Arratseko zortzietatik
goizeko seietara bitartean. Goizeko zazpiak aldera hasi eta eguerdian bukatu. Jadanik goizeko bederatziak eta ni ez oraino prest!
Maiatzak 21, ostirala: Eztabaida mintegiak goizeko 9:30etatik 13:30etara. Gaur goizeko hamarrak eta hamazazpian telegrafiatu ahal izan
diot nire lehengusinari dekretuaren testu osoa. Bihar, goizeko hamabietan ingelesezko azterketa dauka.

5 goiz giro (orobat goizgiro)

Goiz-giro freskoa, ezta? -oihu egin zion Gus McNielek. Etorriko da, lasai, goizgiro frexko baten
ostean, aspaldiko eguzki hura, fanfarroikeria handirik gabe, umil samar, baina hori bai, distiraz, ahulezia disimulatuz, eta erreka-laino
nagienak esnatuz eta harrotuz, mendi hegaletan gora bidaliz, uxatuz... ez du hutsik egiten. Goizgiro ezin hobea egiten zuen, eta artean
apenas zuten zentzurik bide ertzean ikus zitezkeen HEAT KILLS seinaleek. Goiz giro ederra eta bidean zikloperik ez.

6 goiz goizetik

Goiz goizetik lekuak beteak ziren. Aitak zakur-umorea izaten zuen goiz-goizetik. Bezperan ere goiz-goizetik
abiatuak ziren. Horixe egingo duk bihar goiz-goizetik. Goiz goizetik, hamar minutuero posta kutxara jaisten nintzen.

7 goiz oilanda (orobat goizoilanda)

Sinbologia berberari eutsiz, goizoilanda, deitu izan zaio, mutiletan gaxterik hasten den
neskatoari, edo martxoko oilar gorri nahiz oilar gangar gorri berriz, gaxterik neskazale nabarmentzen den mutilari. Eta gure goizoilandak,
"pottottobero" samarren fama izaki, berriz, auzo herrietan! Hemeretzi urteko goiz-oilanda bat halako traste baten jabe bazen, ni ere
izanen nintzen hura hainbat.

8 goiz oroz ik goizero.

Domesantore goiz oroz horra zeigün meza handiaren erraitera eta hilerrietan otoitzegitera. Aitak, igande
goiz oroz, Nona Màlia ikustera eramaten ninduen txangoz.

9 goiz txinta

Errezelo haiek guztiak Julian Deereren begi estrabikoetan loratzen ziren, udako goiztxinta ederretan ihintza loratzen den
bezain galant eta ostenezin.

10 goizean goiz Abrahan goizean goiz jaiki zen hurrengo egunean. Sagu madarikatuak gaur ere goizean goiz esnatu nau. Hurrengo

egunean, goizean goiz irten zen etxetik, garbiketak eta beste lantxoak egitera. Artolak goizean goiz alde egin zuen, eta ez genuen
joaten ikusi. Bihar goizean goiz altxatu beharra daukat. Erabaki genuen biharamunean, goizean goiz, apaiz bat ekarriko niola. 18an,
larunbata, Pariseko trena hartu nuen goizean goiz.

11 goizean goizetik goizean goiz.

Leon, margotzeko guztiak hartuta, goizean goizetik desagertzen zen etxetik eta ez zen
itzultzen iluntzeraino. Nik, ostera, latzak hartzen ditiat, izan ere goizean goizetik lan eta lan ibiltzen bainaiz uztarpean. Goizean goizetik
gaueko azken orduak arte kexuak eta kexuak.

12 goizean goizik goizean goiz.

Goizean goizik, 7 ore[ne]tan, 180 bat jende hurbilduak ziren 20 kilometroko ibilaldiaren
egiteko. Biharamun goizean goizik, hauxe esan baitzidan Oskotz komandanteak: [...]. Badoa zurezko kaiari buruz, bihar goizean goizik
ikasleekin erabili behar dituen ontziei urrundik behakoren bat emateko. Bihar naiz partitzen ahizparenganat eta goizean goizik! Datorren
ikasturtean ez duzu goizean goizik atera beharko errepidera.

13 goizetik arrats (orobat g. arats) Goizetik arrats, kantari. Lan eta lan, goizetik arrats ostatura zetozkion jendeak haia-haia
zerbitzatzen. Mendi horietan beretan aste guzia, igandetan salbu, goizetik arrats han zabiltzan oihanetako langileak. Goizetik arats, eta
aratsetan ere oraino, zernahi lasterkari, jende frango bestalde bazterretik sustatzaile!

14 goizetik gauera1

Goizetik gauera ezer egiten ez denean, egunak luze dira. Goizetik gauera, etengabe dutxatzen nintzen:
gorroto dut izerdia, gaixorik zaudela ematen baitu. Zin dagizuet ez dudala nik neure burua goizetik gauera bilobekin jolasean ikusten.
Gogor famako ikastetxe batean goizetik gauera sartuta egon behar banuen ere.

15 goizetik gauera2 denbora laburrean.Oso errotuta zeuden frantseseko moldeak, eta ezin goizetik gauera aldatu haietara
ohituta zeuden begiak. Orain dela gutxi arte, Ameriketara joaten ziren euskaldunek goizetik gauera ahazten zuten beren jatorria, eta ura
urarekin bezala nahasten ziren Uruguay, Argentina edo Venezuelako gizartean. Goizetik gauera eraiki herrian bada ospitale izendatu
duten etxe bat.
[4] abuztuko goiz (6); astearte goiz (4); asteazken goiz (4); astelehen goiz (19); astelehen goiz huntan (5); atzo goizean goiz (5); bihar goizean goiz
(14); biharamunean goizean goiz (7)
goiz argi (17); goiz argia (8); goiz argiak (4); goiz argitsu (4); goiz aro (7); goiz askotan (4); goiz bat igaro (6); goiz batean (184); goiz bateko (5); goiz
baten (5); goiz batez (134); goiz batez esnatu (6); goiz batzuetan (12); goiz berean (12); goiz eder (17); goiz eder batean (4); goiz eder batez (5); goiz
ederra (5); goiz eguzkitsu (6); goiz epel (5); goiz erdia (4); goiz erdian (14); goiz eta arrats (7); goiz eta arratsalde (40); goiz eta arratsaldez (19); goiz
euritsu (8); goiz garbi (4); goiz goizean (12); goiz goizeko (5); goiz goizetik (66); goiz goizik (9); goiz gorri (11); goiz gris (4); goiz guzia (5); goiz
guzian (4); goiz guziez (4); goiz guziz (30); goiz guztia (8); goiz guztian (13); goiz haietako (5); goiz haietako batean (4); goiz hartako (18); goiz hartan
(306); goiz hartan berean (10); goiz hartan bertan (26); goiz hartatik (5); goiz hartaz (4); goiz honetan (42); goiz horretan (37); goiz horretan bertan
(8); goiz hortako (5); goiz hortan (8); goiz hotz (9); goiz huntan (20); goiz hura (20); goiz ondarrerat (4); goiz oroz (5); goiz oso (4); goiz osoa (46);
goiz osoa eman (7); goiz osoan (67); goiz partean (29); goiz parteko (7)
goizean goiz (387); goizean goiz abiatu (6); goizean goiz alde (5); goizean goiz atera (4); goizean goiz deitu (4); goizean goiz esnatu (7); goizean goiz
hasi (6); goizean goiz irten (7); goizean goiz jaiki (62); goizean goiz jaikirik (9); goizean goiz jaikita (9); goizean goiz jaikitzen (8); goizean goiz jeikirik
(6); goizean goiz joan (8); goizean oso goiz (4);
halako goiz (4); hurrengo goiz (4); hurrengo goizean goiz (7); igande goiz (47); igande goiz batean (10); igande goiz batez (6); igande goiz hartan (9);
larunbat goiz (25); larunbat goiz huntan (6); neguko goiz (13); ostegun goiz (6); ostiral goiz (6); udaberri goiz (6); udaberriko goiz (8); udako goiz (8);
udako goiz batean (4); urriko goiz (5); urtarrileko goiz (4)
astelehen goiza (10); biharamun goiza (8); biharamun goiza arte (4); goiza arte (23); goiza baino lehen (4); goiza da (8); goiza zen (15); hurrengo
goiza (10); hurrengo goiza arte (8); igande goiza (17); larunbat goiza (11)
goizak aurrera egin (4)
igande goizarekin (11); larunbat goizarekin (13)

gaur goizaz geroztik (5); goizaz gero (5); goizaz geroztik (11)
astearte goizean (42); asteazken goizean (22); astelehen goizean (83); atzo goizean (781); atzo goizean bertan (15); atzo goizean egindako (15); atzo
goizean eginiko (4); atzo goizean gertatu (4); atzo goizean goiz (5); atzo goizean hasi (7); atzo goizean hil (4); atzo goizean iritsi (8); atzo goizean
izandako (6); atzo goizean jaioa (4); bihamon goizean (4); bihar goizean (182); bihar goizean bertan (4); bihar goizean goiz (14); bihar goizean ikusiko
(4); biharamun goizean (206); biharamunean goizean goiz (7); egun goizean (7); egunero goizean (4); gaur goizean (461); gaur goizean abiatuko (7);
gaur goizean agertu (4); gaur goizean bertan (9); gaur goizean egingo (5)
goizean abiatu (17); goizean abiatuko (14); goizean abiatuko da (9); goizean adierazi (4); goizean agertu (8); goizean altxatu (4); goizean argi hastean
(6); goizean atera (12); goizean atera zen (5); goizean atxilotu (9); goizean aurkitu (9); goizean berandu (4); goizean berean (10); goizean berriro (11);
goizean berriz (9); goizean bertan (43); goizean bildu (6); goizean bilduko (4); goizean deitu (6); goizean egin (37); goizean egin zuen (9); goizean
egindako (22); goizean egindako bileran (4); goizean eginen (6); goizean egingo (11); goizean eginiko (7); goizean egiten (5);goizean elkartu (4);
goizean eman (11); goizean emango (4); goizean eraman (6); goizean esan (9); goizean eskainitako (5); goizean eskainitako prentsaurrekoan (4);
goizean esnatu (19); goizean esnatu zenean (4); goizean esnatzean (11); goizean esnatzen (4); goizean eta aratsaldean (4); goizean eta arratsaldean
(13); goizean etorri (7); goizean etxetik irten (4); goizean gertatu (16); goizean gertatu zen (14); goizean gertatutako (7)
goizean goiz (387); goizean goiz abiatu (6); goizean goiz atera (4); goizean goiz deitu (4); goizean goiz esnatu (7); goizean goiz hasi (6); goizean goiz
irten (7); goizean goiz jaiki (62); goizean goiz jaikirik (9); goizean goiz jaikita (9); goizean goiz jaikitzen (8); goizean goiz jeikirik (6); goizean goiz joan
(8); goizean goizeko (4); goizean goizetik (46); goizean goizetik hasi (4); goizean goizik (39)
goizean hartu (7); goizean hartuko (4); goizean hasi (24); goizean hasi da (10); goizean hasiko (11); goizean heldu (5); goizean hil (11); goizean hil zen
(6); goizean ikusi (8); goizean ikusiko (4); goizean iragan (6); goizean iragan da (5); goizean iritsi (13); goizean iritsi ziren (6); goizean irten (5);
goizean irtengo (5); goizean izan (12); goizean izan zen (4); goizean izandako (11); goizean izango (5); goizean jaiki (25); goizean jaiki zenean (5);
goizean jaikitzean (7); goizean jaikitzen (6); goizean jaio (4); goizean jaioa (4); goizean jakin (5); goizean jakinarazi (5); goizean jarri (4); goizean jaso
(5); goizean joan (12); goizean jokatuko (8); goizean jotzen (4); goizean lehen orduan (4); goizean ohartu (4); goizean oso goiz (4); goizean pasatu (4);
goizean topatu (4); goizean utzi (4); goizean zabaldu (4); goizean zehar (17);
herenegun goizean (38); hurrengo goizean (228); hurrengo goizean berriro (5); hurrengo goizean bertan (4); hurrengo goizean goiz (7); ibiakoitz
goizean (4); igande goizean (212); igande goizean iragan (5); ikusten duzu goizean (5); jaiki zen goizean (4); joanden igande goizean (7); joanden
larunbat goizean (5);l igande goizean (5); larunbat goizean (133); larunbata goizean (4); ortzegun goizean (10); ortzirale goizean (16); ostegun
goizean (25); ostiral goizean (31)
astelehen goizeko (12); atzo goizeko (120); atzo goizeko kontua (8); bihar goizeko (27); biharamun goizeko (5); gaur goizeko (63); goiz goizeko (5);
goizean goizeko (4)
goizeko agerraldian (4); goizeko aire (6); goizeko argi (6); goizeko argia (5); goizeko bederatziak (35); goizeko bederatziak aldera (7);goizeko
bederatzietan (47); goizeko biak (5); goizeko bietan (6); goizeko bileran (5); goizeko bostak (33); goizeko bostak aldera (9); goizeko bostak arte (4);
goizeko bostetan (28); goizeko eguzki (8); goizeko eguzkiak (9); goizeko eguzkitan (7); goizeko entrenamenduaren (4); goizeko eta arratsaldeko (6);
goizeko etapa (6); goizeko freskuran (5); goizeko giro (5); goizeko haize (4); goizeko hamaikak (26); goizeko hamaikak aldera (8); goizeko hamaikak
dira (4); goizeko hamaiketan (50); goizeko hamaiketan hasiko (6); goizeko hamarrak (44); goizeko hamarrak aldean (4); goizeko hamarrak aldera (9);
goizeko hamarrak ziren (5); goizeko hamarretan (47); goizeko hamarretarako (5); goizeko hamarretatik (11); goizeko hamekak (4); goizeko hiruak
(11); goizeko hirurak (26); goizeko hirurak aldera (7); goizeko hirurak arte (4); goizeko hiruretan (19); goizeko kontua (11); goizeko lan saioan (5);
goizeko lauak (9); goizeko laurak (18); goizeko lauretan (15); goizeko lehen ordu (4); goizeko lehen orduan (15); goizeko lehen orduetan (8); goizeko
lehen ordutik (4); goizeko lehenengo orduan (6); goizeko meza (6); goizeko mezan (4); goizeko mezetan (4); goizeko ordu bata (10); goizeko ordu
batean (6); goizeko ordu biak (19); goizeko ordu bietan (11); goizeko ordu txikiak (6); goizeko ordu txikietan (16); goizeko ordubata (8); goizeko
ordubietan (4); goizeko oren bata (4); goizeko oren batean (5); goizeko otoitza (4); goizeko otoitzean (6); goizeko saioa (11); goizeko saioak (4);
goizeko saioan (18); goizeko saioaren (4); goizeko seiak (30); goizeko seiak aldera (6); goizeko seietan (42); goizeko seietan jaikitzen (5); goizeko
seietarako (6); goizeko seietatik (5); goizeko txandan (10); goizeko zazpiak (30); goizeko zazpiak aldera (9); goizeko zazpietan (39); goizeko
zazpietarako (7); goizeko zazpietatik (8); goizeko zortziak (43); goizeko zortziak aldera (7); goizeko zortziak arte (4); goizeko zortzietan (33); goizeko
zortzietarako (5); goizeko zortzietatik (10)
herenegun goizeko (6); hurrengo goizeko (5); igande goizeko (39); larunbat goizeko (48); larunbatarekin goizeko (4); larunbatean goizeko (11);
ortzirale goizeko (4); ostiral goizeko (10)
atzo goizekoa (14); gaur goizekoa (6)
atzo goizekoak (4); gaur goizekoak (7)
atzo goizera arte (5); bihar goizera arte (5); gauetik goizera (22); goizetik goizera (5); hurrengo goizera arte (9)
astelehen goizerako (4); bihar goizerako (12); biharamun goizerako (5); gaur goizerako (4); hurrengo goizerako (4)
igande goizetako (8)
astelehen goizetan (5); igande goizetan (36); larunbat goizetan (22)
atzo goizetik (8); gaur goizetik (5); goiz goizetik (66); goizean goizetik (46); goizean goizetik hasi (4); goizetik arats (34); goizetik arrats (20); goizetik
arratsera (5); goizetik bertatik (4); goizetik gaua arte (4); goizetik gauera (58); goizetik gauera arte (8); goizetik goizera (5); goizetik hasi (13);
goizetik hasi ziren (5); goizetik hasiko (6); goizetik haste (5); goizetik izanen (5); goizetik izanen da (4); igandean goizetik (4); oso goizetik (5)
atzo goizez (18); bihar goizez (4); gaur goizez (10); goizez egingo (6); goizez eta arratsaldez (31); igande goizez (6)]

goizabar (orobat goiznabar) iz egunabarra, egunsentia. Goizabarra da artean, ez dute kotarako ordu, eta hiru txitak eta
ama oiloa oilategitik aparte samar dauden sasi eta ihi artean babestera deliberatu dira. Bizitzaren goizabarrean bertan, haurrak dirua
eskatzen du. Bakarrik geundean, basoaren erdian, goiznabarreko bakardade ilunean. Denboraren goiznabarrean lehenbiziko mendietan
kantatu zuen, eta izatearen prozesioaren buru izan zen existentziaren eguerdian. Bazterrean geratzeko erabakia hartu zuen lagunekin
goiznabarra arte, eguna zabaltzearekin batera, ibaia pasatzeko ibia aurkituko zutelakoan.

goizalba (orobat goiz alba) iz egunsentia.

Badira goizalba garbi dotore askoak apirilean bertan ere. Goiz-alba urratzen ari
zela erretiratu ginen, Anghiosek seinalatu zizkigun logeletara. Ehiztariak, berriz, gustura, noiz argituko, zain eta urduri... dinbi-danba, pum
eta pum, goizalba esnatzerako. Goizalbaren lehen argi ubelak laster hasiko ziren txintaka ekaitz gero eta goitiagoaren adarretan. Azken
goiz-albaren hurbiltasunaren susmoak beldurtu egiten zuen gaixoa. Biharamun goizalban. Goiz albako argiak zeruan gora egin ahala.
Goizalbako hozkirriari aurre egiten zieten denek. Zeinen isiltasun arrotz eta izugarria, goiz-albako ordu gris eta ke koloreko horretan!

goizalde (orobat goiz alde; Hiztegi Batuan goizalde agertzen da) iz gauerditik egunsentira arteko denbora
bitartea; egunsentia. Goizaldeko ordu tikietan. ik goiz 3. Gau beranduan naiz goizaldean, ordubiak baino lenago. Goizaldeko
hirurak ziren. Hiri honetan, asteazken triste batean, zer uste duk dagoela irekia goizaldeko bortzetan? Atzo goizaldeko orduetan. Zuek ez
zaituztete fusilamenduen deskargek esnatzen goizaldean. Lehengo egunean, goizaldea arte egon nintzen haren etxean whistean
jokatzen. Goizalde freskoa, eta bazterrak oraino lanbroan lokartuak. Larunbat goizaldean. Ortzegun goizaldeko joan-etorrien berri
emateko aukera ona zen. Goizaldetik egunaren amaiera arte. Goizaldera arte egon ziren gaubeila egiten. Semea iluntzeko hamaikak
aldera lanera joaten aditzen zuen eta goizaldera sartzen.
[3] goizalde arte (5); goizalde hartan (4); goizalde honetan (3); goizalde horretan (3)
atzo goizaldea arte (3); goizaldea arte (15); goizaldea zen (5)
astearte goizaldean (6); asteazken goizaldean (7); astelehen goizaldean (8); atzo goizaldean (248); atzo goizaldean gertatu (4); atzo goizaldean hil (8);
atzo goizaldean iritsi (3); bihar goizaldean (12); bihar goizaldean hasiko (3); gaur goizaldean (21)
goizaldean abiatu (5); goizaldean atxilotu (8); goizaldean atxilotu zuten (3); goizaldean bertan (4); goizaldean gertatu (13); goizaldean gertatu zen
(10); goizaldean hasi (6); goizaldean hasi ziren (3); goizaldean hasiko (3); goizaldean hil (9); goizaldean hil zen (8); goizaldean iritsi (6); goizaldean
iritsi zen (6); goizaldean itzuli (3); goizaldean izan zen (4); goizaldean izandako (6); goizaldean sartu (5); goizaldean zendu (3)
herenegun goizaldean (21); igande goizaldean (31); igande goizaldean gertatu (3); larunbat goizaldean (13); ostegun goizaldean (7); ostiral goizaldean
(5)
atzo goizaldeko (25); goizaldeko argi (3); goizaldeko bi orenak (3); goizaldeko bostak (3); goizaldeko bostetan (5); goizaldeko hirurak (17); goizaldeko
hirurak aldera (5); goizaldeko hiruretan (6); goizaldeko laurak (9); goizaldeko laurak arte (4); goizaldeko lauretan (5); goizaldeko lehen orduan (3);
goizaldeko ordu bata (8); goizaldeko ordu batean (8); goizaldeko ordu biak (5); goizaldeko ordu tikietan (4); goizaldeko ordu txikiak (4); goizaldeko
ordu txikietan (10); goizaldeko orduetan (3); goizaldeko seietan (6); ortzegun goizaldeko (3)
goizaldera arte (17); goizaldera arte iraun (3)
igande goizalderat (8)]

goizaldi iz goiza.

Andreak barre egiten zuen goizaldi argitsuan. Sanjoanak aurreko bere goizaldi goizenekotik 5 minutu eskas
atzeratu ditu bakarrik: 5 minutuz laburtu da goiza, beraz.

goizale izond goialdeen zale dena. Baina mendigoizalea, zenbat-eta goizaleago eta orduan-eta urrunago hiltzen da.
goizargi iz egunsentiko argia. Baina ibiltzeari dagokionez, sarriko gaua biharko goizargiak moztuko du. Aza gorriak, goizargiak
kolorea aldatu eta beren loratzearen ardo kolore aparta erakusten zutenak. Goizargia ikusi orduko.

goizargitze iz eguna argitzea. Patioko ur putzuak izoztuta topatzen genituen goizargitze zurbiletan.
goizdanik adlag goiz, goizik.

Ez ginen fidatzen, gezurra errazegi edo hurregi ote zuen iritziko genion, edo oso goizdanik

harrapatuko gintuen errezelo txar batek.

goizerdi (orobat goiz erdi; Hiztegi Batuan goizerdi agertzen da) iz goizaren erdia.

Goiz erdia zen; haizeak
gogor jotzen zuen. Goizerdi aldera iritsi zen zaldizko batzuekin. Goizerdi aldera edo, eguerdi inguruan, han hasten da gandu fin baten
antzeko mintz xare bat. Goiz erdian etorri da doktorea ohiko bisita egitera. Sasoi hartan, lehenago jaikitzeko aski indarrik ez eta, ohean
geratzen zen goiz erdira arte. Udako goizerdi batean. Goiz erdiko eguzki-izpiak. Ithurbidetiarren etxaldera iritsi ziren goiz erditsutan.
Goiz erditsutaraino, jende gutixko, gero jin da haatik polliki.
[3] goizerdi aldera (5)]

goizero 1 adlag goiz guztietan. ik goiz2 8.

Gure aita ur hotzarekin dutxatzen zen goizero. Goizero, arratsaldeko ordu biak
arte, filosofia. Garbitu iezazkiozu goizero belarriak. Idazkariak kafesnea ekarri dio goizero bezala. Neure senar gizajoa galdu nuenetik,
goizero joaten naiz merkatu nagusira. Goizero, argitu orduko, txangurro, karakoil, txirla, muskulu, lanperna eta arroka inguruan bizi diren
edozein izakiren bila abiatzen ziren. Goizero hamarrak aldean aita etortzen zitzaiola adierazi zidan. Bulegariak erantzun bera ematen zion
goizero doktoreari, eta goizetik goizera tristeago eta adore gabeago itzultzen zen hura etxera. Ia goizero joaten nintzen hara.

2 goizeroko izlag

Goizeroko posta zen, harentzat, egunaren gailurra. Goizeroko ohe harrotuaren mapan. Bazirudien goizeroko
argiaren sekretua zekarrela buruan. Bere semeak egunero zeukan ikusmena bereganatu nahi du, haren goizeroko (edo gaueroko)
ikusmina sentitu. Amonak goizerokoa gogoratu dio Agustini.

3 goizero-goizero Eta goizero-goizero harritzen zen bulego mehar hartako besaulki hartan bere burua topatzen zuenean. Goizerogoizero ordu bat edo bi ematen zituen pistolaz edo karabinaz tiroan trebatzen. Goizero-goizero gertatzen zen hori. Goizero-goizero

·

tronpeta jo eta jo. Ez da jadanik paseatzen, erdi biluzik, ohetik bainugelaraino, goizero, goizero.
[3] goizero agurtzen (3); goizero bezala (14); goizero egiten (8); goizero eta arratsaldero (3); goizero goizero (29); goizero joaten (9); goizero joaten
zen (4); ia goizero (4)]

goizgabetu izond

Batzuek pentsatu zuten meza nagusirako deitzen zutela eta irekitzen hasi ziren ateak; gutxienak, jende
goizgabetua bizi zenekoak bakarrik, alba jotzeak gaua jada bukatu zela abisa ziezaien esna itxaroten zuen jendearenak.

goizgiro ik goiz2 5.
goizik 1 adlag goiz, ohi edo behar baino lehen. ik goizdanik.

Hemendik goiti beharko duk goizik abiatu, bidean
bakarrik ez ibiltzeko. Nahiz eta goizik zen, izigarrizko beroa egiten zuen. Goiz alderat etxerat itzuli goizik biharamunean. Arratsaldetan
goizik irekitzen baititu ateak. Etxe horretan haurrek ama galdu zuten biziki goizik. Gaizo Teodoro-k utzi gaitu 68 urtetan, oraino sobera
goizik. -Ez ninduzuen hain goizik espero, ezta?

2 goiz-goizik Goiz goizik abiaturik, mezaren ondotik izan zen airearen benedikatzea. Bihar goizean, goiz-goizik joanen gara Jaurenea
herritarrari bisita baten egitera.

3 goizean goizik goizean goiz. Goizean goizik, 7 ore[ne]tan, 180 bat jende hurbilduak ziren 20 kilometroko ibilaldiaren egiteko.
Biharamun goizean goizik, hauxe esan baitzidan Oskotz komandanteak: [...]. Badoa zurezko kaiari buruz, bihar goizean goizik
ikasleekin erabili behar dituen ontziei urrundik behakoren bat emateko. Bihar naiz partitzen ahizparenganat eta goizean goizik! Datorren
ikasturtean ez duzu goizean goizik atera beharko errepidera.
[3] ahal bezain goizik (3); aski goizik (7); biziki goizik (4); goiz goizik (9); goizean goizik (39); goizik abiatu (7); goizik abiaturik (3); goizik hasi (3);
goizik hasten (3); goizik jaiki (6); goizik sartu (3); goizik utzi (3); goizik zen (6); hain goizik (10); sobera goizik (6)]

goiznabar ik goizabar.
goizoilanda ik goiz2 7.
goizpasa adlag goiza pasatzera. Atzo Gasteizko Ogetara goizpasa joandakoek ez zuten aspertzeko astirik izan.
goiztiar (orobat goiztar eta goixtiar g.er.; Hiztegi Batuan goiztiar agertzen da) 1 izond goiz jaikitzen
dena. Goiztiarra zara? -Harritzekoa, zu hain goiztiarra izanik lo egotea -Adelak. Txirrindulari guziak goiztiarrak izanen dira, 7 orenetan
da abiatzea. Langile goiztiarrek beharrera alde egindakoan lotara etzaten nintzen pixka batean. Goizeko lehenengo mezara zihoazen
neskame goiztarrei begiratzen nien gelatik. Okinekin batera, inguruetako obretako langileak, gudarosteko gudariak eta etxekoandre
goiztiarrak ere joaten ziren iturri beretara. Inguruko mahaietako bezero goiztiarrek ere. Oilar goiztiarrena. Goiztiar anitzen joanetorria zen geltoki hartan.

2 goizean goizekoa. Bostetan irten baikinen hoteletik tren goiztiar hartara iristeko. Karakorum mendien gainak distirarazten zituen
eguzki goiztiarrak. Beharrik asteguna izaki eta halako ordu goiztiarretan ez nuen zertan Kristinarekin topatzeko beldurrez egon. Aire
goiztiarrak hartu zuen gela. Banatzaileen mugimendu goiztiarrak eguzkiaren lehen aharrausien artean sartu dira leihotik.

3 ohi baino lehenago gertatzen dena.

Krabelinak, ahuntz-prakak, arrosa goiztiarrak eta lobelia urdinak. Betetasun zantzu
hunkigarria beti enara goiztarrena. Goiztiarrak bide dira Asia aldeko Errusiako neguak, eta arras hotzak ere bai. Arratsaldeari amaiera
sorpresaz eta abisurik gabe ematen dioten neguko gau goiztiar horietako bat zen. Zahartzaro goiztiarraz arranguratzen nintzen. Heriotza
goiztiar horri esker. Garaipen goiztiar bat erdieste aldera. Ni neu ez naiz esperientzia goiztiarren aldekoa. Erditze goiztiarretarako
inkubagailuak. Nire amak placenta praevia izan zuen -plazentaren askatze goiztiarra, alegia-. Emakume batek haur bat izan zuen Bilboko
ospital batean, baina hura goiztiarra izan, eta gaixo samar jaioa izaki [...]. Gainera, eiakulazio goiztiarra zuen. Menopausia goiztiarra
dutenek ugalkortasuna berreskuratzeko teknika. Gaixotasunaren fase goiztiarrenetan. Diagnostiko goiztiarrari esker. Tratamendu
goiztiarra askoz eraginkorragoa da umeetan pertsona helduetan baino. Estimulazio goiztiarrari buruzko ikastaroa. Birus eta Segurtasun
Informatikoari buruzko Espainiako Alerta Goiztiarreko Zentroak.

4 heldutasunean aurreratua.

Beste euskal haur goiztiar batek, Jesus Guridik, emanaldi bat eskaintzen du Bellas Artes Antzokian.
Poema hura bokazio poetiko goiztiar baten seinaletzat hartu zuten etxean. Haur donostiar bat, Jose Maria Usandizaga, pianista goiztiarra
Kasinoan. Matematika astronomikoen aplikazio harrigarriak eragin zituen egipziakoa, babilonikoa eta maiena bezalako gizarte
goiztiarretan.
[3] boto goiztiarra (4); diagnostiko goiztiarra (4); eiakulazio goiztiarra (7); heriotza goiztiarra (9); menopausia goiztiarra (4)
eguzki goiztiarrak (3); heriotza goiztiarrak (5)

fase goiztiarrean (5)
alerta goiztiarreko (3)
minbiziaren diagnostiko goiztiarrerako (3)]

goiztiartasun iz goiztiarra denaren nolakotasuna.

Dohain grafiko izugarriak eta sekula ezagutu gabeko goiztiartasuna

erakutsi.

goiztiartu, goiztiar(tu), goiztiartzen da ad goiztiar bihurtu.

Azkuek beste pare hau bildu zuenetik honuntza [ainarak]

goiztartu egin direla nago.

goiztiri iz egunsentia. Goiztiria argitzear denean. Goiztiria goibel agertu zen eta lanbroak herria estaltzen zuen. Goiztiriko lehen
argiekin. Urrutiko kaleetan goiztiriaren argi-izpi urdinak urtzen ari ziren. Goiztiriaren argitasun goganbehartsua sartu zen lurrezko
patiotik. Bi kale harantzago, goiztiri arte zabalik egoten zen tabako denda bat.. Hurbilduko zitzaigun askatasun goiztiria arte.

goiztu, goiz(tu), goizten du ad eguna argitu, eguna zabaldu, egundu. -Goiztuko zian honezkero, argia duk eta.
goiztxinta ik goiz 9.
goiztxo adlag adkor goiz xamar.

Goiztxo genbiltzala iruditzen zitzaion artean ere. Oraindik goiztxo da, ordea, horretaz hitz
egiten hasteko. Edukiari dagokionez, goiztxo da Linek ezagut ditzan. Ondorioak ateratzeko goiztxo, apika.

goizuetar izond/iz Goizuetakoa, Goizuetari dagokiona; Goizuetako herritarra.

Txoperena goizuetar artzaina,
Ameriketan dena 28 urte huntan, 17 urtetan joan zena. Goizuetar gazteak larderia gogorra du aintzinean eta joko zorrotza. Nikolas
Eskudero goizuetarra. Goizuetar askok izaten zuen ohitura mendiz Aranoko San Roke ermitara joateko. Goizuetarrak Leitzakoaren
aurka jokatu dituen azken hamar partidetatik [...] bederatzi irabazi baititu.
[3] goizuetar gazteak (4)
goizuetarrak irabazi zuen (3)]

goizuetera iz Goizuetako euskal hizkera.

Gauza jakina baita Argentinako euskaldunak, euskaraz ari direlarik, eibarreraz,

goizueteraz edo markineraz egiten dutela.

gol iz futbolean eta, baloia atean sartzea; horrela lortutako tantoa.

Athleticek arazoak zituen gol aukerak sortzeko.
Baina azkenean gureek dute gola markatu. 82 garren minutan Dassiek markatu golak ekarri du garaipen hori. Debutean, gainera, bi gol
sartu nituen. Aise bentzutu dituzte Xipreko jokolariak (4 eta 0), nahiz aise gol gehiago sar zezaketeen. Bi partidatan zortzi gol hartu ditu
Ramé atezainak, jakinik hoberenetarik dela Frantzian. Ni ere euren golean ez naiz fin ibili. Bartzelonak Palaun lortutako sei goleko aldeari
egin behar dio aurre Portlandek gaur Iruñean.
[5] bederatzi gol sartu (11); beste bi gol (7); beste gol bat (19); bi gol aukera (5); bi gol egin (23); bi gol sartu (33); bost gol egin (6); bost gol sartu
(27)
gol abantaila (7); gol aldea (22); gol asko sartu (11); gol asko sartzen (8); gol aukera (117); gol aukera asko (6); gol aukera garbi (12); gol aukera
garbiak (12); gol aukera gehiago (5); gol aukera gutxi (5); gol aukerak (46); gol aukerarik (11); gol aukeretan (6); gol average (8); gol average a (6);
gol baino (31); gol baino ez (14); gol baino gehiago (11); gol bakar (30); gol bakar bat (26); gol bakarra (45); gol bakarra egin (5); gol bakarra sartu
(12); gol bakarreko aldearekin (5); gol bana sartu (11); gol bat egin (9); gol bat gehiago (7); gol bat sartu (22); gol bat sartzea (10); gol bat sartzeko
(6); gol bat sartzen (11); gol bateko aldearekin (5); gol bateko aldeaz (5); gol bati esker (24); gol ederra (5); gol erabakigarria (15); gol erabakigarriak
(6); gol erdietsi (6); gol eskasia (7); gol gehiago egin (7); gol gehiago sartu (10); gol gehien egin (8); gol gehien jaso (10); gol gehien sartu (23); gol
gutxi (27); gol gutxi sartu (7); gol gutxi sartzen (6); gol gutxiago (31); gol gutxiago sartu (9); gol gutxien (39); gol gutxien jaso (21); gol gutxien
jasotzen (6); gol gutxien sartu (6); gol ikusgarria (6); gol kopurua (8); gol mordoa (7); gol sena (6); gol zaparrada (10); lau gol egin (10); lau gol jaso
(6); lau gol sartu (22); lehen gol aukera (10); makina bat gol (7); partidako gol bakarra (5); sartutako gol (21); sartutako gol bati (5); sei gol sartu (15);
sortutako gol (6); zazpi gol sartu (11); zortzi gol egin (6)]

golardoatu, golardoa, golardoatzen du ad sariztatu. Zeren eta mutil kondenatu harenganik hurbil egon bainintekeen ni ere,
orduan hilez gero, eta ez sainduen saindutasunean lorifikaturik eta golardoaturik. Eta gurekin atsegina bazara golardoatua izanen zara.

goldagarri izond goldatzen ahal dena. Esteparen ipar-mendebaldeko zerrendan zehar zegoen lur beltzeko zati goldagarrira.
goldaketa iz goldatzea.

Goldaketa lanetara itzultzea. Goldaketa teknikez. Lur-goldaketak sustatu eta jabe handiak bultzatu
dituzte, eurak eurenez landu ezineko lurrak saltzera. Ez dute [ziklopeek] lurrik lantzen, eta berez etortzen zaizkie janariak, goldaketan
edo ereiten ibili gabe. Ildo hartan goldaketan, alde biak antikomunismoaren uztarri bakarrak loturik ziren.

goldatu, golda, goldatzen (orobat goldetu g.er.) 1 du ad goldeaz landu. ik laiatu.

Zaldi holandarra, lehengo
baserritarrek goldatzeko erabiltzen zituzten haietakoa. Lur bera behin eta berriro goldatu, irauli, erein eta jorratuz. Ez neukan lurra zerez
goldatu. Ordu gutxi batzuetan goldatu ditu bere sail guztiak. Lur-sail oraindik goldatu gabeak lantzera behartuta. Petrusek ez du aski
izango bere hektarea eta erditxoa betiko goldatzearekin. Baserri zuri-zuriak ageri dira txukun goldatutako mendi-maldetan. Lur gaina
lantzez goldatua. Jon Sarasuak eremu askotako lurrak goldetu izan ditu bere saiakera-testuekin.

2 irud Izerdiak ildo ñimiñoak goldatzen zizkidan lepoan eta galtzarbeetan.
golde 1 iz lurra lantzeko lanabes horzduna, idi, zama abere edo traktore batek herrestan eramaten duena
eta laborariak atzetik gidatzen duena. Zokor emankorrak goldez irauli. Hiru hortzeko goldeari. Eta orain, idi parea ere ebatsiz
geroz, ezinezkoa izanen zitzaien goldea herrestaka tiratzea. Badira hor lurraren itzultzeko erabiltzen ziren golde xahar batzu, batto 1825ekoa. Goldea, lurra mozten eta pikatzen zuen burdin zorrotza, esku batez behar zen atxiki. Montolmoko gizon bat nabarra goldeari
itsasten ari zela, guztiz puskatu eta zatikatu zitzaion. ik beherago 6. Eskua goldeari ezarri nahi diozuenok. Amonarekin, baina, guztiz
bestela gertatzen zitzaidan, haren zimurrak maitasunaren goldeak irekitako arrasto ederren antzeko egiten baitzitzaizkidan.

2 lur neurria, egun batean goldatzen den eremuaren baliokidea. Hamabi seme-alaba eta mila eta bostehun golde lur.
Aitak ez zukeen hitz erdirik ere esango ezta hiru golde gari erne-berri zapaldu edo mahatsondo ilara bat ipurditik atera bagenio ere.

3 goldean goldatzen. Soroan goldean ari zen Joan izeneko gizon biziki sinple bat atera zitzaion bidera. Behiei aidaka ibili beharra
balego goldean.

4 esku golde Antzinako garaietan, esan nahi baita hamar urte lehenago, egunak behar izango zituzkeen idiekin eta esku-goldearekin.
5 golde birakari Petrusek traktore bat eskuratu du, berak ez daki nondik, eta golde birakaria erantsi dio hari.
6 golde mutur goldearen hortza. Lurra iraultzen duten golde muturrak. Inprenta-letrak golde muturrak bezala metalezkoak
baitziren.

7 golde-nabar (orobat goldenabar) golde mota horzduna.

Filistearrengana jo behar izaten zuten israeldarrek beren
golde-nabar, haitzur, aizkora nahiz igitaiak zorroztera. Hortxe unatzen ditugu idiak eta nekazarien indarrak eta higatzen golde-nabarra
eta soroek kostata ematen dute: hain urri fruituan eta hain lan handia behar. burdinazko golde-nabar okerra soroetan txikitu egiten da
ezkutuki, eta harri-bideak jendearen oinetan higaturik dakutsagu. Gure alderdian, behiekin baitziren tiratzen goldenabarrak, bazen
iraultzaile bat, bi tresna horiekin lan egiten zuena; behien aitzinean bazihoan itots emailea edo itzaina, ardurenean gaztea. aspaldiko
urtetan ari zen han hautsa pilatzen, eta euritan lanabes hondatuak, gurpilak, aitzur kirtenak, golde nabarrak herdoiltzen.

8 golde-txiki Zenbat saski eta otarre klase, eta astozesto eta gurdizesto, eta zenbat lera, are, bostortz edo goldettikiren karela...

[3] golde aro (5); golde lur (6); golde nabar (3)
goldean ari (4); goldean ari zen (3); soroan goldean ari (3)
goldeari heldu (3)]

goldealdi iz Goldean egiten den aldia. Bederatzi goldealdi.
goldelari iz lurra goldeaz lantzen duen pertsona.

Ildoa xuxen daraman goldelaria baino xuxenago ibiliko ziren guztiak.
Horrela goldelari urtetsua, buruari eraginka, noiznahi kexu da bere neke handiak alferrik izan direla eta, oraina iraganarekin alderatzean,
sarritan aitaren zortea goratzen du.

goleatzaile izond golegilea.

Javier Aguirre entrenatzaileak nahi duen aurrelari goleatzailea. 29 gol sartu dituzu bost partidatan,
eta taldeko goleatzaile nagusia zara. Aranburu, Idiakez eta Kovacevic izan ziren goleatzaileak.
[3] bigarren mailako goleatzaile (4); goleatzaile nagusi (3); goleatzaile nagusia (34); goleatzaile nagusiak (5); goleatzaile nagusiena (3); goleatzaile
onena (9); goleatzaile onenen (3); ligako goleatzaile (7); ligako goleatzaile nagusia (4); partidako goleatzaile (5); partidako goleatzaile nagusia (4);
taldeko goleatzaile (16); taldeko goleatzaile onena (3); taldeko goleatzaile nagusia (7)
goleatzailerik onena (4)]

golegile izond golak sartzen dituena.

Aurrelari golegile bat. Gorabehera handiko sasoia egiten ari den arren, golegilea dela
erakutsi du. Zidane, Figo, eta Ronaldo pottoloa izan ziren golegileak. Urrezko bota neureganatu nuen, lehiaketako golegilerik onenari
zegokiona.
[3] golegile aparta (5); golegile handia (4); golegile nagusi (4); golegile nagusia (30); golegile nagusia izan (4); golegile nagusiak (9); golegile onena
(24); golegile onena izan (6); golegile onenen (3); golegile ospearekin (4); ligako golegile (11); ligako golegile onena (5); taldeko golegile (29); taldeko
golegile onena (8); taldeko golegile nagusia (15);
golegilerik onena (19); golegilerik onenak (5); gorritxoen golegilerik onena (3); taldeko golegilerik onena (4)]

golem iz buztinez eginiko automata ahalmentsua, G. Meyrinck-en eleberri baten protagonista.

Kafkak
sinesten zuen golemean, eta baita etorkizunak beste bat ekar zezakeela ere. Shelley esaten ari zaigu nekez uler daitekeela bizitza
elementu fisiko eta kimiko ezorganikoen multzo soiletik sorturiko ondorio baten modura, eta Golema edo Gizon ikusezina bezalako literatur
asmazioen osaketan beti dago zientzia mekanizistaren edo alkimiaren kontrako jarrera. Etxeko bidean, sinagoga zahar baten aurretik
pasatu ginen, eta Kafka golemaz hasi zen hizketan.

goleta iz bi mastako belaontzi arina. Leviatan, ordea, bi mastako goleta ingelesa zen, 200 tonakoa, arina oso eta ederra, inon
itsasontzi ederrik izan bada. Han, Mont Blanc, hiru mastakoa goleta holandarra zuten zain. Goleta txiki bateko kapitain gisa, batik bat
Gerra Handiko alemaniar metrailadorez osatutako arma karga zeraman Rotterdameko portutik. Goleta baten bela puztuetan. Halako
batean, ordea, musika bat entzun zuten goletako eskifaiakoek.

golf 1 iz pilota txiki bat makila moduko batez joaz ibilbide baten zeharko zuloetan sarraraztean datzan
kirola. Argazkian, Maradona, herenegun, golfean jokatzen, ospitaletik irten ondoren.Tropikoan denbora puska bat eman duten guztiak
dituk susmagarri, golfean edo tenisean aritu besterik egin ez badute ere. Itxura oneko tipoa da, sendoa, handia, begi ilun eta azal
zaildukoa golfean hainbeste ibiltzearen poderioz. Bizkaitar askok lurraldetik kanpo joan behar izaten dutela golfean jarduteko. Harri bat
aterkiaren giderrarekin golfean jolasteko. Emazte gazteagoaren amorantea -golfeko irakaslea? bridge-koa? edo Ekialdeko umezurtzen
trafikoan espezializatutako GKEko arduraduna?-. Futbolari, arraulari, rugbilari, golfeko xapeldun. Golfeko pilotaren tamainako koskorra.
Maniki bat golfeko arropaz jantzia. Golfeko galtzak zeramatzan gizon baten erretratu markoduna. Sukaldeko leihotik golfeko zelaia
ikusten omen zuen.

2 golf-zelaia. Hondarribiko golfaren aldamenean bizi direnak. Txantako golfera biltzen zirenak.
3 (hitz elkartuetan) Golf eta tenis zelaiak. Golf zelai batek urte batean behar duen ur kopuruarekin 100.000 biztanleko hiri bat urte
oso baterako hornitu omen daiteke. Adam Johnson delako batek Saito jaunari igande hartan golf partida bat jokatzeko egin zion gonbitea.
Golf jokalari profesional bilakatu zen duela hilabete. ik golfari. Vernonek esan dit golf-jokalari aparta zarela, Mason jauna... Golf makilak
eramateko poltsa eder bat. Golf makila batez. Golf-klubean erabiltzen dudan takilla. Artxanda Golf Elkarteko arduradunen arabera.
Artxanda Golf taldekoak. Maddi golf eskoletan abiatua zen hiri ondoko zelai batean. Carlota Ziganda nafarrak Europako afizionatuen golf
txapelketa irabazi du.
[3] golf jokalari (9); golf jokalaria (7); golf lehiaketa (3); golf zelai (8); golf zelaia (24); golf zelaia egiteko (3); golf zelaiak (18); golf zelaian (8); golf
zelaiaren (13); golf zelaien (3); golf zelaiko (3); trianoko golf zelaia (3);
basusarriko golfaren (3); hondarribiko golfaren (3)
hondarribiko golfean (4)]

golferia iz alprojakeria. Baina golferiarik gabe, e, zuk gizon txintxoa dirudizu-eta.
golflari iz golf jokalaria.

Golflari bikaina, pilotari ez hain ona. Begiak erabili zituen pilotatxoei, golfari eta golflariei buruz
pentsatzen zuen guztia adierazteko.

golfo iz alproja. Hire moduko golfoak, gutxi. Gau osoa gure moduko golfo parea jasaten eta, hartuko duk trago bat.
golfzale (corpusean soilik golf zale) iz golfaren zalea den jolakaria.

Golf zale amorratua izaki, sekulako poza hartu ei
zuen Jose Mari Olazabalen ondoan bizi behar zuela esan ziotenean Basozabalen, Hondarribian.

golko (orobat G maiuskulaz) 1 iz bi lurmuturren arteko itsas zatia.

Bizkaiko Golkoko antxoa harrapaketak. Petrolio
putzu handiak aurkitu dituzte Mexikoko Golkoan. Handik ibai Orinocoko ahorat, Tierra de Graciako golkoko ur gezetan barrena. Persiar
Golkoko herrialdeetan. Pertsiar Golkoko gerraren ondoren. Norvegiako golko ikusgarriak dira fiordoak. Hiritxo txuri-txuri bat da [Ajaccio],
alde guztietatik mendiz inguratua dagoen itsas golko zoragarri haren ertzean etzana. Hampdengo herrixka, White Bay deitzen zaion urgolkoaren bazterretan zen. Muino bat eskuinean, muino bat ezkerrean, bi golko; erdian istmo bat, mendi bat itsasoan; mendiaren orpoan
hiri bat. Bela-untzian, "Route du rhum" itsasbideko golko gaixtoenak beharko ditu iragan, uhain eta ekaitz ikaragarriak gainditu, Pointe à
Pitre-raino heltzeko.

2 (G maiuskulaz) pertsiar golkoa.

Saudi Arabian edo Golkoko herrietan. Irakiarrentzat eta Golkoko arabiarrentzat. 1991.
urteko Golkoko Gerrak soldaduengan eragin zituen arazoak. Lehen ere, Turkian eta hor gaindi, ainitz hitzeman zutela amerikanoek
Golkoko gerla hartan eta guti eman.

3 ur golko (orobat urgolko) golkoa. Hampdengo herrixka, White Bay deitzen zaion ur-golkoaren bazterretan zen, Atlantikotik
ahal bezain urrun. San Laurendi ur-golkoko uhin apalen erritmo berak mailu ukaldien kasken artekak betetzen zituen. Amerikano armadak
gisa hartako apailuak hasiak ditu, bereziki persiko urgolkoan.

4 ik kolko.
[3] bizkaiko golko (5)
bizkaiko golkoa (3);
bere golkoan (5); bihotza golkoan (5); bizkaiko golkoan (31); mexiko golkoan (3); mexikoko golkoan (9); persiako golkoan (4)
bizkaiko golkoko (11); golkoko gerla (5); golkoko gerra (3); golkoko gerrako (8); golkoko gerran (10); golkoko gerraren (11); golkoko gerraren
ondoren (3); golkoko gerratik (3); golkoko gerraz (6); golkoko gerraz geroztik (5); golkoko korronteko (3); golkoko sindromea (3); golkoko ur (4);
mexikoko golkoko (6); persiako golkoko (3); pertsiar golkoko (7)
bere golkorako (20); golkorako gorde (3); neure golkorako (10); nire golkorako (8)]

golkotsu izond golko asko dagoena. Gipuzkoa aldeko txoko golkotsu horretan.
golkotxo iz golko txikia.

1878an, pazko garaia omen orduan, egundoko galernak jo omen zuen Kantauriko itsas-bazterrean,
Gipuzkoako golkotxoan batik bat. Donostian, berriro diot, Kontxako itxas-golkotxo hori. Donostiako golkotxo edo itsas txoko horretatik.

goma 1 iz gai garden likatsua, zenbait zuhaitzen azalari dariena. ik lekeda. Zer dakizu zuk gomari buruz?... Gaur
goizzeko egunkarietan ikusi al duzzu gomaren merkataritzari buruzz idatzi dudan artikulu polita? Gure gizonak lehenbizi Schkopau-n
jarduna zen lanean, gomaren teknologian trebatzeko. Gomaz estaliriko bi kobre-hari.

2 gomazko zerrenda edo hari modukoa.

Galtzontziloetako goma. Atzera begiratzen du, gero hatz artean darabilen gomari.
Goma batez bildutako ile luzea zeraman hura. Tiragoma patrikatik atera, sardea gidatu, gomak luzatu, disparatu... Goma korapilatu batez
itxitako kutxatxo metalikoak. Eta karpeta darama besapean, goma bat apurtuta duen karpeta. Belus beltzezko goma harekin eutsitako
galtzerdi zuri haien barrenean. Estetoskopio hautsiaren gomak lepotik kendu eta luzatu egin zenizkion. Kutxatxoak zuloak zituen
arnasbiderako, eta goma elastikoak inguru osoan.

3 ezabagoma.

Nire koaderno borroiz beteak, nire goma eta boligrafoak antolatu nituen. Bi arkatz, bi goma, eta bi orri. Lapitza eta
goma, goma eta lapitza.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Buruan goma-xingola zuri bat jarrita. Zikin-zikina mahaia, paper azal mehez, gomaaparrez, kafe koilarez eta gatz eta piperbeltzezko zorroez betea. Sabela ireki eta metro eta erdiko goma zerrenda atera zioten, hesteetan
itsatsirik eta kiribildurik. Argazkiak pikorra ikusgarria, ekaia agerian zuten euskarritan eginez, "goma bikromato" famatu haietan, adibidez.

5 (hitz elkartuetan bigarren gisa) Azpilgo zabortegietako batean gurpil-gomak erretzen ari dira. Kanoak behar zuen tarte zehatz
hura mantentzeko, gurpil-gomazko defentsak sobera behartu gabe. Ardo zahato eta zahagiak, zakuak eta bizikleta gomak. Haien
aurpegiak zimurturik daudela, begiei erretxina lodi eta aranondo-goma dariela.

6 (zoruaz mintzatuz)

Aurtengo goma gaineko Euskadiko Sokatira Txapelketako lehen jardunaldia. Zortziko ohiko talde berriak
sortzeko zailtasunak antzeman ondoren ekin zioten lauko txapelketak antolatzeari, eta horretan dihardu Euskadiko Herri Kirol
Federakuntzak sokatira taldeekin batera, bai goma gainean bai lurrean. Iaz baino bi aste lehenago hasiko da goma gaineko ohiko Euskal
Herriko Txapelketa, bihar, Laudion. Hurrengo txapelketa Euskadiko lur gainekoa izango, eta espero dezagun ez izatea goma gainekoan
izan diren arazoak. Bestalde, goma gaineko Nafarroako Txapelketa gaur hasiko da Sunbillako pilotalekuan. Joan den asteburuan hasi da
goma gaineko sasoia Lauko Euskadiko Txapelketarekin. Atzo hasi zen goma gaineko Euskadiko Txapelketa gizonezkoen sailean, 600
kiloko lehen jardunaldia jokatuta.

7 (mastekatzekoa) Hortxe segitzen duzu goma-puska lehor bati koxk eta koxk, harik-eta nazka-nazka egin eta, ahoan ezin edukizko
karkaxa lodi gogortu baten pare dela sentituz, ahotik kanpora bota duzun arte. · Hiru barra mastekatzeko goma, hogeita bost zentimoko
lau txanpon.

8 gomazko

Evans jauna gomazko gauzen saltzailea zen, gomazko jostailuak, gomazko xiringak eta gomazko alfonbra txikiak
saltzen zituen. Epailea gomazko arrantza-bota luzeak jantzita hurbildu zen. Gomazko eskularruak zituen zirujau bat. Gomazko lokarriek
korapilo berriak zituzten. "Bir" delako hori gomazko zerrenda bat zen, gaixo zegoen behatzari estu-estu lotzen zitzaiona behatza ubeltzen
zen arte. Gomazkoa zen pilota eta gardena, eta gomazko suge bat zeukan barruan, kiribilduta. Estu eta zakar heltzen zion zigorrari,
izerdiz betetzen zuen eta gomazko ezpata bat balitz bezala astintzen. Game Boyaren gomazko botoiak sakatu ditu. Denbora pixka bat
behar izan zuten gomazko beso hezurgabe hura mahukara sartzeko. Almond Roca batzuk Maryrentzat, eta gomazko goxokiak umeentzat.
Gomazko gurpildun atoi handi bat, kamioiei lotzen zaizkien horietakoa. Iraunkorrak ziruditen gomazko zoladun zapata lokarridunak.

9 goma arabiar

Goma arabiarra baizik ez da, lagunen mandatu bat. Burdin tanogalatoz, goma arabiarrez eta urez osatutako

konposatu bat.

10 goma-dos/goma-2 dinamita plastikoa.

Titadyne eta Goma 2 ECO produktu beraren, dinamitaren, bi marka dira. Autoan
ezkutaturik zeuden goma-2 kilogramo haien eztanda. Hamahiru lehergailuak Goma Dos Eco dinamitaz osatuta zeuden.
[3] goma arinarekin (16); goma batez (4); goma gainean (8); goma gaineko (39); goma gainekoan (3); goma hutsarekin (4);
gomazko eskularruak (3); gomazko pilota (20); gomazko pilotak (14); gomazko pilotarekin (6); gomazko pilotaz (3); gomazko pilotekin (7); gomazko
zapatak (3); paleta gomazko (3)]

gomatxo iz goma txikia. Gomatxo bat ibiltzen du beti hatz lodiaren gerrian, eta hari tira eta askatu dator. Diru aldetik ez zegoen
arazorik, hainbat libra eman baitzioten gomatxo batean bilduta. Etxeratu eta tresnatxo guztiak prestatu nituen: koilaratxoa, gomatxoa,
kandelatxoa, zigarreta-ahokoa... dena prest.

gomaztatu izond ile-gogortzailea duena. Ile gomaztatu eta traje garbiko gizon haietako bati.
gomendagaitz izond gomendagarria ez dena.

Zerritegi ustel hura jende gomendagaitzen ohizko biltegia zen. Hiriko toki
gomendagaitzak bisitatzen hasi zen: Bertako portu inguruko karrikatxoak, Gaztelu Berriko soldadueria ibili ohi zen zerritegiak, Baiona
Ttipiko hegoaldeko harresi ondoak.

gomendagarri izond gomendatua izatea merezi duena.

Oso liburuxka gomendagarria argitaratu du. Liburu
gomendagarri honetan aipatzen direnak. Hego Ameriketan kolonialismoak egindako kaltearen kronika gomendagarria. Oinarrian
ikuspegi ekologikoa duen ekonomiako eskuliburu benetan gomendagarria. Ez zen gauza gomendagarria batere egun antzu horietan
sortzea, zoritxarra zekarkeelako. Gure amaren iritzian liburu hura ez zen oso gomendagarria Margotentzat. Orduan gomendagarria da
hitz horrekin eskuzabalegi ez jokatzea. Ez dut uste neskatxak limurtzeko oso metodo gomendagarria denik.
gomendagarria, alegia.

gomendarazi, gomendaraz, gomendarazten du ad gomendatzera behartu.

·

Terapia ez-

Halaber, gomendarazi gaitzazu biziki

zeure ahizpei. Eta ni eta nire alabak biziki gomendarazi gaitzazu Kristogan zeure alabei.
[3] guztiz gomendagarria da (3); liburu gomendagarria da (3); oso gomendagarria (3)]

gomendatu, gomenda, gomendatzen 1 du ad norbaiti norbait edo zerbait aipatu edo adierazi, aintzakotzat
har dezan. ik artamendatu. Lehen legeak, beraz, jatorrizko genero ezberdinen anizkuntasunaren gehiegikeria saihesten du eta
homogeneotasuna gomendatzen du. Biziki gomendatzen diot artikulu hori ahoskeraren jabekuntza interesatzen zaionari. Lehenak zer
egin behar den gomendatzen digu, baldin eta zoriona lortu nahi badugu. Hurrengo eguna arte itxaroteko gomendatu zidan. Ez joateko
gomendatu didate. -Ez al dizute ezkontzeko gomendatu? Gomendatzen dugu sei egunez ez gasnatzea horien esnea. Hala egitea
gomendatzen dizut. Nik uste nian hire baitan fida nintekeela eta horregatik gomendatu hindudan zainketa komiteari. Han sinpletasuna
ohoratzen da, pobretasuna goraipatzen, apaltasuna gomendatzen. Txanponaren beste aldeari erreparatzea gomendatzen da, ez balizko
alde teknikoari, baizik eta politikoari. Ingurune hartarik iragan behar zuten guztiei -neskatxei batik bat- gomendatzen zitzaien ezen ibil
zitezela kontuz eta egin ziezaiotela otoitz san Migel arkanjeluari.

2 agindu, gomendio utzi. Izan ere, ez zen sekula Ebanjelioaren entzule gor izan, baizik eta entzundakoa bere oroimen harrigarriari
gomendatuz, arreta osoz hitzez hitz betetzen ahalegintzen zen. Frantziskok Liburu Santuetan aditua zen Spirako Zesareo anaiari
gomendatu ziola, "berak hitz xumez idatziriko Erregela Ebanjelioko hitzez janzteko eginkizuna”. Maitasunez hartu zuen kardinal santu hark
gomendatu zioten artaldea. Jauna, zuri gomendatzen dizut orain arte nire esku utzi duzun familia hau. Zeuri gomendatu zaizun artalde
osoaren aita eta jaun baitzara. Gomendatu zitzaion presoa zorigaitzetik askatu zuen.

· 3 zaio ad Bihotz-bihotzez eta negar-malkoz Jainkoari gomendatzen zitzaion, bere erruki txit santuagatik lagun ziezaion. Zuen otoitzei
gomendatzen natzaie. Egunean eguneko sainduari gomendatzen hasten zitzaizkiola. Bere zentzumenen erabileran Kristo gure Jaunaren
antzeko izan nahi duena, gomenda bekio Jainko handiari prestamen-otoitzean, eta esan beza agurmaria bat edo Gure Aita bat,

·

zentzumenak banaka gogoratu ondoren.
Badakigu zer zen onura batengatik nork bere bura inori gomendatzea. Ezin zuen hitz egin,
baina bihotzean Frantzisko dohatsuari gomendatu zion debozioz bere burua.

4 (era burutua izenondo gisa)

Lo-ordu kopuru gomendatura iristen ez diren horietakoa haiz hi ere?
[3] biziki gomendatu (3); egitea gomendatu (7); egiteko gomendatu (3); hartzea gomendatu (7); hartzeko gomendatu (4); ibiltzeko gomendatu (3);
uzteko gomendatu (6)
egitea gomendatzen (8); egiteko gomendatzen (3); ematea gomendatzen (3); erabiltzeko gomendatzen (3); ezartzea gomendatzen (4); hartzea
gomendatzen (3); irakurtzea gomendatzen (3); joatea gomendatzen (3)]

gomendatzaile iz gomendatzen duen pertsona. Finkielkrauten gomendatzaile euskaldunek.
gomendio 1 iz gomendatzea; gomendatzen dena. Elizaren arauak eta agintarien gomendioak gaitzat harturik. Adiskidearen
gomendioak jarraituz. Gidariak errespetatzeko gomendioa egin zigun arren, errukirik gabe zapaltzen genituen hilarriak. Bolognako
Adierazpenak sei gomendio egin zizkien unibertsitateetako eta gobernuetako kideei. Haur jaioberria harengandik aparte edukitzeko
gomendioa egin zuten sendagileek. Israelgo Auzitegi Gorenak balok ez erabiltzeko gomendioa egin zion Armadari duela bi urte. Gutuna
berehala igortzeko gomendioa eman ziola. Negoziaketa errazteaz gain, auziak gainditzeko gomendioak eskainiko ditu. Udalak ez zuen
gomendioa onartu. Euskalkien erabileraz Euskaltzaindiak egin arauak eta gomendioak bete beharrekoak dira. Tortura eragozteko
gomendioak aintzat hartzeko. Mamitsua da eta gomendio zehatzak proposatzen ditu, erakunde guztientzat. Nafarroako araudia Europak
zehaztutako gomendioetara eta arauetara egokituko dela. Poesia liburuak osorik irakurtzeko, hona nire gomendioa: hasi bukaeratik,
azken orrialdetik lehenbizikora. Emeki-emeki ostatuko bezeroak arimaz bezainbat gorputzez zerbitzatzen hasi zen, nagusiaren gomendioz.
Okendoren gomendioz nindoala izkiriatu nuen. Egoitza hartako jabearentzat gomendiozko gutun bat neraman.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Atxilotuek polizia etxeetan maiz jasotzen dituzten tratu txarrei aurre egiteko gomendio
sorta jasotzen duen txostena aurkeztu zuen. Herriko apezak izenpetu zion gomendio gutuna.

3 ordena militar baten lurraldea.

Antzina Thorenc-eko lurraldea gobernatzen zuen behinolako Tenpleko ordenaren gomendioburu baten egoitza. Gomendio egoitzaren aurrez aurre, haranaren beste aldean, baina hura baino beherago, bada jendea bizi den gaztelu
bat.

4 -en gomendio -en ardurapean, -en babespean.

Mariñela auzoguneko ama-eskolaren aldean, herriak Luma elkartearen
gomendio utzi etxe ttipi batean. Libro utzia izan da bainan Baionako auzitegiaren gomendio egon behar du afera alde bat xuritu arte.
Gobernuak deliberatu zuen [buhami horiek] denak igorriko zirela beraz Ipar-Ameriketarat, Frantziaren gomendio zen Louisiane
eskualderat. Ez zenuen ahantziko haur hori zure eskariz hartu nuela neure gomendio. Paper horiek zure gomendio utzirik, uste dut,
andrea, gutun horietan zerikusia duten presunak zerbitzen ditudala paper horiek presuna horiei berei emanez bezain ongi. Volanges
andreak Rosemonde andrearen gomendio utzi zituen gutunekin osatu dugu bilduma hau. Nire Griselle zuhurtziagabea zure gomendio
uzten dizut.

4 -en gomendiotan -en gomendio. Noelia haren gomendioan utzi zuen, pentsatuz Varela hori itxuraz zen bezain gizon zintzoa
zela.
[3] gomendio orokor (3); gomendio sorta (4); gomendio utzi (4); gomendio zehatzak (3); hainbat gomendio egin (4); hainbat gomendio eman (3)
arimaren gomendioa (4); egiteko gomendioa (3); gomendioa egin (31); gomendioa egingo (3); gomendioa egiten (4); gomendioa eman (7); hartzeko
gomendioa (5); hartzeko gomendioa egin (3)
azken gomendioak (6); egindako gomendioak (5); eginiko gomendioak (6); emandako gomendioak (9); gomendioak bete (5); gomendioak betetzeko
(3); gomendioak egiten (3); gomendioak eman (7); gomendioak ematen (3); gomendioak jarraituz (5); gomendioak jasotzen (3); kontalariaren
gomendioak (3); z gomendioak (3); van bovenen gomendioak (3)
gomendioan utzi zuen (3)
gomendioari jarraiki (4)
gomendiozko karta (7)]

gomina iz ile-gogortzailea. Eta gomina ematen zuen, gainera, atzeraka orrazteko. Bibote beltza eta gomina emana, eta ileordea
dituela. Gominaz gogortutako ileak. Larrua, piercing-a, gomina buruan...

gominadun izond gomina duena.

Errabino batek, bibote txiki bat eta bere ile gominadunarekin ondo ematen zuen koloreko
txanoa zeramatzanak, hilaren gorazarrea egin zuen, ingelesez.

gominatu izond gomina eman zaiona. ik gominaztatu.

Idun jasoko polo beixaren gainetik galtzen zaio adats kirru
gominatua. Hirietan, jendeak arimarik gabeko gauzei begiratzen die, intentziorik gabeko eremuei: ipurdi bati, eskote bati, jaka bitxiari,
adats gominatuari, eskaparateei, semaforoei.

gominaztatu izond gomina eman zaiona. ik gominatu.

Buru gaineko mataza gominaztatuan. Ile gominaztatuan

tangero itxura ematen zioten onda batzuk zituen eginak.

gominola iz goxoki mastekagarria.

Mutikoak litxarreria pila bat aipatu zion: erregaliza, melaza, gominolak, azukre hautsa.
Gominola-pakete handi samarra imajinatzen zuen eta, gominolen artean, txokolate zati batzuk. Gominola asko jaten direnean. Di-da
baten irentsi nituen telebista aurreko mahaitxoan zeuden gominola guztiak.

gomit (orobat gomita, komit eta kumit g.er.; Hiztegi Batuak gonbit hobesten du eta komit baztertzen du)
1 iz gonbita. Gobernu buruari gomita. Ezteien eguna berexia, gomita guziak eginak. Nere gomita egin dautzuetalarik, gogoz eta
bihotzez egin dut. Gomitak igorri genituen beste block-etara, apez polonesei ere. Gomita deneri zabaldua da... B.-ko buruzagiek ere ukan
dutela egun hortan parte hartzeko gomita. Baietz ihardetsi zidan gomita hori ene ahotik atera orduko. Kabaladun ala ez, orori komita
hedatua zauzue. Etxe denetan izana dugu gomit hori eta gazte horiek nahi lukete jakin zenbat jende bilduko den eta hortako galdetua
zuten izenen emaitea urriaren 10 eko. Ehun bat lagun nunbeitan bildu da larunbat aratsean trinketeko salan, Otxaldetarrak elkarte
berriaren gomitari ihardetsirik. Igorri dugu ikastolako haur batek egindako marrazkia gomit bezala. Afariaren sustatzailea eta gomit
txartelaren egilea.

2 gonbidatua. Hautetsi abertzaleen elkarteak antolatu ekitaldi horretara gomita guztiak etorri dira : Didier Borotra, B.A. Arrats hortan
gomita guzieri eskaini liburuxkan Michel Noblia lehendakari ordeak zion: [...]. Mintzaldi hau Ortzaizeko Ikastolako pedagogia taldeak
antolatua zuen eta Mado Jadau psikologoa zen gomita. Gaurko gure gomita, Ezterenzubikoa dugu sortzez, Seaskako presidenta, JeanLouis Maitia. Dominique serora Behauztarra bere gomitekin "Emaztearen Etchea"ren aintzinean.

3 gomit izan gonbidatua izan. Zikiro jate batetara gomit ziren herriko bestetan lanean arizan diren herritarrak. Astelehen 29an
komit direla nahi duten guziak, abisatzekotan, eta urririk, Goizeko Izarrak eskainiko duen zikiro erre haren jaterat. Denak gomit zirezte
memento goxo baten pasatzera. Aste huntan, bertze lurralde bat zen gomit gure xokorat. Aldi huntan, egun oso baten pasatzera gomit

·

ziren Azpeitiara. haurrak gomit dira musika tresnak ekartzerat (triki, txistu, guitarra...) kantuak alaitzeko.
Alabainan, Jorge Oteiza,
gomit dugu.
[3] herritarrak gomit dira (3); denak gomit gira (10); guziak gomit direla (3); guziak gomit dira (65); denak gomit dira (8); denak gomit zirezte (23)
gomita berezia (3); gomita egin (8); gomita egina (7); gomita eginik (3); gomita egiten (5); gomita igortzen (3); gomita izanen (3); gomita luzatu (3);
gomita nagusiak (3); gomita zabaltzen (3); ihiztarien gomita (3); gomita zabal bat (3); gomita berezi bat (3); gomita igortzen dugu (3); gomita deneri
zabaldua (6); gomita izanen da (3); gomita egin zidan (3)
gomitari ihardetsirik (3); gomitari ihardetsiz (3)]

gomitatu, gomita, gomitatzen (orobat komitatu g.er. eta kumitatu g.er.; Hiztegi Batuak gonbidatu
hobesten du) 1 du ad gonbidatu. Behin, afaltzera gomitatu nuen baina ez zuen onartu. Eta irriño goxo batekin emazteak
gomitatu zituen barnera. Noiz-behinka, inguruetako zaldun izan nahi zuten hamabi urteko mutikoen bere gortera gomitatzeko usaia
zuen. Ordutik urtero garaztarrak gomitatuak ziren Lizarrak muntatzen zien bestara. Gomitatzen ditu familiako eta adiskide guziak,
apezak, fraileak eta soinulariak. Ez dakit Euskal Herritik nor gomitatua zen. Igandean, aratsaldeko 4-etan, Donapaleuko elizan, 5 kantari
andana, Elhea taldeak gomitaturik.

2 (era burutua izen gisa)

Carlos Zazpigarrenak eta bere etxean zeuzkan gomitatuek, eskuzarta luzea jo zuten balkoietatik.
Hautetsi eta gomitatu askorekin egin den bilkuran. Gomitatuetan hor ziren ere besteak beste Angeles Iztueta, euskal-gobernukoa,
Frantxua Maitia, lurraldeburuaren izenean, [...].
[3] ordezkariak gomitatu (3)
ordezkariak gomitatu (3)
auzapezak gomitaturik (3); elkarteak gomitaturik (6); ikastolak gomitaturik (4)
biltzarrak gomitatzen ditu (3); gogotik gomitatzen (3); guziak gomitatzen ditugu (5); guziak gomitatzen dituzte (5); herritarrak gomitatzen dituzte (4)]

gomitatzaile (orobat komitatzaile) izond gonbidatzailea. Ibaialde elkarte gomitatzaileko kidearekin. Gertatzen dena da
gomitatuaren malestrukeriekin, gomitatzaileak agertzen direla bertzea iduria, bati emaztea joaiten zaiola, bertzeari halaber eta,
dirudianez, beharko duela pagatu zerga gehiago. Besteak beste, badakite ere Uztaritzeko erretorek, eta komentuko serora beltxek, beti
interesatua eta interesgarri zela Lafitte, hartaz behartzen edo komitatzaile zirenendako.

gomitolarri iz goragalea. Gomitolarriak ez du bazterrak zipriztindu arteko onik izango, ondo ezagutzen dut barrena hustu behar
gogaikarri hau. Liskar eta gehiegikeriek, goragale eta gomitolarri itzela eragin dute Bidasoaz honanzko lurretan.

gomuta 1 iz oroimena. Eta harrikoan, Ane etorri zitzaion gomutara. –Nik Txabi ekartzen nian gomutara, indarra emoten zidaan.
Aurreko hilabeteak ekarri zituen gomutara. Livornon ginen, gomutan daukat sobietikoek Laika txakurtxoa espaziora bidali zutela
zekartela izparringi guztiek. Gomutan dut, txikitan, amamak Athleticen ereserkia kantatzen zidala. Gizonaren gomutan atxikirik gelditu
dira haurretako irudiak... Gomutak biziberritutako jazoerak.

2 oroitzapena.

-Zozo harroen moduan?, ez daukat horretaz aparteko gomutarik. Gorpuak kanposantuetako zuloetan hauts bihurtu
ahala desagertuz legez doa haien gomuta. Gerardoren gomutak, ostera, ez zuen inoiz abandonatu. Fikzioa benetako jazoeren gomutekin
nahastuz joatea. Gomutak azkarregi hasi zitzaizkion burmuinetako autopistetan zehar. Gomutak uxatzeko modurik arinena mozkortzea
zela erabaki zuen. Zure gomutak ez du luze iraungo nire gogoan. Kriskitin-keinu hark Almaren gomuta piztuko zidalakoan. Burua gomuta
horietan, begiak igurtzi behar izan ditut, Perti pasatu baita, pausoa baldar baina burua tente, nire ondotik. Ez nintzen bertso galduaren
gomutaz negar egiten zuen poeta antzua.
[3] gomutan daukat (4); etorri zitzaion gomutara (3)]

gomutagarri izond gogoangarria.

Esperientzia hori are gomutagarriago zelan egin dezakegun irakatsi dit. 1819ko Paris,
filusen eta petzeroen biltzar hura, diruzalekeriazko lupetza hura, sotiltasun gomutagarriz margotzen digu. "Emaztea larrutan erabilita
gizona liburu bat irakurtzen jarri zenean sortu zuan", eztiro garratz, gomutagarri.

gomutapen iz oroitzapena. Memoria gauza hauskorra da eta jadanik joandako hainbat momentu galduak dira guztiz, betiko, paper
satinatuzko gomutapenik ere ez zaio geratzen. Bat-batean ile beltz luzedun neska baten atzealdeak balizko gomutapenetatik atera zaitu
bortizki.

gomutaratu, gomutara(tu), gomutaratzen da/du ad gomutara etorri; gomutara ekarri.

Bezperako irudi guztiak
gomutaratu zitzaizkion. Gure gogoak ezin du, ordea, hura berriro gomutaratu. Honelako eszenak gomutaratzean euria hasi beharko
luke.

gomutarazi, gomutaraz, gomutarazten dio ad gomutatzera behartu. ik oroitarazi.

Salvador Puig Antich izenak,
ezer gomutarazten dizu? Bere bizitzaren porrota gomutarazi zioten beste behin beira zati txiki haiek. Bisitariak maiatzaren hasierako
egun odoltsuak gomutarazi zizkidan arren, gero gogoaren hegalek lehenagoko egunetara eroan ninduten.

gomutatu, gomuta(tu), gomutatzen 1 da ad oroitu. Txortaldiekaz gomutatzen nintzan ni, txortaldiekaz! -erantzun besteak.
Baina Olasonekoa ez zen hartaz gomutatzen. Larrinagako gertaerekin gomutatzen zen batez ere. -Gomutatuko zara noski...

· 2 du ad oroitu.

Ametsetan bezala, oroimenean ere, geure begietatik baino, kanpotik gomutatzen dugu bizitakoa, bideoa edo filma
balitz bezala. Ate handi pisutsua... sartu eta dena ilun, beti ilun gomutatzen dut. Zuk, ordea, ez zenuen ezer gomutatzen. Inor jaten ari
dela, gomuta beza nola ikusten duen Kristo gure Jauna bere ikasleekin jaten.

gona 1 iz gerritik beherako jantzia, zangorik gabea. Gizon bat eskoziar gonaz jantzia. Neska garai bat, larruzko gona beltz
ezin motzago bat daramana. Larruzko gona estua, belaunak eta izterren puxka zabala agerian uzten zizkiona. Gona estu ñimiñoa janzten
zuen. Orrazkera berriak hagitz ongi ematen zion, baita gona motzak grazia berezia eransten ere bere izter nahi baino lodixkoagoei. Blusa
zabalak eta gona tolesdunak. Tonu griseko gona izurdun bat jantzirik. Gonazpiko fina azpian eta gona botoiduna gainean. Pauline,
andereño zintzoaren gona zurruna jantzita. Gona, txit laburra, txit almidoiztatua, dantzari baten gona bezala harrotzen zen. Galtza barren
zabalez gizonak, gona hegaldun kolore anitzekoz emakumeak. Mentxuk gonako zirrikitu batean ezkutatu zuen. Laneko gona eta etxeko
botak erantzi eta bere gonarik onena ohe gainean jarri zuen. Gonaren gerrikoa askatu. Gonaren zerrenda ilunek zerrenda argiak
nabarmenduko zituzten. Alta, ama goizik hil zitzaien eta amamaren gonetan hazi ziren mutikoak. Haren gonen azpian usteltzen da,
emeki, irribarre malenkoniatsu batekin. ik gonape. Merkatu nagusiko semea izan zen, baten eta bestearen gonen atzetik zebilen. ik
beherago 5. Berorri egon bedi ziur ordea ez dudala morroi beztidurarik jantziko, eta are gutxiago gonazkorik, berorren sehi izateko ohorea
izan ondoren.

2 (aditzaren objektu gisa)

Gona zeraman, bion artean eseri zen. Gona jaso eta algara handitan egiten dute gibelera. Gona
altxatua eta orratzez eutsia zikindu ez zedin. Haizeak gona altxatzen zienean. Eta buelta hartzean, gona harrotzen zait, olatuak eginez
neure inguruan. Gogaiturik gonak beheratu ditu.

3 (hitz elkartuetan)

Jaka-gona multzo beixa. Justina altxatu egin zen, gona-hegala airean erabiliz euritakoa balitz bezala. Alkarren
aurrez-aur egozala, egur-txaria batek ezeutsan bada atsoari gona-magala tarrat eginda urratu? Erantzun zuk, tabernariaren alaba, gona-

·

bueltan enarak ezkutatzen dituzun neskatxa horrek. Manchester-gona oliba-kolore kanpai-erako bat. Inguruan, ilunabar berdea, kanpaigona urdinez josia. Bruno Paulovaren tutu gonarekin jantzita.

4 irud Osaba bere aparatuaren gonen azpian sartzen zen, besoa altxa eta seinale bat egiten zuen orkestra bateko zuzendaria iduri, eta
berriz gona hartatik ateratzen zen, eta bost minuturen buruan argazkia ekartzen zuen. Sukaldean, orain iritsi ezin zen leku batean, tximinia
altuaren gona zurian, haurren baten eskuak ikatzez margoturiko itsasontzi ttipi bat oharteman nuen. Gauaren gonak inarrosten hasi ziren,
haserre bizian, temati. Beste behin agertu da PP PSEren gonetatik ezin askatu.

5 (emakumearen irudi gisa) Gizasemeak, badakigu, gona bat pasatu eta atzetik lasterka. Hik ondo egiten duk, George, gonetatik
urrun egonda. Azeri zaharra nintzen gona kontuetan ordurako. Hogeita Bigarren Etorbidean pisu bat hartuko dut alokairuan, lankide
batekin batera, eta piano bat izango dugu eta lasai biziko gara, gona-konturik gabe. Eta gainera ordurako ohartua zen mutilak atzetik
zerabiltzan gona eta neska arazoez.

6 azpiko gona Mansaren azpiko gona more argi batekin dantzako jantzi ultramoderno bat egin dut. Eta azpiko gonaren ertz zuria
harrapatu zion. Izterreko eskua azpiko gonan gora zihoakion bitartean. Azpiko gonaren soka bat.

7 gona-barren gonaren azpialdea.

Gona-barrenak gerriaren jiran bildurik. Ez zirela beharrezko, nik; eta gona-barrenei gora
eraginda, ate aldera egin zuen. Ez nuen ikusten irudimenak igortzen zidan irudi arretu hura besterik, eta haren lepo makurtu, hesola
gaineko esku, eta azpiko gona-barren lanpara-argiak sotilki argituak. Eta zer aurkituko gona-barrenean, eta Katalina sorgin Gezalakoak
urkamendian kantatu zituen zeruaren kontrako bertsoak!

8 gona-motx izond

Bragatxorik gabe makurtu da neskato gonamotxa.
[3] azpiko gona (16); gona altxatu (7); gona azpian (5); gona azpitik (6); gona beltz (3); gona beltza (7); gona estu (3); gona estuak (3); gona gorri (4);
gona gorria (5); gona jaso (5); gona labur (3); gona laburrak (5); gona luze (4); gona motzak (3); gona tolesduna (3); gona urdin (3); jaka eta gona (3);
larruzko gona (3); neskaren azpiko gona (3)
gonak altxatu (5)
amaren gonapean (3)]

gonada iz sexu guruina, arra nahiz emea, sexu zelulak eta hormonak sortzen dituena. Arrak gorputzaren nahiko
goialdean, aurreneko segmentuetan, dauzka gonadak. Arrak bere matxarda erabiltzen du emeari gorputza okerrarazteko eta obulutegia
arraren gonaden parera eraman dezan. Nerabezaroan, berriz, hipofisiak suspertu egiten ditu gonada sexualak. Gonada sexualek obarioak eta testikuluak- eta horiek sortzen dituzten hormonek -estrogenoak eta testosterona- odola, bihotza eta burmuina asaldatzen
dizkigute.

gonadotropina iz gonaden jarduera akuilatzen duen hormona.

Haborakek Madrilgo atletismo ekitaldian eman zuen

positibo, uztailean, gonadotropina hormonarekin.

gonadun izond gona daramana.

Tomasek kuku gonadunari. Eta samurtzen nau Wallace hau defenditu beharrak, baina,
abenturazko film baten alde ari ziren gonadun haiek?

gonape iz gonaren azpia.

Maistraren gonape ilunean ez dakit zer ikusi genuela esaten genuen. Baina tira, bizitza guztia aitamen
gonapean ezin da pasatu. Sen atabiko batek amaren gonapera eginarazi zidan ihes. Alabak gonapetik urrundu ezinik zebiltzan ama
batzuk ekarri zituen gogora. Adrianok gonapetik gora eta eskotetik behera sartu zion eskua emazte hartu berriari. Ez zirela apaizen
gonapetik ateratzen.

gonapeko iz azpikogona. ik gonazpiko. Emazteek mantelina daramate, baina ez daramate gonapekorik.
gonatxo iz gona txikia. Tulezko gonatxo txuri arina. Esku batez gonatxoari heldu nion eta besteaz kuleroei tira egin.
gonaxka (corpusean gonaska soilik) iz gonatxoa. Nesken gonaska urdin kanpai-erakoak eta buruko painelu zuriak.

gonazale izond emakumezalea.

Apezak pilotari, ehiztari, jokuzale, gonazale... Ryp sukaldaria, Albizu pasaiar gonazalea,
Cornelius doktorea. Herman Koopman ere nazkagarri bat da, Jopie de Beer bezala, gonazale eta neskazale hutsa. Gure aitona gonazale
galanta zen. Gonazale samarra beharbada. Baina sobera gonazalea da. Gonazale ospearekin

gonazpiko iz azpikogona. ik gonapeko.

Gonazpiko fina azpian eta gona botoiduna gainean. Garai hartan gonazpikoa
janzten genuen oraindik. Janzten ari zen, paparra airean, sekulako sorbaldak ageriz, gonazpiko bat hortzen artean. 2 gonazpiko,
bakoitza 0,50 = 1,00.

gonazulo izond Andre-gixon eta gonazulo deitu zieten, eta, jakina denez, gizonezkoek oso iraingarritzat dauzkate hitz horiek.
gonbi(a) iz

Orduantxe etorri zitzaidalarik gonbixaren izen zientifikoa: escorpaenidae familiakoa da-. Faxista bizi-bizia!; eta gonbixa
baino gaiztoagoa.

[agerraldi 1 liburu 1ean]
Horrela Jainkoak hasieratik Beraganaino erakartzen du gizakia,
gonbidaketa egiten diolarik bere baitatik atera dadin eta biluz dadin antzeko ez zaion guztitik.

gonbidaketa

iz gonbidatzea.

gonbidapen iz (262 agerraldi 54 liburu eta 138 artikulutan; orobat konbidapen g.er.) 1 gonbidatzea. ik
gonbit. Ala Al-Dinek, ezezkoekin aspertua, onartu egin zuen Mahmuden gonbidapena. Ttipik baizik ez zion gonbidapenari uko egin,
lana estakuru. Gonbidapen hori Peterri zegoen batez ere zuzenduta. -Eta noizko elkarrekin zerbait hartzeko gonbidapen hori?
Horrenbestez ulertu nuen telefonozko gonbidapen berezi harena. Gonbidapenezkoa nahi zuen keinu erdi lotsati erdi kokina.

2 (hitz elkartuetan)

Familia on guztiek bidaltzen dituzten gonbidapen-karten ertzean "PP" jartzen du. Gonbidapen uholde bat
iristen hasi zitzaion Francori. Gonbidapen-txartela batzuetan, bazkariko menuarena beste batzuetan. Eta gonbidapen-orriak bidean dira
dagoeneko. Badago zer ospatu, esaten ziguten gonbidapen-eskutitzean. Lainezek gonbidapen keinu azkarra egin die.

3 gonbidapen txartela.

Gonbidapenak banatuta zeudela jadanik. Lajosen gonbidapena sakelan zuela heldu zen Endre. Zirkular
ziklostilatu bat, normalean, irakurri gabe paperontzira botatzen da, baina bat-batean konturatu nintzen hark ez zuela merezi patu komuna:
lizentziaturaren hogeita bost urteurreneko afarirako gonbidapena zen.
[3] gonbidapen txartel (3); gonbidapen txartelak (3)
gonbidapena egin (11); gonbidapena egiten (3); gonbidapena jaso (7); gonbidapena jasoko (3); gonbidapena luzatu (6); gonbidapena onartu (6);
joateko gonbidapena (4); korritzeko gonbidapena (5); parte hartzeko gonbidapena (9)
gonbidapenik gabe geratu (3)]

gonbidarazi, gonbidaraz, gonbidarazten du ad gonbidatzera behartu.

Nik ere, horrenbestez, gonbidaraz nezake
neure burua jendearen etxeetara. Orrialde hau gainditzera gonbidarazten ditut honenbestez gogo sentibera guztiak.

gonbidatu (orobat konbidatu g.er.), gonbida, gonbidatzen 1 du ad ospakizun, jai edo otordu batean esku
hartzeko (norbaiti) esan edo eskatu. ik gomitatu. Egun batez, bere bisirrari hots egin zion, Samarkandara joan, eta
Xazaman jauregira gonbida zezan. Gonbida al zaitzaket zerbait edatera? Neska xarmantak bazkaltzera gonbidatu zuen Bakbaka. -Autoa
gidatzeko gai bazara bazkaltzen gonbidatzen zaitut. Erokeria bat egitera gonbidatuko zaitut. Haren ahoa nire begietara hurbildu zuen,
eta ezpainen islari ondo erreparatzera gonbidatu ninduen. -Jar zaitez -gonbidatu zuen osabak, zizeiluan libro zen lekua seinalatuz.
Benetan eskertzen dizut ni gonbidatu izana. Bilbon izan da egunotan, EHGAMek gonbidatuta. Tabernariak gonbidatutako patxarana
hartu eta buila egin dugu.

2 (era burutua izenondo gisa)

Segidan, beste afaltiar gonbidatuek nork bere etxera egin zuten. Bikote gonbidatua bakarrik
geratu orduko, emazteak kontu hartu dio senarrari: [...]. Bakarlariek, orkestra gonbidatuek, eta Miramongo eguerdiek osatuko dute
programazioa. Irakasle gonbidatu gisa. Gonbidatuen txaloen artean. Smithers andrearen festako gonbidatuek arrazoi zuten: [...]. Ni
bere ohorezko gonbidatua izatea nahi zuela. Juan Jose Ibarretxe lehendakaria izan zen gonbidatu nagusia. Intelektual usteko
gonbidatuak. Gaurko honetan gonbidatu berezia daukagu gurekin, idazle bat. Eta jakirik gustagarrienak eta ardorik finenak dastatu
bitartean, maiteminak jo zuen gonbidatua. Hogei urte ziren gonbidaturik hartzen ez zutela etxean. Emmanuel ez baitzegoen
gonbidatuen zerrendan. Dabid gonbidatuentzako gelan topatu nuen, atea zabalik eta lo. Funtsezkoena ahaztu duzu, gonbidatu jauna.
[4] afaltzera gonbidatu (24); bazkaltzera gonbidatu (17); bere etxera gonbidatu (11); edatera gonbidatu (5); egitera gonbidatu (26); ekitaldira
gonbidatu (4); ematera gonbidatu (4); esertzera gonbidatu (7); etortzera gonbidatu (4); etxera gonbidatu (32); gonbidatu bat (10); gonbidatu berezia
(9); gonbidatu guztiak (11); gonbidatu nagusia (4); hartzera gonbidatu (37); hitz egitera gonbidatu (4); igotzera gonbidatu (5); irakasle gonbidatu (8);
irakasle gonbidatu gisa (4); joatera gonbidatu (11); lo egitera gonbidatu (4); ohorezko gonbidatu (4); parte hartzera gonbidatu (14); pasatzera
gonbidatu (4); sartzera gonbidatu (9); talde gonbidatu (4); zerbait hartzera gonbidatu (7)
aurtengo gonbidatua (4); gure gaurko gonbidatuari (6); gure gonbidatua (6); herri gonbidatua (4); herrialde gonbidatua (6); nire gonbidatua (7);
ohorezko gonbidatua (6); talde gonbidatua (4); gonbidatuen artean (23); afaltzera gonbidatzen (11); bazkaltzera gonbidatzen (8); egitera gonbidatzen
(6); gorestera gonbidatzen (4); hartzera gonbidatzen (13); jatera gonbidatzen (8)]

gonbidatukide iz gonbit berean parte hartzen duena. Orduan ulertu nuen gaizki juzgatu nituela gonbidatukidearen hitzak
eta keinuak, eta ni ez ninduela ezagutzen. Igorle-hartzaile kanala ongi joan zen oraingoan, eta gonbidatukideak, berriz ere itauna gaizki
ulertuz, hauxe erantzun zidan [...].

gonbidatzaile iz gonbidatzen duen pertsona.

Gonbidatzaileak txekiarrak baziren, Almak [...], bere lagunekin batera,
Smetanaren doinuak jotzen zituen. Hasieran Nora ere aitarekin batera sartzen zen, etxe, txabola nahiz borda, gonbidatzailearen
aterpera, gau-solasaldi egokiren baten itxaropenez. Larritasun zantzuren bat ikusi uste zuten beren gonbidatzailearen aurpegieran.
Gonbidatzailea eta gonbidatua berehala pasatzen ziren asmakizun berriaren xehetasunetatik kantu lizunetara eta buru-buztanik gabeko
kalapitetara.

gonbidatze iz ospakizun, jai edo otordu batean esku hartzeko (norbaiti) esatea edo eskatzea. Hiriari egindako
piropo horiek, edota gazteak eta nagusiak kalejiran parte hartzera gonbidatze hori, izan ziren, dudarik gabe, donostiarrek kantu honetan
ikusi zituzten elementurik adierazgarrienak

gonbit (397 agerraldi 92 liburu eta 129 artikulutan; orobat gonbite 82 agerraldi 29 liburu eta 23 artikulutan, eta
konbit g.er.; Hiztegi Batuan gonbit hobesten du) 1 iz gonbidatzea. ik gonbidapen. Ezin hobeki hartu zuen anaia
zaharraren gonbita. Gonbita niri zegokidan. Ziauritz'tar Dorotak sinaturiko gonbita igorri zitzaion. Oso zabarra haiz gonbitak bidaltzeko
kontu horretan. Bera ere Danelen gonbita irakurtzen ari zela ikusi nuen. Eta, erdi doblaturik, mahai gainera bota zuen gonbita. Esker

mila, baina ezin dizugu gonbitea onartu, presaka baikabiltza. Eta Paolak eta Mariok aintzat hartu zuten gonbita. Zure gonbitari uko
egitea txartzat ez hartzeko eskatzen dizut. Biltzarrean parte hartzeko gonbita izan nuela. Uste dut gehiegi lehiatu nintzela neronek
ordaintzeko, gonbita berea izan zen arren. Ez zuen sekula edaten, baina Andreasen gonbitak eta bere baitako jakin-minak kilikatu egiten
zuten. Niri ere iritsi zitzaidan gonbitea, baina orduan ez nengoen ezertan sartzeko. Haren irria halaberean jokatzeko gonbita zen.
Hurbiltzeko gonbita ikusi uste izan nuen masail bete haien gorrituan. Ez zen proposamena, ezta gonbita ere. Ez zen gonbita; aginduaren
eta desafioaren tarteko adierazpena zen. Keinu hura gonbit zuzena zen. Gonbitezko keinua egin zien heldu berriei.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Joan zen hilean hona etortzeko gonbit-txartelak bidali nituen postaz Europa, Asia eta
Afrikako errege-etxerik entzutetsuenetara. Besoaz zubi aldera gonbit keinua eginez. Hiru kopetan zerbitzatu eta topa egiteko gonbite
modura jaso zuen Luigik berea.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Biseanbiseko bisita bat lortu du hainbat dantzaldi afari txango opor gonbitetara uko
egindako alargun gogortuarekin.

4 gonbit(a) egin

Gonbit egiten dio emakumeari hatz muturrei eraginez. Ezin zaio gonbitik egin Salvatorelliri! Goazen Igeldora
meriendatzera, gonbita egin zidan aitak arratsalde batean, ikastolatik bueltan. Zatoz hona, umegorritxo hori -gonbita egin zion haietako
batek. Gonbita egiten digu hurbil gaitezen. -Emadazu -egin zidan gonbita. Gabinek esango ziguk, ezta Gabin? -deitu zion Xerealek,
aldamenean eser zekion gonbita eginez-. Segurtasun-hesia irekitzen du, gero atea, eta barrura sartzeko gonbita egiten dio neskari.
Vasilik esertzeko gonbita egin zion Txitxikovi. Zerua furgoneta gainetik ikusteko gonbita egin zidan. Besoak luzatu zituen Willemek,
emazteari hurbiltzeko gonbitea eginez. Haiek botatzeko nolabaiteko gonbita egin genezakeela uste genuen. Hauek aurrez konposiziorako
gonbita egiten baitzuten, behartu gabe.
[3] afaltzeko gonbita (4); bat egiteko gonbita (3); egiteko gonbita (11); elkarrekin joateko gonbita (3); esertzeko gonbita (6); esertzeko gonbita egin
(3); etortzeko gonbita (6); etortzeko gonbita egin (3); gonbita egin (93); gonbita eginez (7); gonbita egingo (5); gonbita egiten (30); gonbita izan (4);
gonbita jaso (13); gonbita luzatu (11); gonbita onartu (14); hartzeko gonbita (27); hartzeko gonbita jaso (5); igotzeko gonbita egin (3); irakurtzeko
gonbita (4); irakurtzeko gonbita egin (3); joateko gonbita (20); joateko gonbita egin (10); jokatzeko gonbita (4); parte hartzeko gonbita (22); sartzeko
gonbita (9); sartzeko gonbita egin (5); sartzeko gonbita egiten (3)]

gonbitegile izond gonbita egiten duena. Pixka bat mugitu zen ohean, libre utzitako lekuan esku gonbitegilea pausatzeko.
gonbito iz oka egitea.

Kopa hautsi bat, gonbitoz edo kremaz betea. Brastakoan hasiko da Marta botaka, gonbito batzuk bien
gainera ere erortzen direla. Erasotzaile taldea ere ezbaian gelditu zen, eta beraietako batek makurtu eta gonbito larria egiten zuela ikusi
zuen Fionnek. Pentsaturik bazkariak ez diola onik egin, gonbito-poltsaren bila hasi naiz aurreko aulkiaren zorroan. edaten segituz gero,
berriz, luze baino lehen etorriko zait goragalea, gonbitoak, gorputza porru eginda geratzea.

gonbitoaldi iz oka egiten den aldia.

Lehen gonbitoaldia hantxe bertan bota zuen, espaloian. Azkenean, lortu nuen
gonbitoaldi ederra egin zezan, eta orduan nonbait hasi zen baretzen eta lasaiago egoten.

gonbitoka adlag oka eginez.

Egea, ezin gehiago eta, gonbitoka hasi zen hantxe plazaren erdi-erdian. -Thomas jaunak
gonbitoka hasi behar du. Bainugelan gonbitoka aritu ondoren. Gonbitoka hil zen itota irentsarazi zizkioten oilasko eta indioilar
pusketengatik. Handik bi ordura gonbitoka geunden bi-biok ere. Hala ba, ilunegi zegoen oreinaren atzetik ibiltzeko, mutikoa atzean
geratzen baitzen gainera, gonbitoka-eta.
[3] gonbitoka hasi (7); gonbitoka hasi zen (3)]

gondola iz arraun bakar batez higitzen den ontzia, lerdena eta dotorea, Veneziako ubideetan erabiltzen
dena. Veneziako San Markoko Plaza, hango kanalak eta gondolak... Gondolen brankaren forma. Gondola bat alkilatu genuen. Gondola
itxurako zolen gainean ibili behar genuen. Venezian gondolan eginiko hiletak ikusi ditut. Gondola funerarioetako soldadu hauek.

gondolero iz gondolaria.

Belarrian zer gertatu zitzaion galdetu nion gondoleroari. Gondoleroak bizkarrak harrotu eta hizketan

segitu zuen.

gong iz perkusioko musika-tresna, zurmailu batez jotzen den brontzezko edo kobrezko disko batek
osatua. Gizon guztiek dantza egiten dute / gong baten zarata basatiaren erritmoan. Lehen gong kolpea aditu zen. Hasteko gong-a aditu
zuelarik eskunarruak altxatu zituen indar faltak agindu baino gorago. Gu gara gong hori jotzen dugunok. Zilarrezko gong txiki bat. Eta
handik pixka batera jo zuten Lehen Otordurako gong-deia. Sumendia zara, iraileko olatua Paseo Berrian, praile budista laranjaz jantziek
jotzen duten gong erraldoi baten erdigunea.

gongoil iz pl gurintxoak. Iñakiri lepoko gongoiletan garatu zitzaion. Eta gaitzena eta okerrena biharamunekoa izan zen, noiz eta
txankro mingarri haiek atera baitzitzaizkidan, zuk dakizun tokian, izterzokoetako gongoilak ere handitzen zitzaizkidala... Nerbioak eta
gongoilak hondatzen dituzten eragile kimikoak. Spitsbergenen balea baten burezurrean sartu zen gongoil zerebroespinalak bilatzeko,
baina ez zuen lortu aurkitzea.

goniografo iz goniometro erregistratzailea. Lur hartzeko sistemak, goniografoak, hegaldia egonkortzeko sistemak.
gontz 1 iz ateak eta kidekoak finkatzen diren atala. ik erro. Ate haren zama izugarriak kirrinka hots zorrotza atera zuen
gontzen gainean mugitu zenean. Leihoetako gontzen kirrinkarekin. Astuna zen atea, baina aise zabaldu zuen, ondo olioztatuak baitzituen
gontzak. Bere presondegiaren burdinazko gontzen kirrinka. Ardatzaren muturretan jarritako gontzen bitartez. Ate-gontz batzuk jartzen
laguntzeko eskatu zidan gero. Atea gontzetatik atera, lurrean utzi eta balantzaka joan zen ilunpetara.

2 irud Gizona gontzetarik atera zen, dena oihar eta karranka. Nire asmoen berri jakin izango balute, nire gontzetatik irtenda nagoela
irudituko litzaieke. Goitika bukatzen zuen, gontzetarik ateratzear, prozac pastilla bat ematen zioten arte. Parisen nengoela behin eta gero
berriz dibortziatzean gontzetarik jauki nintzen.

goñitar izond/iz Goñikoa, Goñiri dagokiona; Goñiko herritarra.

Erran behar da biziki aise garaitu dituztela bi

goñitarrak. Ez dute Goñitar horiek beihalako lardariarik erakutsi hemen.

gopegiar izond/iz Gopegikoa, Gopegiri dagokiona; Gopegiko herritarra.
puntu).

Hodei Lopez de Arkaute gopegiarra (87

gopoil iz kupula.

Ezin konta ahal eliza eta monasterio daude gure Rus santu eta jainkozale honetako luze-zabal osoan barreiaturik,
beren kupula, gopoil eta gurutzeekin.

gopor iz zurezko ontzia, abatza edo kaikua baino txikiagoa eta kirten-bakarra, talo esnearentzat eta
gatzatuarentzat erabiltzen dena. ik katilu. Hurrupada bat edan zuen goporretik. Gopor bat bete kafe. Haien metalezko
goporretik jan behar izan zuen. Gopor txiki bat, urrezko eta zilarrezko paperetan bilduriko txokolatez eta gozoz betea. Mael txabolako
atearen aurrean belauniko zegoen, inguruan kolore anitzeko margoz betetako hainbat gopor zeuzkala. Margo goporrean bi atzamar sartu
ondoren.

gor 1 izond entzumena galdu duena, entzuten ez duena edo gaizki entzuten duena.

EAEko hezkuntza sisteman
268 ikasle gor daude, %22 D ereduan. Haur gor euskaldunari euskara ikastea ahalbidetu ez, eta gaztelera egitera behartu. Ume gorrek
gainerako umeek dituzten aukera berdinak izatea lortzeko bidean. Izan ere, pertsona gorrak maila akademiko oso urriarekin bideratzen
dira lan merkatura. Haur gorren eskubideen alde.

2 (izen gisa)

Itsu, gor eta mutuak. Baina gorrari hitz egitea alferrik da... Keinuen hizkuntzan hitz egiten duen gor batentzat. Bere
gogozko itsu eta gor batek baino ezin zezakeen dudarik izan Europa aleman batean juduek izango zuten paraderoaz. Gor batzuek ezpainak
irakurtzen dituzte. Oso gor gutxik egin dituzte unibertsitateko ikasketak. Egunkaria irakurtzea bera ere ezinezkoa izango litzateke gor
euskaldunentzat. Adibidez, ona da musika malenkoniatsuarentzat; txarra, berriz, atsekabetuarentzat; gorrarentzat, aldiz, ez ona ez
txarra. Ikusteko zein hitz egiteko erabiltzen ditugun oroimenek desberdin funtzionatzen dute gorretan eta gor ez direnetan. Aransgi,
Gipuzkoako Gorren Familiako Kideen Elkartea.

3 irud Horma gor eta itsu baten aurrean jarritako salaketa izan da beste behin ere Ainararen hau.
4 (izan aditzarekin) Berak, ordea, irain eta iseka guztiak pazientziaz eramaten zituen, gor eta mutu balitz bezala. Begiak sor eta
adimena gor, neskatxari so jarraitu zuen Joanesek. Gorra eta erdi itsua zen atso alargun baten etxean. Ez dut uste benetan gorra zenik.
Lewis jaunak, epaileak, laurogei urte zitian, eta seko gorra zuan gainera. Eta maitasuna, itsuaz aparte, gorra ere izan ohi da. Ahizpak,
gorrak izan behar bulldozerra ez entzuteko. Nola deitu behar zaio, izen batzuk entzuteko berez gorra denari? Belarriak garbitu beharko
lituzke, gor samarra da-eta. Sugeak nahiko gorrak omen dira. Sakabanaketa politika bezain itsuak eta gorrak dira politika hiltzaile hau
indarrean mantentzen duten agintariak.

5 (gainerako aditzekin) Egunen batean itsu eta gor gelditzen banaiz. Gor jaiotzen direnek. Gazteok itsu, mutu eta gor eduki nahi
gaituzte. Gor eta mutu bihurtu da mendebaldeko gizartea. Halere, Espainiako eta Frantziako gobernuek «itsu eta gor» jarraitzen dutela
nabarmendu zuen. Borreroak denbora hartu behar izan zuen, jendearen oihu eta erdeinuei gor, korapiloa laxatu eta kondenatuaren buruneurrira egokitzeko. Beldur niz Inazio gutarterat ager baledi eta dakigun eskuaraz aholka bagintza, behin Azpeitiarrak karrikan gaindi egin
zituen bezala, gor eta elkor egon ginitzozken. Edandakoengatik zentzumenak oro ahuldurik baitzebiltzan, ahoa lehor, begiak lanbro,
belarriak gor, burua sor, oin-hankak ahul. Umeak gorreria zeukala, eta oraindik gorra zegoela pentsatzen zuen maistra Jonesek. Dar-dar
batean, garrasi egiten zuen Walden doktorearen belarrietan, bestea gorra balego bezala. Hobe da gorra edo elbarria jaiotzea horrelako
ahalmenak edukitzea baino.

6 (erkaketetan) Horma bezain gor diruditen belarriak. Zokor-mazo bat baino gor eta gogorragoa da entzun eta jaso nahi ez dituenak
aintzat hartzeko. etxe itxi bateko ate-leihoak bezala, mutu, gor eta itsu izatea baitzen gehienen jokabidea. Ez zen etxe bat; masa beltz,
gor eta hitsa zen nola hilobi bat.

7 sorra. [cf: euskaraz gor da entzuten ez duena, ez entzuten ez dena edo beste zerbait baino ahulago entzuten dena]. Zurrumurru gor
bat hedatzen hasi zen bere oinen azpian. In crescendo metalikoa leherketa gor batean bukatuz. Alaraua eta kolpe gorra entzun ziren.

8 gor egin Bere belardiak eta bere soroak berriro hartu zituen, eta gor egin zien bere auzoaren hasibide berri guztiei.
9 gor eta sor sor eta gor. Galdegite guztiei gor eta sor, begiak urrun, medikuengan zuen fede apurra galdurik.
10 gor-mutu (orobat gormutu; Hiztegi Batuan gor-mutu agertzen da) izond/iz gorra eta mutua dena.
Neskatxa gormutu baten papera egin zuen. Aita berriz ere barruan, ama gormutua bere sei haurrekin, zortzi urte zituela Eleuterio eskean
hasi zen. Laguntza eman nahi zaion itsu gormutu batengana. Bazen Città della Pieven oso behartsu eta eskale zen gazte bat, jaiotzatik
gor-mutua. Gor-mutua sendatu. Braille sistema dago gormutu itsuentzat. Emakumeak tea bukatu eta sukaldaria eta gormutua teotorduko gauzak jasotzen hasi zirenean. Max sekula ez zen gor-mutuen eskola batean egon. Sindikatuko bi afiliatu gor-mutuentzako
ekarri zituzten itzultzaileak. Umetatik gor-mutua zen arren, aginduak ederki ulertzen zituen keinuz. Gor-mutuen alfabetoarekin. Gormutuen mintzairan.

11 gor-mututasun Bere gor-mututasunaren nondik norakoak. Edota, are okerrago oraindik: gor-mututasun hartan babesturik, ez al
zion propio ihes egiten jakinduria amaigabe eta neurtezin hura lagun-hurkoari elkartasunez erakutsi beharrari.

12 gorrarena egin entzungor egin. Nire izena esan zuten baina nik gorrarena egin nuen. Jende hoberenak gorrarena egiten
zuen, baina segiziokoak pertsona normalak zirenean astinduren bat hartzen zuen. Itxaroteko esan genion ezpain-ertzetik, itxoin ezak, HP,
baina gorrarena egin zuen hark, ezulertuarena. Edo "horiek ipurmamiak" eta antzekoak, nahita esanarazten ziela ematen zuen, norbaitek
horrelako zerbait esaten zion parean pasatzen zen bitartean eta gorrarena egiten zuen, baina izugarri gustatzen zitzaion.

13 sor eta gor

Sor eta gor gelditu nintzen une batez. Ivan Ogareffek, sor eta gor beti bezala, hoztasunez erantzun zien haren bila
bidalitako goi funtzionarioen adeitasunei. Emakume haren oihuek sor eta gor uzten zuten. Sor eta gor eginik zegoen. Nadia, sor eta gor,
eta Mikel Strogoff, dardaraz artean, postako aretoan gelditu ziren bakarrik. Bere gogoan bildurik zegoen, eskuak elkarturik, begiak lauso,
kanporako sor eta gor, kanporako itsu eta itxi.
[3] belarriak gor (3); bezain gor (4); gor eta itsu (6); gor eta mutu (8); gor izan (4); gor mutu (5); gor mutua (5); gor mutuen (4); gor samarra (4); gor
utzi (3); ikasle gor (3); itsu eta gor (9); kolpe gor (3); mutu eta gor (5); sor eta gor (14)
gorra balitz bezala (3); gorra izan (3); itsua eta gorra (3)
gorrak eskolatzeko (4); ikasle gorrak (4); ikasle gorrak eskolatzeko (3); pertsona gorrak (3)
gorrarena egin zuen (3); gorrarena egiten (5)
ume gorrei egokitutako (3)
gorrek entzun (3)
gipuzkoako gorren (6); gorren elkarteko (3); gorren hezkuntza (4); haur gorren (5); ume gorren (3)]

gora adlag
· 1 izond garaia. [#gorak# eta #gora bat# eta bakarrik eginak]

Eskolak horma gorak ditu. Kamikaz atentatuetaz
begiratzeko murru gora bat altxarazi du, Berlineko haren gisakoa. Tximinia gora bat ageri da. Eguzkialderago, frango urrun, mendi gorak
ziren; han gidariak behar. Materialtasunetik espiritualtasunera altxaraztegatik edo gauza gorak ulertarazteagatik. Gizon gaitzak dira biak,
gorak eta zabalak, beso azkarrekoak. Barkoxen Arangoitia, Altzain Arangaitze ; Larrainen Ibarrondoa bortü goran.
bilakatu arte mendi, Pelion zaharrari nahiz Olinpo urdinaren buru ortzian gorari gailentzekoa.

2 goraldia. Hesi bat egin dute itsasoaren gorari eusteko.
3 gorago
4 goragoko izlag Eskala bat goragoko La notak 880

· Harik eta ordoki hau

Hz izango ditu. Hori baino goragoko lekuetara igo beharko balitz ura.
Goragoko zibilizazio batean. Goragoko mailetan gertatzen da integrazioa, eta hala elkartzen dira koloreak eta oroimena. Bazegoen beste
maila goragoko eta pertsonalago bat, eta kirurgialariaren nortasunarekin, rolarekin du horrek zerikusia. Esaterako, goragoko adibidean,
[t] [d] baino hobeto entzuten da. Ikus goragoko “naturaltasuna fonologian” atala. Apelazioa, lege erromatarrek eta lege kanonikoek
ezartzen duten bezala, hots, goragoko epaitegi batera jotzea, ez zen ezagutzen Frantzian. Kasu honetan goragoko epaimahaiari zegokion
borroka-bahiak kendu behar ziren ala ez aztertzea. Euskal Herrian gertatu zen abstentzio maila, araberean, Espainia osokoa baino 18

puntuz goragokoa izan zela. 8000 metraz goragoko beste hiru mendien gaineraino izana. 6 urtetik goragoko haurrentzat. Euskal
Herrian, 10.000 bizilagunetik goragoko hirietan, Azpeitia da batez beste euskaldun gehien dituen hiria. Hango Aetna U.S._Healthcare
izeneko osasun konpainiak 120 milioi dolarretik goragoko kasu bat galdu zuen. Jainkoagatik sofritzen duenaren pazientzia goragokoa da
eta nobleagoa gizakiak bere borondatearen kontra gal dezakeen guztia baino. Haren laineza eta larderia, eta bikaintasuna, eta
betegintasuna... eta teologoek asmatutako dohain ezin goragoko horiek oro. Esan zuk "Egunon!", eta ulertzen badu, hori maila bat da,
hutsetik goragokoa. Nire Nire goiko agintariei eta haiez goragokoei.

5 gorakako Itsasgoran eta itsasbeheran, gorakako eta beherakako olatuek harkaitz eta hondarrezko uharri baten kontra jotzen duten
kolpea. Tauk gorakako bidea hartu duela dirudi Unicajaren kontrako partidaren ostean.

6 goraxeago (orobat goraxago)
7 goraxeagoko (orobat goraxagoko)
8 ahots, boz goraz Ulemen burua hurreratu eta ahots goraz irakurri zuen txatala. erromesek ahots goraz segitzen zuten otoitzean.
Ahots goraz eta espantuka. Otoitz egin nuen boz goraz.

9 gora egin
10 marea gora Marea goraren zain. Marea gorarekin poz-aparretan dira.
1 gora egin1 goratu. Gora egin zuten urek eta untzia lurretik jaso zuten.

Itsasoak gora egin orduko, bidea urak hartzen duen
hartara eramaten dituzte beren txalupak. Tapakia altxa, eta lurrinak gora egin zuen, tximinietan bezala. Gero, bat-batean, poz ahaltsu
batek gora egin zuen nire barrenean. Garrek gora eta gora egiten dute. Adelaren animuak gora egin zuen. Presio horiek gora egin
zuten ezkontza-eguna hurbildu ahala.

2 gora egin2 (eskala baten arabera) Euskal Herriko leku gehienetan tenperaturak gora egingo du. 1990 eta 2100 urteen artean
itsas mailak 9 cm eta 88 cm artean gora egingo dezakeela aurreikusi zuten. Atzeraldiko faseetan langabeziak gora egiten duenean,
soldata nominaletan islatzen da gorakada hori. 1990-1995 bitartean eskolatze tasak gora egin du. Indiautsaren kontsumoak gora egin du
Euskal Herrian. Prezioek gora egiten badute, maileguan emandako diruak etorkizunean balio apalagoa izango baitu. Esaten zuen
kotizazioek gora egin zutela eta akzioek behera. Beraz, zer esan nahi du produktibitateak gora egiteak? BPGak gora egitea edo ez
egitea, eta zein portzentajetan, funtsezkoa da herrialde baten politika orokorrean.

3 gora egin3 (-en atzizkiaren eskuinean)

Eskaileretan gora egin behar dut, derrigorrez! MacCrossan kalean gora egin zuen
postetxeraino. Izarraitzen gora egin behar da lehenbizi, gero, mendiaren malda apalagoak bilatu. Itsasoak gurutzatu ditut, hiriak utzi ditut
atzean eta ibaietan gora egin dut. Nilon gora egin zuten; elefante-ehizan ibili ziren Niloren eta itsasoaren artean diren lurraldeetan.
Horrela beharturik bidean gora egin zuten mendate estu bateraino. Bideak lainopean gora egiten baitzuen. Pista bukatu zenean mendibide lokaztu batean gora egin genuela... Eboluzioaren mailetan gora egiten zuten neurrian.

4 gora egin4 (-tik atzizkiaren eskuinean)

Bitarte horretan, ehiztariak amildegitik gora egitea lortuko du. Volga ibaia [...]
Europa osoko ibairik handiena duzu, iturburutik itsasora lau mila verstatik gora egiten dituena. Berrogei gradutik gora egin du
tenperaturak eguerdiko hamabietan. 520ko mailatik gora egin zuen urak, Itoizko Koordinakundeak salatzen duenez.

5 gorako jauzi

Proba: Gorako jauzia. Marta Mendia, gorako jauziko finalean. Iruindarra gorako jauziko finalaren atarian geratu
zen. Gainera, pertika eta gorako jauzian zaila da ezer aurreratzea, tartean listoia dagoelako. Gorako jauzian zilarrezko domina lortu
zuen, 1,92 metroko jauzia eginda. Kajsa Bergqvist suediarrak gorako jauziko munduko marka ondu du: 2,08.
[8] abenidan gora (3); adarretan gora (3); adinean gora (7); ahots gora (11); ahoz gora (93); ahoz gora etzan (8); ahoz gora etzanda (20); ahoz gora
jarri (3); ahoz gora zegoen (3); ahurrak gora (3); airean gora (34); airean gora altxatu (4); airean gora joan (3); alavesek gora egin (3); aldapa gora
(38); aldapa gora jarri (5); aldapan gora (97); aldapan gora abiatu (8); aldapan gora igo (3); aldapetan gora (3); aldats gora (14); aldats gora jarri (4);
aletik gora saldu (4); apur bat gora (3); apurka gora egin (3); arras gora (4); aski gora (24); asmoak hankaz gora (3); astebetetik gora (3); azpikoz
gora (59); azpikoz gora jarri (14); azpikoz gora jartzeko (3); azpikoz gora jartzen (10); azpitik gora (8); basamortuan gora (3); basoa gora (3); behekoz
gora (5); behera eta gora (4); behetik gora (111); behetik gora begira (3); behetik gora begiratu (3); behetik gora egin (10); berrehundik gora (18);
berrehunetik gora (8); berriro gora egin (8); besoan gora (3); besoetan gora (5); bi milatik gora (9); bi milioirenetik gora (3); bi milioitik gora (5); bi
ordutik gora (3); bi urtetik gora (5); bidean gora (51); bidean gora abiatu (3); bideetan gora (5); bidexkan gora (3); bidezidorrean gora (4); bizkarrean
gora (3); bizkarrezurrean gora (8); bost minututik gora (3); bost urtetik gora (3); botoetan gora egin (3); burutik gora (7); buruz gora (25); buruz gora
etzan (4); buruz gora etzanda (5); danubion gora (3); dolarretik gora salerosi (4)
egin du gora (95); egin dute gora (24); egin zuen gora (77); egin zuten gora (27); egingo du gora (12); egitean gora (3); eguzkia zeruan gora (5); ehun
urtetik gora (6); ehundik gora (99); ehundik gora lagun (9); ehunetik gora (8); enborrean gora (3); erabat hankaz gora (4); erdi gora (8); erditik gora
(23); errekan gora (9); errepidean gora (3); erroz gora (5); ertzetik gora (4); eskailera mekanikoetan gora (3); eskaileran gora (30); eskaileran gora
egin (3); eskaileratan gora (8); eskaileratik gora (4); eskaileratik gora igo (3); eskaileretan gora (226); eskaileretan gora abiatu (10); eskaileretan gora
egin (12); eskaileretan gora eraman (4); eskaileretan gora hasi (3); eskaileretan gora igo (15); eskaileretan gora igotzen (3); eskaileretan gora jarraitu
(3); eskaileretan gora joan (14); eskaileretan gora nindoala (3); eskaileretan gora zihoan (3); eskaileretatik gora (7); eskalan gora (4); eskuak gora
(17); espirituak gora (5); espirituak gora jaso (5); estratan gora (4); etengabe gora (7); etorbidean gora (5); euroak gora egin (3); eurotik gora irabazi
(5); eurotik gora ordaindu (5); ezker hegalean gora (3); eztarrian gora (10); eztarritik gora (4); frango gora (5); geltokiko eskaileretan gora (3);
gerritik gora (37); gerritik gora biluzik (14); gerriz gora (4); gilaz gora (5)
gora abiatu (49); gora abiatu zen (19); gora abiatuko (5); gora abiatzen (11); gora abiatzen da (4); gora airatzen (3); gora airean (3); gora airetik (31);
gora ala behera (5); gora altxatu (29); gora altxatu zuen (5); gora altxaturik (3); gora altxatuta (4); gora altxatuz (8); gora altxatzen (22); gora
altxatzen zen (3); gora anarkia (4); gora ari (17); gora ari da (4); gora aritu (4); gora begira (142); gora begira dago (6); gora begira etzan (4); gora
begira geratu (4); gora begira geratuko (5); gora begira hasi (3); gora begira hasteko (3); gora begira jarri (8); gora begira jartzeko (3); gora begiratu
(65); gora begiratu zuen (17); gora begiratuko (4); gora begiratuta (4); gora begiratuz (7); gora begiratzeko (7); gora begiratzen (20); gora berriro (5);
gora beti (4); gora bidali (3); gora bidaliz (3); gora bidean (5); gora bihotzak (7); gora bota (24); gora bota zuen (6); gora botako (5); gora botatzeko
(9); gora botatzen (11); gora botatzen du (4); gora botaz (4); gora bultza (4); gora bultza egin (3); gora bultzatu (3); gora bultzatzen (3); gora datorren
mareari (3); gora edo behera (16)
gora egin (804); gora egin ahala (17); gora egin arren (6); gora egin dezake (11); gora egin du (194); gora egin dute (48); gora egin zuen (190); gora
eginda (7); gora egindako (3); gora eginen (11); gora egingo (119); gora egingo du (32); gora egitea (55); gora egiteak (6); gora egitean (3); gora
egiteaz (3); gora egiteko (100); gora egiteko ahalmena (3); gora egiteko aukera (6); gora egiten (218); gora egiten ari (24); gora egiten du (26); gora
egiten duela (7); gora egiten duenean (6); gora egiten dute (13); gora egiten hasi (6); gora egiten jarraitzen (7); gora egiten lagundu (4); gora egiten
zuen (18); gora egitera (3)
gora egon (7); gora egongo (5); gora ekin (9); ; gora eragin (9); gora eraiki (5); gora eraman (29); gora eraman du (3); gora eraman zituen (5); gora
eraman zuen (7); gora eramana (4); gora eramango (3); gora eramatea (3); gora eramateko (11); gora erran (5); gora erregea (7); gora errepublika
(8); gora esan (4); gora eskaini (3); gora eta behera (529); gora eta beherako (3); gora eta gora (64); gora eta urrun (4); gora euskadi (41); gora
euskadi askatuta (21); gora euskal herria (24); gora euzkadi (11) gora ezarri (5); gora gazteak (5); gora goraka (8); gora gu (15); gora handiko (3);
gora igo (151); gora igo dira (5); gora igoarazten (5); gora igoko (9); gora igota (4); gora igotzea (9); gora igotzeko (26); gora igotzen (84); gora
igotzen ari (7); gora igotzen dira (5);gora igotzera (4); gora igotzerik (3); gora igoz (6); gora jardun (3); gora jarraitu (19); gora jarraitu zuten (5); gora
jarraitzen (6); gora jaso (61); gora jaso ditu (7); gora jaso zuen (8); gora jasoa (8); gora jasoko (3); gora jasorik (8); gora jasota (12); gora jasotzen
(9); gora jasoz (4); gora jauna (28); gora jo (36); gora jo zuen (10); gora joan (104); gora joan zen (23); gora joan zitzaion (3); gora joana (7); gora
joango (9); gora joatea (7); gora joateko (13); gora joaten (12); gora joko (8); gora joko duela (3); gora jotzea (3); gora jotzeko (5); gora jotzen (6);
gora mintzatu (3); gora munduko langileria (3); gora zapata (4);
gorputzean gora (7); gorputzetik gora (3); gradutik gora (8); gramotik gora (3); guztiak hankaz gora (12);
hamabost urtetik gora (3); hamar milatik gora (4); hamar urtetik gora (23); hamarretik gora (17); handik gora (14); hankak gora (3); hankaz gora
(391); hankaz gora bota (15); hankaz gora dago (6); hankaz gora erori (7); hankaz gora erortzeko (3); hankaz gora geratu (8); hankaz gora ipini (6);
hankaz gora jarri (82); hankaz gora jarrita (3); hankaz gora jartzeko (16); hankaz gora jartzen (34); hankaz gora utzi (14); hankaz gora uzten (4);
hankaz gora zegoen (9); hanketan gora (3); harmailetan gora (13); hegalean gora (6); hegaletan gora (3); hezurrean gora (3); hilabetetik gora (22);
hiru milatik gora (3); hiru urtetik gora (3); hirurehundik gora (6); hirurogeitik gora (4); hodeiak zerumugan gora (3); hogei urtetik gora (12); hogeita
hamarretik gora (4); hogeitik gora (29); hogeitik gora dira (3); horman gora (10); hormetan gora (5)
ibaian gora (48); ibaian gora egin (3); ibaietan gora (4); ibarrean gora (3); ibilbidean gora (3); igo gora (3); igo zen gora (4); igogailuan gora (3);
indizeak gora egin (6); inflazioak gora (4); inkestetan gora (5); ipurdiz gora (11); itsasadarrean gora (4); izterretan gora (5); kale nagusian gora (5);
kalean gora (69); kalean gora abiatu (4); kalean gora joan (5); kaleetan gora (14); kaletik gora (3); kama ibaian gora (3); karrikan gora (9);
kilometrotik gora egin (4); kilotik gora (12); kilotik gora galdu (6); kokotsa gora (3); kolkoan gora (3); kontsumoak gora egin (6); kopeta gora (6);
kopuruak gora egin (49); kopuruak gora egingo (4); kopuruak gora egitea (3); kopuruak gora egiten (3); korridorean gora (3); korridoreetan gora (3);
labarrean gora (3); langabeziak gora egin (8); lau hilabetetik gora (3); lau metro gora (3); laurogei urtetik gora (7); leihotik gora (3); lepoa gora (4);
litrotik gora (9); lurrean ahoz gora (3); maila batetik gora (3); mailadian gora (7); mailatik gora (14); mailaz gora (4); mailetan gora (8); malda gora
(6); maldan gora (69); maldan gora igo (3); maldan gora jarri (6); maldan gora jarritako (3); malkarrean gora (3); malkarretan gora (4); marea gora
(18); mareak gora egiten (4); markagailuan gora (3); marmolezko eskaileretan gora (17); mastan gora (7); mendatean gora (10); mendateetan gora
(3); mendi gora (9); mendian gora (118); mendian gora abiatu (3); mendian gora joan (3); mendietan gora (5); metro bat gora (4); metro koadrotik
gora (4); metrotik gora egingo (9); metrotik gora elurra (9); mila kilometrotik gora (3); mila lagunetik gora (8); mila metro gora (6); mila metrotik gora
(6); mila pertsonatik gora (3); milatik gora (64); milatik gora izan (3); milatik gora lagun (5); milatik gora zauritu (3); milioi dolarretik gora (8); milioi
eurotik gora (28); milioitik gora lagunek (3); muino batean gora (3); muinoan gora (8); nabarmen gora egin (11); nahikoa gora (4); neurritik gora (4);
neurriz gora (5)
ohean ahoz gora (4); oinetatik gora (4); ordu erditik gora (5); ordubetetik gora (5); ordutik gora (20); orkatiletatik gora (3); oso aldapa gora (3); oso
gora (41); oso gora zegoen (3); paparrean gora (3); patioan gora (3); pendizean gora (4); petik gora (9); petrolioak gora egin (4); pikoan gora (5);

pixka bat gora (6); pixkanaka gora (5); pixkanaka gora egin (3); prezioak gora egin (12); prezioak gora egingo (3); prezioak gora egiten (5); prezioek
gora egin (11); prezioek gora egingo (3); prezioek gora egiten (3); produktibitateak gora egiten (3); puntutik gora sartu (3); sailkapenean gora egiteko
(8); sailkapenean gora egiten (3); saiotik gora (4); salaketatik gora (3); sei hilabetetik gora (6); sobera gora (8); solairutik gora (6); sudurzuloetan
gora (3); taldea gora eramateko (5); taldeak gora egin (17); taldeak gora egiteko (4); tasak gora egin (11); tenperaturak gora egin (3); tenperaturak
gora egingo (3); tenperaturek gora egingo (3); tonatik gora hondakin (5); tripaz gora (3); tximinian gora (3)
ukabila gora (6); ura gora egiten (4); urak gora (6); uretan gora (6); urrakin gora (3); urtebetetik gora (10); urteetan gora doa (4); urteotan gora egin
(6); urtetan gora (5); urtetik gora dituzte (7); urtetik gora dituzten (3); urtetik gora eman (3); urtetik gora iraun (3); urtetik gora izan (3); urtetik gora
zituen (5); zainetan gora (10); zangoz gora (4); zelai erditik gora (4); zentimetro gora (7); zerbait gora (3); zeruan gora (21); zeruan gora zihoan (4);
zerumugan gora (3); zerumugatik gora (3); zintzurrean gora (3); zuhaitzean gora (5); zuhaitzetan gora (4); zulotik gora (3); zurubian gora (14)
goraino bete (21); goraino igo (8)
behetik gorako (24)
gorako bidea (21); gorako bidean (18); gorako jauzia (9); gorako jauziko (12); gorako joera (8); hamar urtetik gorako (10); hilabetez gorako (9); hogei
urtetik gorako (8); hortik gorako (9); milioi eurotik gorako (16); minututik gorako (10); puntutik gorako (8)
biziki goratik (3)]

gorabehera (orobat gora behera; Hiztegi Batuan gorabehera agertzen da) 1 iz goranzko eta beheranzko
aldaketa; aldaketa. Emakumeak bere hortz gorabeherarik gabeak erakutsi zituen. Ahapeka hitz egiten zuen, gorabeherarik gabe.
Pultsuaren gorabeherak, atzo azkar, gaur motel, are motelegi ere. Ilargiaren gorabeherekin gustuz aldatzen den horietakoa baita.
Infernuetara erortzean, igoera handi baten esperantza sortzen zaigu, eguneroko bizitzan gorabehera etengabean ohituak gaude eta.
Petrolioaren prezioaren gorabeherek berehalakoan eragiten diote munduko ekonomia eta finantza-orekari. Zoriaren gorabeherak eta
bizitzaren nahigabeak horrela pairaturik. Lisak patxadatsu zaintzen zuen andrea, umorean gorabeherarik izan gabe. Garuna oxigenorik
gabe eta karbono dioxidoz pozoiturik, gorabeherak eta itzalaldiak izaten zituen Virgilen kontzientziak. Hurbiletik edo urrunetik ikustean,
erdi-ezkutaturik edo leku eta ikuspegi batetik edo bestetik begiratzean [objektuei] gertatzen zitzaizkien gorabeherak ikasten. Ni ez
nintzen konturatu, ordea -harik eta kantaten, Goldberg Bariazioen eta Magnificataren kasetak eraman nizkion arte-, adimen aldetik zituen
muga orokorrak gorabehera, Martinek bazuela adimen musikal bat, Bachen musikaren egitura-arauez jabetzeko modukoa. Haren
zentzumen-sistema, nahiz eta sentiberatasun gutxiegiko eta gehiegiko gorabehera bortitzak izan, egonkorxeago bihurtzen hasi zen.Truketasen gorabehera handien ondorioz, salgaien nazioarteko prezioak etengabe aldatzen dira. Markagailuaren gorabeherak: 0-3; 0-8; 0-10;
5-10; 7-10; [...].

2 kontua, arazoa, gertaera.

Eguneroko bizitzako gorabehera guztietan. Eguneroko gorabeherez mintzatzen zen haiekin.
Gorabehera arrunt samarrei buruz mintzatu ginen. Erraza da, baita bat amnesikoa ez bada ere, garaiko gorabeheren kontua galtzea,
gaixo kronikoentzako erietxeetako pabilioi ahaztuetan. Handik bost minutura Peter eta Pim itzuli ziren, elurra baino zuriago, eta gertatu
zitzaizkien gorabeherak kontatu zizkiguten. Batailaren gorabeheretan luzatzen da gero Laurent liburuan. Zenbat eta handiagoa
delituaren basatikeria eta gorabeheren sinesgaiztasuna, orduan eta txikiagoa testiguen sinesgarritasuna. Azaldu nion, bada, itsasoko
gorabeheretan banekiela zer edo zer. Luzaro aritu zitzaion hodia marrazten, anatomiako gorabehera guztiak azaltzen. Geografiaren eta
historiaren gorabeherak. Edozein gorabehera estetikotan gertatu ohi den bezala, Oteizaren aldarria ere polisemikoa zen, interpretazioa
askotarikoa. Gertatu, ordea, agente baten ekintza ezusteko baten gorabeheran gertatzen da guztia. Hipnositik espasmora pasatu zen
minutu baten gorabeheran. Kakotx baten gorabehera izango da gehienera ere. Egun baten gorabehera ez da ezer, gizona, hartu
atseden.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Ulertu ezinezko nerbio gorabeherak izaten ditu. Objektuak aztertzen, haien itxuragorabehera harrigarriak ikasten. Ezin nion pasio bana-banakorik imajinatu, ezin lot nezakeen diru-kezkak edo politika-sestrak edo modagorabeherak bezalako arreta mundutiarrekin. Napoleonen aholkulari errimea lege gorabeheretan. Halako bizi-gorabeherarik oroitzeko
nik ez dut hil beharrik.

4 garrantzia.

Euskal Herriaren independentzia txit gorabehera handiko gaia da. Gorabehera handiko kontua ote zen, haien
emazteentzat, gizona kulturaren edo folklorearen euskarri izatea? Gorabehera handiko zeregin baterako omen da.

· 5 post (izen sintagma mugatuaren eskuinean) aipatzen dena kontuan hartu gabe edo hala ere.

"Bibliako
istorioak", beren erlijiozko balioa gorabehera, folklore bihurtu ziren. Makillajea gorabehera, Ruth Prynnek ezin zuen neke-aurpegia
ezkutatu. Adina gorabehera aguretua ematen zuen gizon argal bat. Euren izen-deiturak gorabehera, ondarrutar peto-petoak dira.
Labankadak gorabehera, ustezko itsuak ez zuen amore ematen, eta halako batean lepotik heldu zion Gorkari, ezin gogorrago heldu ere.
Inflexio ziklikoak gorabehera, nazioartekoturiko ekoizpenak munduko BPGean duen pisua (%9 1998an, eta %5 1985ean) handituz joango
da. Estherrek, Adelak eta Luisek, ordea, [...], ordua gorabehera, aurrera egin dute. Data du bere pertsonaia kuttuna, androide bat, bere
soraiotasuna gorabehera, gizaki izatearen jakin-mina eta inbidia sentitzen dituena. Ni ez nintzen konturatu, ordea [...] adimen aldetik
zituen muga orokorrak gorabehera, Martinek bazuela adimen musikal bat, Bachen musikaren egitura-arauez jabetzeko modukoa. Natura
izenekoa (fisiko kuantikoen natura adibidez, eta berek aitortzen dutenez) lausoa eta zehazgabea da bere baitan, fisikoaren arrazoibideak
eta ikuspegiak gorabehera. Gizonaren irudia nahiko iraunkorra da beti, ilearen kolorea bezala, argitasunaren eta islen aldaketak
gorabehera.

6 gutxi gorabehera -Laurogei, gutxi gorabehera. -Non da, gutxi gorabehera? Hori esan nion gutxi gorabehera. Gure galaxia gutxi

gorabehera segundoko bostehun kilometroko abiaduran mugitzen dela. Sei aurpegiko dado batekin egindako 6 milioi jokalditan gutxi
gorabehera milioi bat aldiz batekoa agertzea. Mende bateko epean gutxi gorabehera, 1430-1540 urteen artean. -Nik, gutxi gorabehera
bederen, bazekiat zertan ibiliko naizen, eta zeinekin, eta nola. Eta, bestalde, gutxi gorabehera ere ez nekien zenbat denborarako genuen;
ezta, zehazkiago, elkarrekin afaltzekoak ote ginen ere.

7 gutxi gorabeherako izlag Gutxi gorabeherako uniformetasuna. Ibiltzen hasi berriak gara, baina baditugu oinarriak, eta baita
gutxi gorabeherako helburuak ere. Imajinatu marigorringo txiki eta beltz bat eta samuaren gutxi gorabeherako irudia izango duzu. Gutxi
gorabeherako itzulpen egokituan.
[4] adina gorabehera (4); ahalegin guztiak gorabehera (5); ahalegina gorabehera (4); arazoak gorabehera (4); bat gorabehera (9); bat gutxi
gorabehera (5); baten gorabehera (5); batzuk gorabehera (13); beste hainbat gorabehera (4); bizitzako gorabehera (5); gorabehera asko (20);
gorabehera asko izan (9); gorabehera askorekin (8); gorabehera askoren (7); gorabehera askoren ondoren (4); gorabehera bat (13); gorabehera
batzuen (5); gorabehera batzuk (21); gorabehera batzuk ere (4); gorabehera batzuk izan (5); gorabehera dezente (5); gorabehera gehiegi (4);
gorabehera gutxiko (5); gorabehera guztia (9); gorabehera guztiak (24); gorabehera guztiekin (4); gorabehera guztien (10); gorabehera guztien berri
(4); gorabehera guztietan (5); gorabehera handiak (46); gorabehera handiak izan (20); gorabehera handiekin (4); gorabehera handiko (15);
gorabehera handirik (15); gorabehera handirik gabeko (4); gorabehera politikoak (5); gorabehera txiki (4); gorabehera txikiak (4); gorabehera ugari
(12); gorabehera ugari izan (7); gorabeherak gorabehera (7); guti gorabehera (9); gutti gorabehera (4); gutxi gorabehera (623);hainbat gorabehera
(13); hainbeste gorabehera (4); hau gorabehera (4); hori gorabehera (14); horiek gorabehera (10); hura gorabehera (8); iritziak gorabehera (5);
izandako gorabehera (4); izpirituaren gorabehera (4); zenbait gorabehera (6)
bizitzako gorabeherak (8); bizitzaren gorabeherak (8); burtsaren gorabeherak (4); gorabeherak aipatzen (4); gorabeherak argitzeko (4); gorabeherak
azaltzen (8); gorabeherak aztertu (5); gorabeherak bizi (4); gorabeherak ditu (8); gorabeherak egon (4); gorabeherak gorabehera (7); gorabeherak
izan (29); gorabeherak izan dira (4); gorabeherak izan ditu (6); gorabeherak izango (4); gorabeherak izaten (8); gorabeherak kontatu (11);
gorabeherak kontatzen (23); gorabeherak kontatzen ditu (10); inguruko gorabeherak (16); izandako gorabeherak (7); markagailuaren gorabeherak
(6); markagailuko gorabeherak (30); prezioen gorabeherak (4)
gutxi gorabeherako (27)
gorabeherarik gabe (13); gorabeherarik gabea (5); gorabeherarik gabeko (8); gorabeherarik izan (6); inolako gorabeherarik (7)
gorabeheraz betetako (7)
gora behera askorekin (5); gora behera frango (7); gora behera handiak (4); guti gora behera (8); gutti gora behera (13); gutxi gora behera (60);
herriko gora behera (3); izpirituaren gora behera (4); urteko gora behera (4); zenbait gora behera (3);
gora beherak aipatu (10); gora beherak dira (4); gora beherak ditu (3); gora beherak iragan (3); jazko gora beherak (9); urteko gora beherak (38);
gora beheren berri (6); urteko gora beheren (9);
ekonomiaren gora beheretan (5); politikaren gora beheretan (3)]

gorabeheraka (orobat gora beheraka) adlag gora eta beheraka.

Hortik ageri da, kanpoko kausek, modu askotara,
inarrosten gaituztela eta, kontrako haizeek darabiltzaten itsasoko uhinak bezala, gorabeheraka gabiltzala. Ezkerretik eskuinera gora
beheraka doan lerroa marraztuko du. Judua hizketan ari zelarik, zigarroa gorabeheraka zerabilen bere ezpainen artean. Gora beheraka
mugitzen zaio popa.

gorabeheraketa (orobat gora-beheraketa) iz ipar

Gorabeheraketak, edo barraderak. Igandean jokatuko dira
Gorabeheraketak aratsaldeko 4etan haste: Iholdin, Aiherra, Bidarrin, Hazparne-Zelaian. Gorabeheraketak jokatu dituztela aldiz
amaturrek, Baionattipiko lehiaketa ere hor. Lehena salbu da baina bigarrenarentzat orai mailez gora-beheraketak

gorabeherati izond gora eta behera dabilena.

Bizimodu berri horretarako, neure buru gorabeherati honetaz gain, nire

trabarik handiena Hans Lauer zen.

gorabeheratsu (orobat gora beheratsu) izond gora eta behera askokoa. Irribarre egiterakoan bere hortz horiak eta
gorabeheratsuak erakutsiz. Paisajeak mendien erliebe gorabeheratsuak galdu, eta basamortuaren ordeka monotonoa eskuratu zuen.
Prozesua dinamikoa izango da, gora beheratsua, baina helmuga jakina izango du. Ibilbide gorabeheratsua behar du Somarribak, aldapa
gogorren bat duena. Denboraldi gora-beheratsu samarra osatu du. negoziazio luze eta gora-beheratsu batzuen ostean. Haren arnasa
gorabeheratsua zela nabaritu nuen, amets artean balego bezala. Haren nortasuna hain gorabeheratsua izaki, elkarren kontrako
ezaugarriak hain ugariak eta nabariak izaki, atsekabe ugari aurkitu zituen, ezinbestez, zerbitzuan. Bidaia luze eta gorabeheratsu baten
ostean. Nire esperientziaren arabera, bakarrik bizitzea bikotean bizitzea bezain nekeza eta gorabeheratsua da. Urtea, 1947ko urte
gorabeheratsua, amaitzekotan zen. Emaitza gora beheratsuak Hormadik.
[3] luze eta gorabeheratsu (3)
etapa gorabeheratsua (3); harreman gorabeheratsua (3); hasiera gorabeheratsua (3); ibilbide gorabeheratsua (7); ibilbidea gorabeheratsua (3);
nahiko gorabeheratsua (5); oso gorabeheratsua (3); patu gorabeheratsua (3)
ibilbide gorabeheratsuak (3)
etapa gorabeheratsuan (3)

gorabeheratxo iz gorabehera txikia.

Test berezi batek [...] makulako edema kistiko txiki bat agerrarazi zuen, baina horrek ez
zezakeen noski ekarri halako gorabeheratxo harrigarririk. Bazekien, hutsaren hurrengo gorabeheratxoren batekin, zein datatan
transmigratzen zuen arima batek maila apalagoko izakietara. Euskara eta Euskal Herriaren zera hori fede kontu hutsa da lautik hirutan,
ideien munduko gorabeheratxo hutsal bat: ez luke behar, baina halaxe da.

gorabide iz gorako bidea.

Sumatu bezala, makina bat soka aldatu behar izan dugu gorabidean. Pilotatxoen gorabideak berdin
jarraitzen du. Hark bere gorabide politikoan hain emankor izan zaion aurpegikera. Aitoren seme euskaldun bat, bere gorabidea
Espainiako erregearen zerbitzuan ikusten zuena. Espainiako Historiari buruzko liburu mardul bat (Compendio historial izenez ezaguna)
argitaratu zuen Anberesen, eta hortik aurrera hasi zen bere gorabidea, erregearen kronista izendatua izan arte 1592an. Haien gizarteestatusa oraindik apala zen, baina poltsa zeukaten eta gorabidean zeuden. Egongo zela-eta negozio hura gorabidean jartzeko moduren
bat.

gorabilla iz Erdi Aroko luzera neurria.

Ertaroan "gorabilla" izeneko soka erabiltzen omen zen luzera handiko neurriak
hartzeko. Zazpi estadu zituen gorabillak, eta zazpi oin estaduak.

goragailu iz bozgorailua.

Ardien joare herotsarekin batera, goragailuetarik ekaitz ari zen haizearena entzun zen handik laster,
bigarren poetaren aldia iragarriz. Sozietateko eskandalutxo baten goragailuak are gehiago potentziatua.

goragale iz oka egiteko, larriak botatzeko gogoa.

Gero, goragale bortitzak jota, botaka hasi nintzen urdailak mina eman
arte. Zorabioek hartu zuten, goragalea etorri zitzaion. Goragalea duzu. Tabernako kiratsak goragalea ematen dik. Filmeko emakume
hotz kalkulatzaile haiekin lotze hark goragalea eman zidan. Ronek beste goragale handi bat izan zuen eta bare gehiago erori zitzaizkion
bularrean behera. Hala ere, ez zitzaidan goragalea kendu. Burua laztandu dit, eta laztana dela-eta eztarrian zerbait itotzen zitzaidala
nabaritu dut gaur lehenengoz; ez ziren malkoak, goragale antzeko zerbait baino. Urdaileko goragalea lokietaraino igotzen zitzaiola. Neure
buruak nazka ematen zidan, goragalea eragiterainoko higuina. Farmazian Hepatoum eman zidaten, goragalea areagotu zidan likido lodi
eta berde bat. Goragalez bazegoen ere. Goizero, esnatzen nintzenean, uste nuen goragalea joana zela, baina une horretan bertan olatu
maltzur bat bezala iristen sentitzen nuen. Eta deus argi formulatu gabe, existentziaren gakoa aurkitu nuela ulertu nuen, nire goragaleen,
neure bizitzaren beraren gakoa. Goragalezko zorabio jarraitu batean, itomenezko indar ikaragarri batean.
[3] goragalea ematen (5); goragalea eragiten (4); goragalea etorri (9); goragalea etorri zitzaion (5); goragalea sentitu (9); goragalea sentitu dut (4)]

goragalegarri izond goragalea ematen duena.

Kirats goragalegarria duten zurubi estu, zikin, ilunek eramango zaituzte

kaiolak diruditen geletara.

goragaletu, goragale(tu), goragaletzen da ad goragalea izan.

Lotsatu baino areago esango nuke, bihotzondoraino
mindu, zornatu, goragaletu. Hurrengoa bera zelakoan, Paul D goragaletu... baina ez zuen ezer bota.

goragarri izond goratua izan dadin merezi duena. ik goresgarri. Euskal Herrian idaztea goragarria da eta batzuetan
hutsalki goratzen da horregatik. Oso goragarria zen hori. Bigarren, argudiatu ere egin dezakezu horrek bultzatu zituela emakumeak
trebezia ez oso goragarriak garatzera, plantak egitea, alegia. Benetan goragarria, hark hartu zuen erabakia, galduta ia hilik zegoen
Zalduneria Ordena, berriro piztu eta, munduari bihurtzeko erabakia.

goragotu, gorago(tu), goragotzen du ad gorago ezarri.

Horiekin berekin badakikezu orain, irakurlea, zer mailetarat

goragotzen zakiten solasa astearte eguerdi heietan pisu hortako gizonek.

goragune (orobat gorune) iz gorago dagoen gunea.

Estepa hartan goragune bakar bat ere ez zen ageri bistara. Mutila
bat-batean behaztopatu eta erori egin zen goragune batetik beheiti. Krisiak badaude, egia da, goruneak, eta bai gorabeherak ere, baina
ez gara ohartzen, eta ez gara gauza gorune horiek segundo arduragabeetatik bereizteko.

gorail ik gorrail.
goraintzi iz norbaiti, aurrean ez dagoen baten partetik, edo aurrean ez dagoen batentzat, ematen zaizkion
diosalak. ik eskumuin. Goraintziak eman nire partetik Rosemonde andreari. Nire lagunen bat ikusten badok, emon goraintziak.
Lehengo batean zuretzat eman zizkidan goraintziak Sudurrek, gure lagun zaharrak. Aita Santua ikustean emon biezazkio hari nire
goraintziak. Neskak Hüsoren partetik goraintziak eman eta gero. Onarzkitzu ene errespetuzko goraintziak. Goraintziak ekarri dizkiot

bere lehengo eskolierren partez. Iragan ibiakoitzean izan da gaztain jate bat euskaldun presoen berriño batzuen jakiteko, laguntza
ekartzeko etxeko eta adixkideri, artetan goraintzi helarazteko,gastuetan parte hartzeko. Duela pare bat hilabete jaso nuen Iñakiren
gutuna, goraintziak bidaltzen dizkizu. Itzulia egiten baitu iguzkiak / Bihar hel ditzotela gure goraintziak. Anartean izan ditzala guzien
goraintziak. Errakozu Aitari gu denen goraintzi. Goraintziak Mireni. Goraintziak nire partetik Florrie-ri. Nire goraintzirik minenak
lagun denei. Nire goraintzirik maitagarrienak. Goraintziak Kongotik. Otoitz horien ondotik doluminezko goraintziak guk ere. Bidaia on,
Jamattitt, eta goraintzi hango laguner! Anartean goraintzi, bertsuzale eta irakurle. Doluminak dolu horrek hunkitzen dituen guzieri, gure
goraintziarekin. Goraintziekin laster etxeratu dadila.
[3] goraintzi bero (3); goraintzi beroenak (5)
eman goraintziak (4); goraintziak bidaltzen (5); goraintziak deneri (4); goraintziak eman (10); gure goraintziak (9); guzien goraintziak (3); goraintziak
nire partetik (4)
gure goraintziekin (13)]

goraipagarri izond goraipatua izatea merezi duena.

Poema haien alderdirik goraipagarriena. Leonardo da Vinci-k [...]
"margolanik goraipagarriena erreproduzitutako gauzarekin antzik handiena duena" dela idatzi zuen. Laguntzaile goraipagarrienetan,
Eusko Jaurlaritza (16.000 euro) eta Udalbiltza (12.000 euro). Elkartasunezko urrats goraipagarria!

goraipaldi iz goraipamena. "Aberastasun handiagorik!" eta antzeko goraipaldiak. Zer du bada zuhaitz horrek hain arrarorik gisa
hortako goraipaldiak ukaiteko?

goraipamen iz goraipatzea.

Errektore jaunak goraipamen handia egin zuela hartaz. Jabeak bere morroiaren goraipamen
sutsuena egin zion. Egin dezagun gizon ospetsuen goraipamena, gure arbasoena, belaunez belaun. Emakumearen sentsualtasunaren
goraipamen poetiko bat. Inoiz ez da nire ahotik biraorik atera, eta ezta Haren kontrako kexarik ere, laudorioak eta goraipamenak
besterik ez. Berak ere prest zeuden zuzenketarako eta horrek, giza espirituaren izaera ikusirik, goraipamenak merezi ditu. Harkaitz Canori
buruzko goraipamenetan ere bat etorri ginen hirurok. Frantziako Akademiako jaunei egindako gutuna, Vaubango Mariskalaren
goraipamenaz. Laudorio eta goraipamenezko hitzak. Erruki itxaropena eta goraipamen egarria.

goraipatu, goraipa, goraipatzen 1 du ad norbait edo zerbait miresgarria edo guztiz aintzat hartzekoa dela
adierazi; horrela ohoratu. ik goretsi; goratu; laudatu. Haren andrea goraipatzen hasi nintzen, emakume aparta izango
zela esan nion, hura bezalako gizon bat erakartzeko. Itzultzerakoan, Jainkoa goraipatuz eta goretsiz zetozen, "ona baita, haren maitasuna
betikoa baita" esanez. Eta ukabilak erabili dituzte elkarren kontra; goraipatu egin dute nire izena, eta iraindu. Jean Haritschelhar-ek aldiz
berriki zendu den Pierre Duny-Petre "euskaltzale eta abertzale suharra" du goraipatu. Espero bezala, bestearen lanak goraipatzetik
arbuiatzera pasatu ziren biok ala biok ere. Errusiako Estatuaz hitz egin zuen, handizka, eta sutsuki goraipatu zuen lurraldearen zabala. Eta
ez dut sekulan aski goraipatuko Bestaberri ttipi, bakarra Euskal Herri guzian eta hain pollita. Xuxen da haatik euskal kantua, gure kantua,
goraipa dezagun, munduko ederrena balitz bezala. Ezin gorago goraipatzen zituen gure yiddish antzezlan merkeak. Epelkeria gaitzetsi
izan dut pasioa gartsu goraipatuz, eta orain txori doilor bilakaturik nengoen. Erich Frommek hitz bikainez goraipatzen du maitasunaren
eragina. Doktoreak ardoak aukeratzeko gustu ona goraipatu zionean. Real Madrileko zaleen jarrera ere goraipatu dute, norgehiagoka
amaitu zenean Eibarko jokalariei eskainitako txaloengatik. Maisu lantzat goraipatu zuen lan berria. Gogoan zeukan inoiz ez zuela hura
aurrez aurre goraipatzerik izan. Goraipatzekoak ere Josette Dacostaren azken lanak formaletik abstrakzioruntz baidoatzi, kolore ederrak
egokituz. Begira: haien lurraldetik kanpo, elkar gorrotatuko dute beharbada, baina elkar goraipatzen dute denbora guztian. Zeren, Harroa
deitzen ohi dugu, bere burua gehiegi goraipatzen duena. Aski ozen goraipatzen baitu obrak berak bere burua.

2 (era burutua izenondo gisa)

Eta bere azken urteetako zirimola horrek intelektual konprometituaren ospea gehitu zion bere
idazle irudi gorrotatu bezain goraipatuari. Sustrai goraipatuak, pedigree urgulutsuak. Uso dilistazaleak, uso goraipatuak, omenduak eta
sarituak. Gaur egun ere taldearen bi disko goraipatuenetakoak dira. Artikulu ezagun eta arrazoiz goraipatu horretan, egileak hauxe
esan zuen, argi eta garbi, Syntactic Structuresi buruz: [...].
[3] ahalegina goraipatu (5); apustua goraipatu (3); balioa goraipatu (4); egindako lana goraipatu (15); eginiko lana goraipatu (4); eredua goraipatu
(3); goraipatu menderen mendetan (43); goretsi eta goraipatu (32); ibilbidea goraipatu (4); jarduera goraipatu (3); jarrera goraipatu (3); lana
goraipatu (62); sutsuki goraipatu (4); taldearen lana goraipatu (3);
goretsia eta goraipatua (4); goraipatua menderen mendetan (4)
terrorismoa goraipatzea (5)
goraipatzeko modukoa da (4)
edertasuna goraipatzen (3); lana goraipatzen (6)]

goraipatzaile (orobat goraipatzale) iz goraipatzen duen pertsona.

Konturatu gabe bera izan zela senarraren
goraipatzaile. Manuel zagon pertsularien goraipatzale bakarra. Aditzen forma neutroaz gain, forma goraipatzaile bat dagoela, nagusia
aipatzeko [...] eta forma apaltzaile bat dagoela, norberaren ikuspuntua adierazteko nagusiaren aurrean. Burdeostik, Paristik eta Nizatik
igorritako telegrama goraipatzaile franko.

goraipu iz goraipamena. Hurrengo udaberrian eman zen argitara kritika ingelesa eta estatubatuarraren goraipuen artean.
[428 agerraldi, 26 liburu eta 262 artikulutan]
Horra adrenalinaren gorakadak eta hara biraoak
gora zerurantz. Zuhaitz-izerdiaren gorakada udaberrian. Nazio-estatuen indarraren gorakada izan zen aldaketa nagusietako bat. Asiaren
gorakadak, ikusi denez, oso lotura estua du nazioarteko trukeetan izan duen sarbide dinamikoarekin. Inflazioaren gorakada izugarria.
Pasarterik hoberenak alkoholaren gorakada sentitutako unean idatzitakoak zirela. Anorexiak eta bulimiak gorakada nabarmena izan dute
1960tik. Prezioen gorakada kontuan izanik. Enpleguaren hazkuntza moteldu ahala, afilazioen gorakada ere moteldu da. Arropa eta
oinetakoen prezioek berebiziko gorakada izan dute. %5,67ko gorakada izan dugu. Dolarraren aldean, Europako diruak %7ko gorakada
izan du urte hasieratik. Ondasun eta zerbitzu produkzioak izandako gorakadaz. Bordeleko Girondins delakoek segitzen dute beren
gorakada Sochaux-ren kontra irabaziz. Orduan hasten da haien gorakada eta Europa zaharraren beherakada.

gorakada

1 iz goraldia.

2 (izenondoekin)

Iraupen luzeko langabeziaren gorakada kezkagarriak. Igoeraren arrazoi nagusia, ekonomiaren gorakada
nabarmena izan da. Munduko ekoizpenean duten ehuneko globalaren gorakada ikusgarrian. Alemaniaren batasunaren ondorio nagusia
[...] gobernu federalaren gastuen eta kontsumoaren eta soldaten gorakada handia izan ziren. Inflazioaren gorakada izugarria.

3 (hitz elkartuetan)

Liberalismoaren gorakada garaia izan zen. Gaur egun, aginduak sistema informatikoen bidez gurutzatzen dira

·

(nahiz eta urduritasuna nagusitzen denean, gorakada edo beherakada aldietan, behin baino gehiagotan oihuka aritu). Garapen-bideko
eskualdeen industria-gorakada horri. XX . mendearen bigarren erdialdean zehar pauso izugarri handiz hazi den mundu ekonomia ikusten
dute, ez ordea produkzio gorakada horietarako inolako aukerarik ez duen pertsona kopuru itzela.
[3] aurtengo gorakada (3); estudiantesen gorakada (3); gorakada egin (5); gorakada ekarri (3); gorakada eragin (4); gorakada gelditu (3); gorakada
handia (14); gorakada handia izan (7); gorakada izan (18); gorakada nabarmena izan (5); indarraren gorakada (3); inflazioaren gorakada (4); izan
duen gorakada (3); izandako gorakada (3); prezioaren gorakada (3); prezioen gorakada (13); tauren gorakada (6); gorakada polita izan (3);
prezioen gorakadak (7)]

gorakatu, goraka(tu), gorakatzen da/du ad goratu.

Eta aire beroa gorakatzean, han goiko hotza jaisten da beherantza.
Hodei puska hori, goialdetik gandortzen joango da, beroak gero eta torre-laino eta hodei motroilo lotsagabeagoak puzten eta gorakatzen
dituela.

goraketa iz goratzea.

Bai goitik beherako bidea, bai ingurabideak eta bai sabelak eta ur-goraketak metodo honekin egin
baitaitezke. Orokortasun enpirikoa, beraz, kasu gehienetan balio duenetik kasu denetan balio duenera egiten den baliotasunaren hautazko
goraketa da.

goraki adlag ahots ozenez, aho betean.

Hainbat orri pasatu ondoan goraki irakurri zuen. Irriz lehertu zen goraki, balentria
bikainaz espantuka. Hots argiz, nirekiko ahoskatu nuen goraki: [...]. -Zer da hau? -galdetu nion goraki anaiari. -Menturaz beste nonbait
zendu zen... -pentsatu zuen erretoreak, goraki. Itzul zaitez zeure gelara!, agindu dit goraki. Gero goraki, hitzak lehenik, oihuak gero.
Goraki negar egiten ikusi eta entzun zuten. Oihu egin nion, ahal bezain goraki. Ostatuko jende guztia hizketan ari zen, eta nahiko goraki.
Ez da berantegi bertze Herriko Etxek ere beren ez-adostasuna goraki adieraz dezaten. Goraki salatu du Leiak 2x2 bide horren proiektua.
Elizako plaza mukurru bete batean, goraki aldarrikatu du euskal nortasunaren zaintzearen baitezpadakotasuna. Enpresa haundiek onartu
dute Aubry legea eta goraki diote ez dutela lege berria aplikatuko. Ariel Sharon judu lehen minixtroak erran du goraki ez direla
hobendunak gaztigurik gabe egonen. Holakorik ez baita frantses Lege Nagusian, nik erraiten dut goraki: Europari Bai! Laudatuz haatik, eta
goraki, Hegoaldeko adiskideak, HERRIA-ren laguntzaile leial eta zintzoak. Orduan agerian eta goraki ariko da predikatzen, jendeen baitan
sustatu nahiz lehengo fede azkar hura.
[3] esan zuen goraki (10); goraki erran (6); goraki esan (6); goraki irakurri (3); goraki salatu (6); goraki salatzen (6)]

gorako iz oka.

Hanoiko ospitalean Hegaztien gripearen sintomak sukar altua, gorakoa, odol presio baxua... zituzten bederatzi lagun
artatu zituztela jakinarazi zuten larunbatean hango medikuek. Poliomielitisaren hasierako sintomak nekea, sukarra, buruko mina,
gorakoak, zurruntasuna eta lepoko eta gorputz adarretako mina izan ohi dira eta, 200 gaixotatik batek betiko paralisia garatzen du.
Malariaren sintoma nagusiak hotzikarak, sukarra, buruko mina, giharretako mina, eta gorakoak. Azken bi asteetan ez du sukarrik izan eta
eztula eta gorakoak ere desagertu egin dira.

gorakoi izond gorakorra. Eukaliptus gorakoien puntak inarrosiz. Lurrean herrestatzen ikasia zuten, horma gorakoiak gainditzen,
lohian ihalozka lerratzen. Egoitza gorakoien artetik jadanik distiratzen zuen ilargia. Otsabidetik Arbiderako bide biluziko lautada
gorakoian,

gorakor izond gora egiteko joera duena. Ilara gorakorra izan dadin "n" baldintzatutik "m"-ra ("l", "k", "i", eta abar), halaber,
beherakorra "n" baldintzatik "o" baldintzatura ("p", "q", "r", eta abar). Eta bere aparraren gisako karrera gorakorra jarraitzeko aukera
guztiak zapuztu zituela Cesarren nahi gabeko heriotzak. Laburbilduz, urteko minimo berri bat eta tentsio gorakorra. Joera gorakorra
zekarten gure indizeek.

goralarri iz goragalea.

Ez ahal zuen hori esatea amaitu, lehen goralarria etorri zitzaion, eta ahuspez jarri behar izan zuen
komunzulora begira. Goralarria sortzen du metro barruan egiten duen beroak. Gaixotu egiten ninduen, goralarria eragiten zidan.

goraldi [83 agerraldi, 21 liburu eta 20 artikulutan] iz gora egitea; (gora eta behera ari den zerbaiten) goranzko
aldia. ik gorakada. Burbuila goraldi hori, zorabiozko gelditasunean. ur goraldiaren sasoian lokatza lodia pilatzen baitzen ibai ertz
hartan. Betiko eramango baititu bestela itsasoak berriro, segur aski, hurrengo goraldian. Ahots sarkor haien goraldiak eta beheraldiak
entzunda. Afalondoko goraldian, izarretara jaurtitako espaziontziko gidakide sentitzen nintzen. Stephenekin bidaiatzean, bizitzean [...]
konturatu nintzen zein ahula zen psikologia aldetik, eta zer-nolako goraldi eta beheraldiak izaten zituen. 80ko hamarkadan euskal zinemak
goraldia izan zuen, baina egun deus gutxi geratu da gorakada hartatik. Antikomunismoaren goraldian. ELAk, berriz, %0,49 egin zuen
gora, baina, esan bezala, iaz ez zuen lortu goraldiari eustea. Zibilizazioen goraldi eta erorikoen mugimendu zikliko eta errepikatua.
Erromaren goraldiak Greziaren gainbehera ekarri zuen. Horrek zerikusi handia izango zuen mundu osoko jarduerak ondorengo urteetan
izan zuen goraldian. Goraldiak, ondikotz, lipar bat baizik ez zuen iraun. Merkataritzaren goraldiarekin, italiar merkatarien ekimenez,
findu egin ziren finantza-teknikak. Merkataritza-kapitalismoaren lehen goraldi hau bat-batean eten zen XIV. mendearen erdian. Labur
esateko, ziklo ekonomiko batean honako fase hauek bereiz daitezke: goraldia, gailurra, atzeraldia edo gainbehera, depresioa edo hondoa
eta susperraldia. Mendebaldeko jarduera ekonomikoaren txandakako goraldi eta beheraldi horiek.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Atenasen bat-bateko goraldi distiratsuan. Estatubatuar dibisaren goraldi ikusgarria. Goraldi
ekonomikoaren urteetan. Lauzpabost urteko goraldi ekonomiko baten atzean beheraldi ekonomiko etorri ohi zen. Burtsako kotizazioen
batbateko goraldiak eta mailegu federalek eskaintzen zituzten errenta handiek erakarririk. Mendebaldeko jarduera ekonomikoaren
txandakako goraldi eta beheraldi horiek.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Ur bazterreko alderdi garaiago batera igo zen, eragozpen handiz, ur goraldiaren
sasoian lokatza lodia pilatzen baitzen ibai ertz hartan. Beherantz begiratzen baldin badut, berriro aurkitzen dut, niregan ongi zentratuta,
burbuila goraldi hori, zorabiozko gelditasunean. Nire aldetik, Greenpeacen basogintza egoki eta osasuntsu baten aldeko kanpainari atxiki
natzaionean, ez da izan sentimendu goraldi aparteko baten sukarra.
[3] goraldia izan (5)]

goraldu, goral, goraltzen du ad goratu. Amodioaren morboa goraldu eta aldarrikatu dutenak poetak izan baitira, Platon buru
dutela erromantizismoarekin gailurra jo arte. Goraltzen bazaituzte joko duzu nola-hala behea. Senarraren hitzek / neska gazteei ohi
zaizkien lore laztanez / goraltzen zuten emaztearen beherakada. Eman biezazu Jainkoak beti goraldua izatea eta beraren ondasunak
hartzea.

goralmen iz goratzea.

Desiratuz Jainkoak bete dezala bere aintza eta goralmena bere esku utzitako jendeen ongarri eta

kontsolagarri.

goralpen iz goratzea.

Santu bati buruz egin ote liteke goralpen handiagorik? Buenos Aires alegiazko baten goralpen
demagogikoari. horrekin batera, bere damaren goralpena egingo dio. -Bai, Indiatik etortzen diren usapalek zutaz goralpenak egiten
dizkidate. Ordutik ospatu zen, 335tik aurrera, Jerusalemen bertan, Gurutzearen Aurkikuntza, eta, handik mende pare batera, Erroma aldera
zabaldu zen, Gurutze Santuaren Goralpen izenarekin.

goraltxatu, goraltxa, goraltxatzen du ad goratu; goraipatu.

Urruntzen gaituen gosea; goraltxatzen gaituen gosea;
egunak eramangarri egiten dizkiguna, eta berriro egun arruntetara ilusio berriz beterik gakartzana, horixe da literatura. Beren musika aire
eta kantu xaramela ederrekin bi talde horiek gain gainetik goraltxatu dute meza eder hori. Apal zaitezte zeuek ere, berak goraltxa
zaitzaten. Zu goretsi zintuen lehenik, zu goraltxatu, hitz hauekin: Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, berena dute-eta zeruetako
erreinua. Kanpoan gaindi, Murruaeneari hurbil, karrika zolan agertzen da Maia Kurutxeten hiru laukiko margolana, landare bizkorra ixurtzen
eta goraltxatzen duela... Hiru egun barru, faraoiak goraltxatu egingo zaitu eta lehengo karguan jarriko.

goraltxatzaile izond goraltxatzen duena. Goraltxatzaile zirelarik EMAK-HOReko korala, musikari eta Bestaberriko gazteak.
goramen iz goratzea. Nahiz eta baztertua izate hau bere iritzi eta desiraren ikuspuntutik goramenik handiena izan Jainkoaren eta
gizonen aurrean.

goranahi (orobat gora(-)nahi) 1 iz gora egiteko nahia.

Hala ere, uhinek laster galtzen dute beren gora-nahia, eta

akiturik etzaten dira hondartzan.

2 handinahia, handitasunaren irrika bizia.

Zuzentasuna defenditzen dutela diote, baina beren goranahia baizik ez dute
defenditzen. Bere bizitza eman zion alderdiari, baina itzalean geldituz beti, inolako goranahirik gabea baitzen, apala, umila eta
eskuzabala. Orobat, epelduxeak ziren garai bateko gora nahiak. Beraz, harrigarria dirudien arren, bere-berea du apaltasunak bihotzaren
goranahia; bihotzak beherantz egitea, berriz, handikeria da. Ama Handiaren erlijioa, basakeria latza eta goranahi espirituala era bitxiz
nahasten zituena. Ibiliak egiten zituen munduaren lohikerietan barrena, bihotza gora-nahiez beterik, amodio unibertsalez gainezkatua.

3 goragalea. Dulzineagana hurbildu nintzenean [...] baratxuri gordin usaina zeriokeen; hara, zorabioa eta gora-nahia eman zidaan.
· 4 izond handinahia, handizalea. Keinuak, entzuleriari mintzatzeko manera, boteredunen aire hura, eskuan dituen ttanttoak ongi
ezagutzen dituen gizon goranahiaren ezaugarriak ziren. Harrokeria goranahi zitalaren irrika. Nik, bederen, ez nuen neska gora-nahia
hain errukarri egiten.

5 goranahiko izlag

Goranahiko tontoez ari naiz hemen bereziki, hots, tonto-harroez. Era honetako gizon batek, goranahikoa
bada, zain du mende guztietako loria; filosofoa bada, bere hiritarren bedeinkazioak kontsolatuko du aginpide ezetik, nahiz eta haien esker
txarrak behin baino gehiagotan erasan.

gorantz (orobat gorantza g.er.) 1 adlag goiko alderantz.

Gorantz begiratu dut, ea hegatxabalen bat ikusten dudan.
Gorantza abiatu aurretik gehienok txabola itxurako komunetik igaro gara. Zuhaitzen gainetik gorantz jo eta aldendu egin zen. Besoei
gorantz eraginez. Belaunaldi batetik bestera igarotzea -gorantz doa bata, beherantz bestea; "erregea hil da, gora erregea"- ez da hilketa
sinbolikoarekin loturarik ez duen zerbait. Gonzalez gutxika-gutxika gorantza doan pilotaria da. Gorantz doan eskari horri erantzuteko gero
eta nabarmenago kontsumitu behar da baliabideen oinarria. Egunez pilatu den beroak, erradiazioz ospa egiten du gorantza, antizikloiaren
sabaietara. Geraldek, bere edontzia hartu, gorantz altxatu eta adi-adi so egin. Arches-eko elefanteen itxura duten haitzak gorantza
altxatzen dira irlak bailiran. Arrain hila, gizon garailea bezalaxe, gorantza erortzen da. Oinetakoaren muturra gorantz okertuta dago.
Erreserbak gorantza berrikusten dira eta “hazkunde jarraitu baten irudi sendoa ematen dute”. Orgaren gainaldean ur-ontzi baten ezpainak
ateratzen ziren metro erdi gorantz.

· 2 (hitz elkartuetan) Hatzaz gorantz keinu egin zidaan, gogoan diat. · Eta han manta-erdian jarria zutela Santxo, gorantz jaurtika
hasi ziren, harekin jolasean inauteritako txakurrarekin bezala.
[4] begiak gorantz (4); behetik gorantz (11); berriro gorantz (6); besoak gorantz (4); burua gorantz (6); eskuak gorantz (4); etengabe gorantz (4);
euroak gorantz (5)
gorantz abiatu (16); gorantz ari (5); gorantz begira (14); gorantz begiratu (31); gorantz begiratzen (5); gorantz bultzatu (5); gorantz bultzatzen (4);
gorantz egin (74); gorantz egin du (21); gorantz egin zuen (18); gorantz egingo (8); gorantz egiteko (21); gorantz egiten (37); gorantz egiten ari (4);
gorantz edo beherantz (4); gorantz eta beherantz (4); gorantz hasi (9); gorantz igo (7); gorantz igotzen (4); gorantz jarraitu (5); gorantz jarraituko
(4); gorantz jarraitzen (10); gorantz jarraitzen du (8); gorantz jaso (6); gorantz jasotzen (4); gorantz jo (4); gorantz joan (8)
pixkanaka gorantz (6); prezioak gorantz (6); taldea gorantz (4)
gorantza egin (4)]

gorantza 1 iz gora egitea.

Analfabetismoaren beherakadarekin eta ikasketen gorantzarekin batera indioen bizimodua hobetuz
doa. Holako zenbat mito, euskaltasun arkaiko birjin baten gorantzan. Negu euritsu baten ondoko maiatz-hilean gaude, eta ikusgarria da
lurrak dakarren gorantza-nahia.
pasealekuaz harantz, itsaso urdina.

2 goraipamena.

·

Gorantza leunean kale hertsiaren bukaeran, zuhaitz ederrak ezker eta eskuin; eta Ondarrondo

Nork dauka etorria, bere talentuan erditu eta argituriko hainbeste ondasun utzi zigunak merezi dituen gorantzak

kantatzeko?

3 ik gorantz.
gorantzaka adlag goraka. Harrapatu du hondoa: laster dukegu gorantzaka.
goranzko (orobat gorantzako g.er.) 1 izlag goiko alderanzkoa.

Fionn zuhaitzen artetik sartu zen eta goranzko
ibarrera abiatu zen. Galbidea beheranzko pendiz arina da; onbidea, aldiz, goranzko aldapa neketsua. Aurten txapeldunordeak izan dira,
eta gorantzako bidea hartua dutela berretsi dute. Behetik goranzko begiradak. Eta ondotik non ikusten dugun, goranzko panoramika
batez, etxeetako leiho guztiak itxi egiten direla hurrenez hurren. Euroak goranzko bideari ekin dio. Kapeluarekin eta goranzko bibote
txikiekin. Behetik-gorantzako beroa. Goranzko haize bertikal bortitzak dabiltzan kumuloninboen barruan. Goranzko doinuak, bai-alaezko galderekin lotzen ditugunak. Lastozko Kapitalen irteerek ere goranzko mugimendu ikusgarria izan zuten 1840 eta Lehen Mundu
Gerraren artean. Eraikuntzaren goranzko zikloa 2006an amaituko da Europan. Biztanleriaren eta munduko pobreziaren goranzko joerekin
batera. Gorantz doan eskari horri erantzuteko gero eta nabarmenago kontsumitu behar da baliabideen oinarria, eta goranzko eskari
horren eta arrain-sarda, akuifero, baso eta abarren produkzio iraunkorraren arteko aldea areagotuz doa etengabe. Ikasle etorkinen
kopuruaren goranzko bilakaera argi azaltzen duen datu bat eman zuen. Kontsonanterdiek osatzen dituzten goranzko diptongoak eta
bokalerdiek osatzen dituzten beheranzkoak ere erritmikoki ezberdin dira.

2 (dagokion izena gabe)

Barne krisian murgilduta dago BNG 2001. urtean botoen marra ordura arte beti gorantzakoa erortzen
hasi zenetik. Noiz egiten dute bat, non egiten dute bat beheranzko mareak eta goranzkoak. Bi dekretu-sailak, moralki gorantzakoak eta
moralki beherantzakoak, Elizak Estatuan duen eraginaren froga dira. Goranzkoan, hutsik, udaletxea baino goragoko nasetara doa,

3 (izenondo gisa) gorantz doana. Kurba argi goranzkoa.
4 (izen gisa) Handik bidexkak goranzko latza hartzen zuen bat-batean zuhaitzen artean.
[3] goranzko bidea (8); goranzko bidean (8); goranzko bideari (7); goranzko bilakaera (3); goranzko joera (19); goranzko joerak (3); goranzko joerari
(7)
gorantzako bidea (6); gorantzako bidea (6)]

gorape iz aterpea.

Kanpaia entzun orduko, laster batean sartzen ziren gorapean. Kale nagusiko gorapean. Lizun-usaineko harri
hezeko gorapean, ehiza-zaina zegoen. Leiho bakarra jarri zion behean biren ordez; zutabe bat kendu zion gorapeari, eta eskailera-mailak
handitu. Logelak, bainugelak, sukaldea, ehiztarientzako jantoki zabala, gorape irekia.

gorapen 1 iz goratzea, goraipatzea.

Ez nuke nahi, ordea, inoren ahotik datorkidan edozein gorapenez neure poza gehitzerik.
Jainko ahalguztidunaren ohore eta gorapenerako. 1224ko Gurutzearen Gorapen jaiaren (irailak 14) ondoren.

2 gora egitea.

Su haundi bat pizten da arrats hartan, ohidura zaharra da kasik mundu guzian, iguzkiaren gorapenkari, dantzak
emaiten dira errondan edo jauziak suaren gainetik egiten, eguzkiaren ohoratzeko.

3 (ilargiaz mintzatuz)

Ilargiaren gorapenean jarritako arrautzetatik, gehienak oilasko; beherapenean ipinitakoetatik, oilandak.
Gorapeneko ilargi laurdena ederki ageri zen. Ortzegunean gorapena ilargi berriarekin, aste undarra fresko eta usu euria.

4 Ilargiaren goraldia. ik ilgora.

Ingurumena errespetatuz, gorapena edo beherapenaren arabera hasiko dituzte ereinteak.
Beherapenean gaude, kanbioa astelehenean, gorapenarekin, aroa ederrean. Ortzirale huntan sartzen gira gorapenean, aro euritsu eta
freskoagoa aste undar huntan guzian. Gorapena ortzirale arte. Gorapena 23 an.
[3] gorapen jaiaren (3); gurutze santuaren gorapen (4)
gorapenean gaude (16); gorapenean sartu (3); gorapenean sartu gira (3);]

gorapendu, gorapen(du), gorpentzen da ad (Ilargia) gorapenean sartu. Ortziralean, ilhargi berriarekin gorapenduko
zauku. Igandean gorapentzen zauku, denbora ederrean bero apalxagoekin.

gorarazi, goraraz, gorarazten du ad goratzera behartu. Gillotina [...] Frantsesei sorbaldak arrazoi on bategatik gorarazten
dizkien makina.

gorarik 1 adlag gora, goraturik.

Ukabila gorarik eta aurpegia zapi gorriz gorderik indar errepresiboak mehatxatzen zituzten
gazteak. Hilkutxa elizan sartu zenean, gerlari ohien bandera gorarik eta medailak putzuka gorri hertsi batean xintxo. Ameriketan George
Bush presidentak burua gorarik doala iduri du, berriz ere egin beharko dituzten Presidentziako bozetarat.

2 goraki, ahoa betean. Zurekin egiten dut gogoeta ahotsa gorarik, ene adiskidea.
goraserre iz adkor (cf gorazarre) Adiskideek berriz goraserrean hartu naute, txikizio itzela egin dute miaketan.
gorasko ik goraxko.
goratasun 1 iz garaiera, altuera.

Goratasun gaitzeko haritzak bi bazterretan, erroak lurrean barna, zeruari buruz igaiten dira.
Zuhaitz bakoitzak bestea baino garaigoa izateko duen premiatik dator zuhaitzen goratasun izugarri hori. Harri peza haundiz egina izan den
dorrea 1420 metro goratasun dituen gune batean dago. Zingiregiko goratasuna 520 metrokoa da. Gehienez 40 metro kubo egin behar
ditu eta 12 metro baino gutiagoko goratasuna izan behar du. Mugatua izan zen luzetasunean, zabaltasunean eta goratasunean. Zeldaren
beste hormari lotua ohea, arrunt apala, lurretik hamar zentimetroko goratasunean. Orduan naiz ohartzen atearen erdian, presuna baten
begien goratasunean, ziloka bat badagoela. Epaitegian sartzean, han ikusten ditut ene epaileak mahaian jarririk, taulen goratasunetik
eni so. Sei labe baziren barne hartan, bakoitza gizon baten goratasunekoa. Ia ehun metroko goratasunean. Berehala iristen da ura
hostotzara, hostoak elikatzera etorria baita ehun metroko goratasunera. Obra handiena, 3 metra goratasunekoa, Sarako elizarako da.
Goratasunezko azentua.

2 gora denaren nolakotasua. ik bikaintasun. Musiak zuribideren bat bilatzen zuen, bere sakrifizioari goratasuna eta zinezko
balioa emango liokeen zerbait aurkitzen saiatzen zen. Testamentu Berriaren goratasunak bere inguruko gizarteak erabiltzen zuen hizkera
baino jantziagoa eskatzen zuela iruditu zitzaion, nonbait. Beste edozein gizon irrigarria izanen zen galtza motx haiek eta atorra zabalegia
soinean, baina haren goratasunak, haren furfuriak eta, oroz gainetik, sentimendurik salatzen ez zuten haren begiek emaztea mututurik
utzi zuten, une batez. Gizonak, burlaizez irribarre eginez, bere mundu berriaren eta egia ikaragarriaren goratasunetik begiratzen zion
ofizial gazte asaldatuari. Hizkuntza espainolaren izpiritu goratasunaz testuak erruz bil daitezke.
[3] metroko goratasuna (3)
metroko goratasunean (3)
metra goratasunekoa (4)

goratsu izond adkor garaia, gora.

Isiltasuna bezalakorik ez zegoela une goratsu hura azpimarratzeko. Filmeko eszenarik
goratsuenean. Halako pentsamendu goratsuei atxikia. Hitz eder goratsuak entzuten zituen bere barnean. Bakarrik esan zitzakean
artzain agotak Romeoren hitz goratsuak! Esanahi goratsuen bila ibiltzen nintzen, esaldi arruntenaren atzean altxorren bat noiz bilatuko.
Idazle-izen goratsuak dituzten kalez osatutako auzo batean. Hain lankide goratsuen artean. Kanpokoak, demokrazia edertzen duten
herritar goratsu horiek.

· Heroien zalapartak kontatzen dituzten nobela arnas-goratsuez.

goratu, gora(tu), goratzen 1 du ad gora edo gorago eraman; mailaz igo. ik goititu; altxatu; goraltxatu.
ant beheratu. Eskuin eskua goratu eta bizkar aldera eraman du. Kaskoaren begi-babesa goratu zuen aurpegiko izerdia lehortzeko.
Aingura goratzeko agindua aditu zuenean. Aitak besagainak goratu eta begiak zabaldu zitian. Aloizek sorbaldak goratu zituen, eta begiak
beheratu. Begiak goratu eta Saint-Eustacheren erloju argiduna ikusi zuen. -Hori -eteten dio jeneralak ahotsa goratu gabe, emeki baina
irmo-. Topa keinua egiten zidala basoa goraturik. Goratu zituen berriro kuleroak eta bainugelatik atera zen. Abelek jakaren lepoa goratu
eta besoak gurutzatu ditu. Belauntziek belak goratu zituzten abiadura bizkortzeko. Lurretik metro t'erdi goratua zegoen ring-aren zoru
ertzean. Behin harria gerrira goratuta, Bi bote eman zituen bularrean eta bizkarrera jaso zuen. Marmolezko estatua klasikoak han
hemenka sakabanatuak, idulkien gainean goratuak. "Ondo lo egin", esan zidan, "lo" horri doinua goratu, eta esanahi bikoitza erantsi
nahiz. edozein jakintza arlotan lor daiteke dugun ezagutza maila goratzea. Llumek urrutiko kontrolagailua hartu eta are gehiago goratzen
du musikaren ozentasuna. Hitz egiteari utzi gabe, irratiaren bolumena goratu zuen andreak. Jornalak % 14 goratuz. Eta nola goratu zuen
erregeak, buruzagi eta zerbitzari guztien gainetik jarriz.

2 laudatu, goraipatu.

Artzainak Jauna goratuz itzuli ziren. Gurtu nahi genuke, goratu eta ohoratu ere bai erregalia mistikoekin,
urre, intsentsu eta mirrarekin. Publikoki goratu egiten dute pribatuan arbuiatzen dutena. Bai santuaren bertutea eta bai damuturiko
anaiaren apaltasuna goratu zituen. Bera mendebalekoa zenez, euskalki horren ezaugarriak goratu zituen. Ruz Piñeiroren epaiak dioenez,
«terrorismoa goratuz» esan zituenen ondorioz zigortu du Otegi. Zinemaldiak bere ibilbide profesionala goratuz emaniko saria. Erlijioak,
birjintasuna eta bihotz-garbitasuna asko goratu; ezkontza, horiek adina ez. Pierre Apeza ohorezko medaila gorenaz goratu du Frantziak.
Usteko duzu neure burua goratzen ari naizela. Eta ez dezatela barnean beren burua goratu.

· 3 da ad gora edo gorago joan; gora egin. ik goititu; altxatu; gorakatu; goraltxatu. ant beheratu. Harry
bizkor goratu zen, baina haizeagatik erratza desbideratu egiten zitzaion pixka bat. Kamainan goratu naiz ondo begiratzeko. Sobera urrun
goratua zen arranoa. Eguberrietako zuhaitza zentimetro batzuk goratu zen lurretik. Eta urak handitu, altxatu, goratu ziren. Ziburun,
Piarres Larzabal ikastegia zerratu behar ukan dute urak goratzearekin... Eguzkia goratzen denean, guk sentitzen dugu, nahiz eta
ezkutuan egon. Osinaren behealdea goratzen ari zela irudi zuen. Gar hotzek ni inguratu eta kriptaren erpineko esbastikaraino goratu
ziren. Kristautasunaren marea, Gizarte Helenikoaren azken aldian hain indartsu goratu zena. Itsasoa bezala goratu zitzaidan haserrea.
Girixtino demokratak [...] sekulan baino gorago joan dira ehuneko 62,1 bilduz eta beren hirugarren bitoria ardietsiz, ehuneko hamarrez
goratu direlarik emaitzan. Azukrearen prezioa izugarri goratu da. Baionan, hiru urteko epe hortan, %40-ez goratu dira prezioak. BPGren
igoerarekin batera goratu zen gastu hori. Ikusiz gastuak zonbatez emendatu zaizkioten, zergak % 24-ez goratu behar omen litazke.
Mendekostez, jakin-arazi du, alegia eta deusez, SMIC delakoa % 5-ez goratuko dela uztailaren lehenean.

4 (era burutua izenondo gisa) Etxeberriko Pakita dela besoak gurutzatuta eta lepoa soin goratuan gordea heldu dena. Gandalfen
esku goratuaren aurrean, mezulariak atzera egin zuen. Leiho-atetxo goratuen azpitik. Ez zen etxeko euskara, laburduraz eta bustiduraz
betea, baina haren arrastoak suma zitzakeen euskara osatu, dotoretu, goratu hartan. Artea baino gauza goratuagorik ez zuen ezer
ezagutzen. Marrande doktoreak, ero-sendagile famatuen eta goratuenak.

5 azpikoz goratu

Schopenhauer bera gozatzaile desengainatua izanik, sinesteak oro, itxaropenak, olertiak, ilusioak azpikoz goratu
zituen. Eta hori egitean harreman naturala azpikoz goratua uzten dugu.

6 hankaz goratu Gasteizen gerrak ez zituen gauza asko hankaz goratu jende gehienarentzat. Aulkiak lekuz aldatu, tiradera hankaz
goratu eta arroparen otarrea irauli. Hain elementu ezberdinek elkarren aurka burrukatu eta nahasketan dena hankaz goratu behar dute.
Honelako interpretazio guztiek dena hankaz goratzen dute arrazoi makurrez.
[3] ahotsa goratu (19); ahotsa goratu gabe (4); asko goratu (3); azkarki goratu (3); batera goratu (4); begiak goratu (5); begirada goratu (6);
bekainak goratu (7); berriro goratu (4); besagainak goratu (4); besoa goratu (6); bezala goratu (5); bizkarrak goratu (4); burua goratu (21); egindako
lana goratu (4); eskua goratu (5); galtzak goratu (3)
goratu behar (16); goratu jauna (3); goratu zituen begiak (4)
hankaz goratu (4); ibilbidea goratu (3); jainkoa goratu (4); kokotsa goratu (4); lana goratu (8); mahukak goratu (4); mailaz goratu (3); nola goratu (3);
pixka bat goratu (5); soina goratu (4); soinburuak goratu zituen (3); sorbaldak goratu (25); terrorismoa goratu (7); zeruraino goratu (3); zerurantz
goratu (3)
goratua eta bedeinkatua (4)
burua goraturik (3); sorbaldak goraturik (3)
ahotsa goratuz (17); bizkarra goratuz (3); bizkarrak goratuz (3); burua goratuz (3); goratuz eta bedeinkatuz (3); jainkoa goratuz (4); sorbaldak
goratuz (6);
azpikoz goratzea (3); terrorismoa goratzea (20); terrorismoa goratzea egotzi (4); terrorismoa goratzea egotzita (4); terrorismoa goratzea leporatzen
(3); terrorismoa goratzea leporatuta (4);
terrorismoa goratzearen (5)
ahotsa goratzen (7); bere burua goratzen (10); boza goratzen (5); burua goratzen (15); goratzen ari (9); goratzen da (7); goratzen du (13); goratzen
hasi (4); goratzen zen (23); goratzen zuen (13); jainkoa goratzen (3); mahukak goratzen (3); maila goratzen (4); sorbaldak goratzen (6); terrorismoa
goratzen (9); zerurantz goratzen (3)]

goratzaile (orobat goratzale) 1 izond goratzen duena. Objektuaren handitasunaren hartueman-errepresentazioak besterik
ez dira, zeinak (munduaren) behatzaileak berekin eta bere ulermen-indarrarekin alderatzen dituen, eta goratzaileak suertatzen dira, bai
objektua handitzen bada, baita subjektu behatzailea berekin hartuemanean txikiagoa bihurtzen bada ere.

2 iz zerbait goratzen duen pertsona. ik goresle. Gero ikusi dugu Jose-Antonio Zelai harri goratzale ezagutua.
goratze 1 iz gora egitea. Otsailean bizia ozka batez kariotu da [...] azken hamar urtetan izan den goratze handiena. Salerosle etxe
haundiek 2,8ko goratzea izan dute beren negozioan Euskal Herrian. Bozkatze bat behar litakeela muntatu herritar guzien artean ikusteko
nor den zerga goratze horren alde eta nor ez... Eguraldiaren gorabeherak, ilargiarenak bezalaxe, berritze, goratze, betetze, beheratze
ilargiaren ohiko hazte-estutze horiek denak ageri dira emakumearen oinpekoan.

2 laudatzea, goraipatzea.

Historian zehar autore askok kritikatu dute «lanaren goratze fanatikoa». Bere buruaren goratze eta
justifikatze etengabe batean. Irudiaren goratze sistematikoa mass-medietan.

goratzeño iz adkor goratze txikia.

Aise gertatzen ahal dena da, ez bada kasurik egiten, aldi bakoitx goratzeño bat eginen
dutela!_Chirac presidentak berak etsenplu bat eman zuen.

goraxko (orobat gorasko) 1 izond gora samarra, garai samarra.

Mendi goraxko batzuetan gaindi. Ur hegiko etxe

berriak ez direnetz goraxko izanen eta ez ote duten beraz ingurumena desbistatuko.

2 adlag gora samar.

Izpiritu xorrotxeko gizona, bere lana eta jakitate zabalari esker, goraxko igana Frantziako gizartean. Afera
goraxko pusatzen bada. Eta ezkerralde hura ere gorasko estali da ikuslez. Ez ote du goraxko ematen?

gorazarre (orobat goratzarre g.er.) 1 iz norbait ohoratzeko edo goraipatzeko zertzen den egintza. ik
omenaldi. Bere edertasunaren gorazarrea. Desiderius Erasmusek (1467-1536) Encomium Moriae (Erokeriaren gorazarrea) izeneko

liburu satirikoa idatzi zuen. 'Putzu'-ren gorazarrea. Julian Menendezi gorazarre. Zorroztasunari gorazarre. Erromatarrei gorazarrea.
Orduan, gorazarreak kantatu zizkioten Jaunari, egin zizkien egintza handiak aitortuz, Jainkoaren aingerua agertu baitzitzaien. Gorazarrea
unibertsitateko lankideek antolatu dute. Errabino batek [...] hilaren gorazarrea egin zuen, ingelesez. ik beherago 3. Bitartean, apaizek
gorazarreak kantatzen zituzten. Naturaren gorazarrean itotako poesia zen harena. Gerraren eta indarraren, are barbarotasunaren eta
basakeriaren gorazarrean. Begi gozo, gorazarrez eta laztanez bete batez begiratzen ziola. Etengabe irakurtzen genuen, Lajosen
eraginpean eta haren gorazarretan. Bihar hiru orduz edan gabe egoteko eskatuko dio gobernuak Sri Lankako populazioari, Elefanteen
Atakan egarriz hildako soldaduen gorazarrez. Anaitasunaren gorazarrez edan zuten. [Periklesek] hildako heroien gorazarrez egindako
hitzaldi ezagunean.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) PPko kideek, aldiz, gorazarre-hitzak izan zituzten Aznarrentzat. Francis Arinze Jainkoari
Gorazarre Kongregazioko prefektua, hain justu ere. Gorazarre festa izatea nahi dute Gabriel Arestiren Eguna.

3 gorazarrezko Iñaki da lehenengoa, Mendiondo adiskidearen gorazarrezko izena daukana.
4 gorazarre egin Funtsean familiari egin nahi zaio gorazarre. Sozialistak, nazionalistak,

abertzaleak, errepublikazaleak eta
komunistak bildu baitziren 36ko biktimei gorazarre egiteko. Materiari eta hutsari gorazarre egin nahi dionak. Txakolinari gorazarre
egingo zaio Getariako Ameztoi txakolindegian.

5 gorazarre kantu

Gorazarre kantu hilezkorrez laudatuko diren legeak. Frantziaren handitasunari gorazarre kantuak botatzen
mundu guztian.
[3] gorazarre egin (14); gorazarre egiteko (10); gorazarre egiten (13)
gorazarrea egin (3); gorazarrea egiten (3)
gorazarreak kantatu (3); gorazarreak kantatzen (4)]

gorazarreka adlag gorazarre eginez. Eta ni Chèvenementen etikari gorazarreka Irakeko hartan.
gorbata (orobat korbata g.er.) 1 iz oihalezko zerrenda, meharra eta luzea, batez ere gizonezkoek
erabiltzen dutena, alkandoraren lepotik pasa eta aurrean korapilatzen dena. Zeta urdinezko gorbata bat zuan, amak
txikitan egin zidana... Indarrez tira eginda gorbata beltza kendu eta poltsikoan sartu zuen. Gorbata marraduna lepo inguruan egokitzen.
Beroki luze bat, gorbata lasaia eta luxuzko kapelua. Gorbataren korapiloa lotzen ari zela. Gorbataren korapiloa okerturik zuen bere
alkandora zuriaren gainean. Ilea orraztu eta gorbataren korapiloa estutu eta gero. Gorbataren korapiloa lasaitu zioten. Farfaila zerrenda
bat gorbata gisa.

2 (aditzaren objektu gisa) Egunero bulegora joateko lepo inguruan gorbata lotzen hasi zenetik. Zubiaren ertzean gelditu da berriz
ere ilea orrazteko eta gorbata estutzeko. Gabardina erantzi eta gorbata laxatu du. Gorbata askatu eta hantxe bertan gustura bainatuko
litzatekeela deklaratuz. Jaka horia, alkandora gorria, eta tanta urre-koloreak zituen gorbata zeramatzan arren, gaixotasun baten
ondorenean bezain zuri zegoen. Gorbata fosforito distiratsuak eramaten dituzten esatari horietako batek. Indarrez tira eginda gorbata
beltza kendu eta poltsikoan sartu zuen. Korapiloa eginda zeukan gorbataren bat janztea. Beti gorbata jantzita. Korbata zerion lepo
gotorretik beheiti. Nellie hurbildu zitzaion eta gorbata arteztu zion.

3 (hitz elkartuetan)

Erloju-kateetan eta gorbata-orratzetan. Satenezko zapi handi batean txertatutako gorbata-orratzaren
errubiaren gainean. Orain gorbata-denda baten leiho aurrean zegoena.

[3] gorbata eta guzti (5); gorbata gorri (4); gorbata jantzi (3); gorbata jantzita (4); janzki eta gorbata (3); satenezko gorbata (3); trajea eta gorbata
(3)
gorbataren korapiloa (10)]

gorbatadun (orobat korbatadun g.er.) izond/iz gorbata daramana. Gizon gorbatadun haietako batek, telefonoa barik
maskor bat zuen belarri ondoan. Gizonezko gorbatadunak batzuk, gona motzeko emakumeak besteak. Sarrerako langile gorbatadunari.
Bat-batean, bidera irten zitzaidan zaintzaile gorbatadun bat. Puru-erretzaile gorbatadunen alboan. Gazte gorbatadun irribarretsu
batzuk. Aurpegi bat lauki moduan jaisten zena, lepo korbatadun baten gainean. Plaza bateko bankuan eserita berpiztu berria zen, gerra
aurreko traje dotorez jantzita, gorbatadun eta betaurrekodun. Itxoiten egon nintzen denboran, sartu-irtenean ibili ziren bospasei gizon:
berrogeitaka urtekoak, bizardunak, gorbatadunak eta tweed-ezko jakaz jantziak.

gorbatatxo iz gorbata txikia. Batek gorbatatxo arina zeraman; beste bati txairoki biltzen zion lepoa zapi mehe batek.
gordagi ik gordegia.
gordailatu, gordaila gordailatzen du ad gordailua egin.

Gavarden ondasuna notario batenean gordailatua zegoen

zuhurki, eta armairuko diru hori altxamendurako gordetzen zuen aparte.

gordailu (239 agerraldi, 59 liburu eta 46 artikulutan) 1 iz gordetzen diren gauzen multzoa; gauzok gordetzen
diren lekua. ik gordetegi; gordekin. Gizon argalak pilula biribil bat atera du plastikozko gordailu batetik. Paperen eta liburuen
gordailua, berriz, txostenak eta gutuneria, esate baterako, kale-muturreko biltokira eraman genuen. itsasontziei indarrez kendutako
jatorrizko eskuizkribuen gordailua. Makilaren barruan zegoela gordailua. Jakin denaren arabera, zazpi gordegailu atxemanak izan dira,
"Zuloak" deitzen dituzten horietarik, batzu lurpez eginak. Nahiz droga hori aski polliki ezarria zen espresuki eginikako gordegailu batean...
Zutik geratu zen kapera, Giottoren fresko ezagunenen gordailua. Nire bihotzeko sekretu guztien gordailu baitzara. Baserria euskal
esentzien gordailutzat duten irakurle politikoki zuzenak. Osasun publikoaren gordailua zaindu beharraren muga gainditzen duten
zigorrak. Gordailu hori aldioro areagotzen da aurreko jakituriarekin, eta betidanik hartu ohi da legeriaren osagarri zinezkotzat. 234 obra
utzi ditu museoaren gordailuan Ramos Erdozia familiak. ik beherago 5. Aduanako gordailuan utzitako salgaiak. Memoriaren
gordailuetan aurkitzen ditugun zaharkinek. Egon zaitezke segur fidelki eta gogo onez gordeko dudala zuk fidatu didazun gordailua.
Normalean, gazteek sakrifizioak eskatu ohi dizkiete beren esperantzen gordailu direnei. Susa argitaletxeak sortutako Literatur Aldizkarien
Gordailua. Legezko Gordailua.

2 (izenondoekin)

Jaunak zeruko bere gordailu aberatsa irekiko du zuentzat. Besotik eskegitako poltsoa gordailu beltz txikia zen.
Itsasoko aberastasunak eta hondartzako gordailu ezkutuak. Gauza jakina da jende guztiak ahalik eta zati txikiena jarri nahi duela
gordailu publikoan. Beste batzuk behin eta berriro eskatu ostean, gordailu ezkutuagotan baileuden.

3 (autoarena)

Gasolina isurgailu baten parean gelditzen naiz, autotik atera, gordailuaren tapoian giltza sartu, ireki eta mangeraren
muturra gordailuaren ahoan sartzen dut. Gordailua mukuru betetzen denean mangera atera, tapoia jarri, giltzaz itxi eta dendatxora noa
ordaintzera.

4 (ekonomian)

Epe laburreko gordailuak epe luzeko kreditu bihurtzea. Inbertsio funtsen eta epekako gordailuen hazkuntza.
Gordailuen berme-funtsa finantzatzeko. Aurrezki gordailuen eta gordailu komertzialen arteko ratioa. Eskura dituzten gordailu
bermedunen erabilera. Baldin agintari publikoek ez badute gordailuen likidotasuna bermatzen. Baliabide horien erdia ia gordailu
likidoetan ezarri zen Mendebaldeko bankuetan.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Haiek ez zuten, ordea, dotrina horren isilpeko atala, Artemisen altxorraren gordailugelaxka piramidal zarratuan baitzegoen hura. Dela gordailu-banku, dela industria-banku.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Airekoak kanpalekuaren hegoaldea dute bonbardatzen han dira SS-en kasernak,
lantegiak eta material gordailuak. Baina non ikusi da trajea jaki-gordailuan gordetzea? Saguak akabatzeko pozoia bota zuen jakigordailuko harraskaren azpian. Museoaren bilduma «nabarmenki aberasten du» Ramos Urangaren artelan gordailuak. Aldare azpian
omen zeukaten egina arma- eta lehergailu-gordailua. Izan al zara elur-biltegietan?_Ikusi al dituzu kazkabar-gordailuak? Familien
aurrezkiak banku-gordailuetatik urruntzen baitituzte. Aurrezki gordailuen eta gordailu komertzialen arteko ratioa. Gaur egun erabiltzen
ez den gas gordailu batean. Bere energia-gordailua. Erresalbu-gordailuok harrikatz eta petrolio hobietan dautza. Dagoeneko
organikoturiko edo gutxienez erreduzituriko karbono gordailu eskergak. Gorde bitez abadesa eta ahizpak monasterioan diru-gordailurik
hartzetik. Banketxe pribatuek ere sortzen dute dirua, diru baitira, esan bezala, bertako diru-gordailuak. Bilbao Basketek atzo lortu zituen
bermeen gordailua ordaintzeko [...] falta zitzaizkion 1,7 milioi euroak. Kulturaren ataria sortu, lege-gordailu digitala definitu. Ene
Timoteo, zaindu Jainkoak zure esku utzi duen fede-gordailua. Think tanks edo ideia-gordailuak deitu dituzte. Ehundaka tona zilar
emango diet ogasuneko zerbitzariei, errege-gordailura eraman dezaten. Elkartasun gordailuetan bost milioi euro bildu ditu BBK-k.

7 gordailuan

Martin Baionako notario baten etxera joan zen, agindu-txartelak zuzenak ziren galdetu zion, eta baietz esan zionean,
hantxe utzi zituen gordailuan, ordainagiri baten truke. Argitaratzen diren liburu guztien ale bana baitago Liburutegi Nazional horretan
gordailuan. 100 film inguru jaso ditu gordailuan Euskadiko Filmategiak.
[3] liburu gordailu (3)
jaki gordailua (3); literatur aldizkarien gordailua (9)
gordailuan utzi (3); jaki gordailuan (3); literatur aldizkarien gordailuan (5)]

gordailutza iz

Neuk ezagutu nituen eta egiatzat onartu nuen eta oroimenari gomendatu nizkion gordailutzan bezala, nahi nuenean

ateratzeko.

gordailuzain iz gordailuaren zaintzailea.

Bera ez dela egiaren gordailuzain hutsa, baizik eta egia osoaren gordailuzain
bakarra. Kristau-ortodoxiaren gordailuzain bakar. Ia suntsitu egin zituzten hango biztanleen artean jatorrizko kulturen gordailuzain
zirenak.

gorde, gordetzen 1 du ad toki estalian jarri. ik altxatu. Opariak bildu eta gorde ondoren. Bere idatziak mahaiko tiraderan
gordetzen hasi zen. Eskuetan neraman liburua gorde dut zorroan. Altxorrik preziatuena balitz bezala gorde zuen funda beltzean bere
gitarra zahar eta merkea. Sofapean gorde zuen arma. Bakoitza bere kutxan ondo gordea. Atxiloketa egun berean, Miep Gies eta Bep
Voskuijl, Frank familiares babesleek, Anneren testuak bildu eta gorde zituzten. Asisko Komentuan dago gordea pergamino hau. Emazteak
diru hori gorde egin nahi zuen, gerra bukatutakoan jantzi berriak erosteko. Alkandora azpian gorde ohi zuen dena. Nik leku seguruan
gordeta daukat neure oinazea. Orrien artean gordetako gutun intimoren bat...
gabetan gorde.

· 2 da/du ad ezkutatu, babestu.

· Polizia-etxera eraman eta han, ohitura zen bezala, epaitu

Txalupa motordunean ailegatu zen Korsikara eta gero Frantzian gorde zen, hil arte. Jainko
Jaunaren oinotsa entzun zuten gizonak eta emakumeak eta harengandik gorde egin ziren zuhaitz artean. Bi serora klarisa agertzen
zaizkigula eta gero laster gordetzen. Azken otsoez, Bronxeko hondakinetan gorde zirenetik inortxo ere hurbiltzen ez zaien otsoez,
mintzatu nintzaion. Gauean, ohera joan ordez, toki ondo ezkutuan gorde eta zain gelditu zen pazientziaz. Eguzkia gorde bezain laster.
Erdikoa eta beste hezur guziak ere, begien bistatik gorde egiten baitira egun. Maite denari ez zaiola deusik gorde behar. Noiz arte gorde

behar didazu zeure aurpegia? Bide bazterreko txokoren batean ongi gorde, goroldio eta harri xabal batekin estaliz. Juduentzat ez
baitzegoen non errefuxiatu non gorde non lasaitu, jakako eskuin aldean Daviden izar horia zeramatenek ez baitzuten aberririk. Solairua
moketa batek gordetzen zuen, piztia baten erasotik gorde nahi banindu bezala. Gorde eta babestu zuen hegalpean, zeruko zaindariok!
Zer agertu eta zer gorde aldez aurretik neurtua nuen burutik buru. Egiazko nortasuna izen faltsuaz gorde eta egitekoren bat burutzeko
ardura zuena. ezin izan zuen bere harridura gorde. -Gorde nazala Jaunak arbasoen ondarea zuri ematetik! Gorde zaitez ergeletatik!.
Hantxe hartu nahi zuen babesa, hango zuloren batean gorde nahi zuen bere burua. Gertatutako guztia kontatu zion, deus gorde gabe.
Guarden bistatik gorde zituzten barazki idortuak. Eta haruzko baso ilunean gorde zait, antzinako jainkosa xahar iduri. Bi mendien artean
gordea zegoen baratze miresgarrira. Baserri bat eraiki zuen bertan, itsas haizetik gordea, hormak zuri eta teilatua gorri. Harrotasun ezin
gordeaz mintzo zen. Egun hartatik aurrera, Adelaren alde ezkutu bat ezagutzen hasi nintzen, nola adiskide min batek erakusten baitizkizu
bere bizitzako tolesik gordeenak. Denek beren aurpegia gorderik muntatu prentsaurreko batean. ik beherago 9. Harexentzat neukan bala
bat gorderik nire aitaren ezkontzako trajean. Bere burua horrela gordeta, Timnara bidean dagoen Enaim hiriko sarreran eseri zen.

· 3 du ad kaltetik begiratu.

Gorde zaitzatela jainkoek gaitz guztietatik, eta ondasunez bete. -Zure Jaunak gorde zaitzala, Lope
Iraurgikoa. Jainkoak gorde dezala Errusia santua!

4 bere barnean bildu. Esaera batek gorde lezakeen egia. Ipuin batek beste bat gorde lezake.
5 atxiki, ez galdu. Hartu behazuna, bihotza eta gibela, eta gorde itzazu, sendagai onak baitira. Ez dezala inork biharamuneko ezer
gorde. Eta zorionekoa beretzat ezer gordetzen ez duena. Farfailari ahotsa eman ordez, ahoa itxirik gorde behar dela pentsatzen duten
horietakoa nauzue. Ada oreka gorde ezinik zegoen. Ninian maitalearen azken irudia gorde nahian Herioren aurka borrokan zihardutenak.
Pariseko euskaldun batzuk nigarño bat ezin gorde begi xokoan...! -Gorde ezak indar pixka bat itzulerako, etor hadi heu orain txopara!
Beste zatia geuretzat gorde genuen. Ohorea eta emaztearen askatasuna gorde nahiz. Gizabereak bere muinean gorde duen gaiztotasun
geldo eta zakar hori. Zein naziok gorde du askatasuna eta distira hainbeste denboran? Zenbait egitura ia zeuden-zeudenean gorde dira
bakterioetatik gizakiraino. Zaila baitzen kontsultatu gabe [paperak] garrantzitsuak edo arruntak, gorde beharrekoak edo botatzekoak,
ziren erabakitzea. Oroimenean gorde nituen harria eta mutila, eta egoera berezietan etortzen zaizkit gogora. Hanka bat aurrera luzaturik
oreka gorde, eta tente-tente gelditu zen. Zeren dirurik gabe ezin baita gerra egin, ezta bake publikoa gorde ere. Inor ez zen gai izan
orden hori gorde eta gordearazteko. Erregela honelaxe gordea izatea: hitzez hitz, hitzez hitz, hitzez hitz, eta oharrik gabe, oharrik gabe,
oharrik gabe. Erregelari leialtasuna gordetzeko gomendio sutsuagatik. Halaber gorde bedi esandako legea eta araua eta hizketatxoa.
Pobretasun santua gordetzen eta besteei gordearazten. Preso hartu baitzuten eta preso gorde ia urte batez. Nora giltzapean gordetzea
pasatu baitzitzaion burutik. Ez zen konturatu Lekeitiokoak eta Orozkokoak ez zirela herri horietan "gordetako" adizki zaharrak, hantxe
sortutako berri-berriak baizik.

6 begiratu, bete.

Jesu Kristo gure Jaunaren aginduak eta kontseiluak gorde behar ditugu. Eta nire nahia da, San Frantziskoren
aginduak gordetzeko erabaki sendoz. Jesu Kristo gure Jaunaren hitz hauek eta gainerakoak apaltasunez eta maitasunez hartu, bete eta
gordetzera behartuak senti zaiteztela. Horrela jokatu duzulako, nire ituna eta nire aginduak gorde ez dituzulako. Mary eta Paparen
Berpizkundea ospatzen dihardugu eta okela ez jatearen legea gorde behar dugu. Profesan agindutakoa gorde eta hurkoari etsenplu ona
emanez. Gauza hauek dira gorde eta bete beharrekoak, beste hauek, ez.

7 (era burutua izenondo gisa) Haitzulo gorde batean ezkutatu zen. Han ezkutatu ziren, itxuraz, leku gordea baitzen. Presoaren
espedientea informazio gordea da. Mendeku kontu gorde hori. Nondik sortzen da gizonaren gaiztotasun gorde hori? imintzio horren
esanahi gordea zein ote zen pentsatuz. Edozein mementotan zizelka dezakegu koska berri bat oroimen gorde horretan. Pastoralren geroa
baldintzatzen dü güdüka gorde horrek. Barren barrengo su gordeak nola atsekabetzen nauen erakutsiz. Filmatu baitute kamera gorde
batekin. Hauts enamoratuaren muintegi gordean, amodio hazia mamituxe zaio gaurgero. Badago beste harmonia bat, are gordeagoa,
baina ber gisan nabarmena ene aburuz, zumarraren eta hareharriaren artean.
bakterioak, isil-gorde samarrak.

· Gainera, motel samarrak begitantzen hasiak zitzaizkidan

8 (era burutua izen gisa)

Begien distira, ilearen kizkurra, lepoaren segaila, gerriaren liraina, besoen zuria, masailen gorria,
aurpegiaren obaloa, bularren gordea... Bazirudien gaueko gordeak berean zirauela oraindik auzoetan, eguna ordurako argitu samarra
bazegoen ere.

9 gorderik adlag isilpean.

Frantziaren jokabide ahalgegarria, beti gorderik edo ixilpean atxiki nahi izan duena! Joko hau legez
kontrakoa izanikan ere gorderik aritzen ginen. Beldur zen, beldur denen aitzinean Deabruak salatuko zituela haren biziko huts batzu,
gorderik utzi nahiago zituenak. Erlisioneko seinaleak erabili behar ote dira, ala ez?_Erabiltzen badira, nola erabili? agerian?_gorderik?

10 gordezko izlag ezkutua, estalia. Anuntxi Arana-k aipatuko dauzkigu ihauteriak, horien gordezko edo agerizko erran nahiak,
sinboloak eta interpretazioa. Eta Periklesen gordezko emaztegaia zen Aspasiaz, eta ene ama emaginaz aparte, emazteengan ez naiz anitz
fidatzen. Gogoetatuak zauden Estatu Batuetako arduradunak ea astirik ukan zutenez delako tresna baliosen eta gordezkoen suntsitzeko,
etziten eror Xinatarren eskuetarat.

11 ezkutuan gorde Emakumeak, ordea, gizonak ezkutuan gorde, eta honela erantzun zuen: [...]. Bertuteak ezkutuan gorde behar
dira. Gai horretaz uste zuena ezkutuan gorde nahian. Manuk, baina, ezkutuan gorde behar izaten ditu etxean.

12 galdu-gorde iz garrantzia. Gauza serioa delako eta ez delako serioa aldi berean, joko bat delako, baina batik bat jolas bat,
solas bat (biak gauza bera dira etorkiz), galdu-gorde handiko jolas bat, errealitatearen [...] garaipen zeharokoa eta osotarakoa etengabe
auzitan jartzen ari dena.

13 gorde-gordeka adlag

Abenduan Jose Ramon Aiestaranek barrengorri batzuk eraman zituen moilan harrapaturiko katua goxo
maneatzeko; urtarrilean Torrontegi hoteleko emakume aberats batek Elegantes erre zuen gorde-gordeka.

14 isilean/isilik/isilpean gorde

Hacquinek isilean gorde zuen aitortza hori 1953ra arte. Nahiago izan nuen nire sentimendua
isilean gorde. Gaur atera bide du urteetan isilean gordetakoa. On da erregearen sekretua isilpean gordetzea. Haiei Haiei biei esan egin
bainien gertatutakoa, isilik gorde zezatela aginduta. Adelak mintza eta mintza jarraitu zuen, etengabe, barruan zerbait piztu balitzaio

·

bezala, isilik gordetako doinuren bat edo. Oraingoan ere ituna isilpean gorde genuen arren. Beren anaiaren bekatua isil-isilean gorde
bezate.
[5] aginduak gorde (5); armairuan gorde (7); arretaz gorde (5); berehala gorde (6); beretzat gorde (27); beretzat gorde zituen (5); beretzat gorde
zuen (7); berriro gorde (5); betiko gorde (6); bildu eta gorde (7); bizia gorde (6); bizia gorde nahi (6); bizirik gorde (6); burua gorde (6); buruan gorde
(5); eguzkia gorde (5); etxean gorde (8); ezer gorde gabe (9); ezkutuan gorde (36); gogoan gorde (11)
gorde beharra (10); gorde beharrak (5); gorde beharreko (13); gorde da (7); gorde du (53); gorde eta zaindu (5); gorde ezinik (12); gorde huen urrea
(6); gorde isilpean (7); gorde nahian (11); gorde nahiz (7); gorde nazazu lurpean (8); gorde nintzen (8); gorde nuen (50)
indarrak gorde (12); isilean gorde (40); isilik gorde (21); isilpean gorde (31); isilpean gorde nahi (6); isilunea gorde (8); isilunea gorde zuten (5);
itxurak gorde (5); izoztuta gorde (8); jainkoak gorde gaitzala (5); jaunak gorde zaitzala (5); kolkorako gorde (6); kutxan gorde (9); lurpean gorde (7);
luzaroan gorde (5); ondasunak gorde (6); ondo gorde (11); ongi gorde (11); oreka gorde (5); oroimenean gorde (5); partidetarako gorde (5); patrikan
gorde (18); patrikan gorde zuen (9); poltsikoan gorde (23); poltsikoan gorde zuen (9); sakelan gorde (19); sekretua gorde (7); sekretupean gorde (5);
tiraderan gorde (6); zaindu eta gorde (6); zorroan gorde (6)
gordea zeukan (5); gordea zuen (11); ondo gordea (7); ongi gordea (5)
gordeak zituen (8)
gordean eduki (9)
isilean gordeko (6); neuretzat gordeko (5)
aurpegia gorderik (6); barnean gorderik (6); barruan gorderik (6); gogoan gorderik (5); gorderik atxiki (5); gorderik izan (8); gorderik zegoen (6);
gorderik zeuden (14); gorderik zeukan (7); gorderik zeuzkan (7); gorderik zuen (5)
barruan gordeta (8); etxean gordeta (8); ezkutuan gordeta (5); gordeta daukat (9); gordeta eduki (14); gordeta egon (14); gordeta geratu (5); gordeta
izan (5); gordeta zeukan (10); gordeta zeuzkan (10); ondo gordeta (16)
oroimenean gordetako (6)
ezkutuan gordetzea (5); indarrak gordetzea (6); gordetzea erabaki (17); isilean gordetzea (6); isilpean gordetzea (6)
ezkutuan gordetzeko (7); gauzak gordetzeko (6); gogoan gordetzeko (8); gordetzeko agindu (6); gordetzeko aukera (5); gordetzeko erabili (6);
gordetzeko erabiltzen (22); gordetzeko erabiltzen zuen (6); gordetzeko esan (5); gordetzeko eskatu (15); gordetzeko eskubidea (5); indarrak
gordetzeko (6); isilean gordetzeko (5); isilik gordetzeko (5); isilpean gordetzeko (5); itxurak gordetzeko (8); ondo gordetzeko (5); sekretua gordetzeko
(6)
altxorra gordetzen (7); aztarna gordetzen (5); barruan gordetzen (15); bere baitan gordetzen (10); beretzat gordetzen (14); dirua gordetzen (5);
eguzkia gordetzen (5); etxean gordetzen (7); ezkutuan gordetzen (13); garbi gordetzen (8); gordetzen saiatu (10); gordetzen saiatuko (5); gordetzen
saiatzen (8); gordetzen zen (26); gordetzen zuen (121); indarrak gordetzen (6); isilean gordetzen (13); isilpean gordetzen (6); isiltasuna gordetzen (6);
lurpean gordetzen (5); ondo gordetzen (7); oroimenean gordetzen (10)
beretzat gordez (5)]

gordean 1 adlag gordeta.

Magnetismoak, gordean dauden indarrak agerian uzten ditu. Jainkoak nahi duen arte, hil-oihala
gordean egongo da. Gordean dituzte lapurtu zituztenak. Gordean eta isilpean eduki dute haren izena 150 urtean. Edonongo haizeetatik
gordean egongo zaretelako. Um Hamidari igarri egin ziola gordean zuen sekretua. Dena esan nien, ezer gordean utzi gabe. Hnuen ahoa
ferratuta, asmoak gordean, kulpa edo errukia baztertuta. Gaineratekoan, Nabarrenkoxetik isil-misilka atera zen mutikoa izenez baizik ez
zen Garrüze gordean utzi zuen bera.

2 ezkutuan, isilean. ik gordeka.

Elipsia esaldiaren zati bat gordean uztea da. Dena esan nien, ezer gordean utzi gabe. Begira
begira, horren gordean ondutako mami xuri trinkotu horri. Ez dakizkit, ez derrazket gordean zeutzanak... Handik Londonera joan ginen
trenez erdi gordean. -Sekretuak ezingo dira bada betiko gordean eduki -onartu zidan gizonak. Lantainako alaba nobleak, ongi gordean
zeukan, ustez, bere pekatua. Adimenez eskasa iruditzen zait, edo, behinik behin, hain gordean du adimena, non nik ezin izan baitiot
atzeman.

3 (-en atzikiarenen eskuinean)

Baina gero denek ekartzen dizkidate, besteen gordean, aurkitzen dituzten pieza bitxienak.
Guardiaren bistatik nahikoa urrutira iritsi zirenean, lasterka hasi ziren, makurtuta, eta adarren gordean egoten saiatuz.

4 galdu-gordean1 (orobat galdugordean; Hiztegi Batuan galdu-gordean agertzen da) Galtzeko zorian. ik
galzori 2. Negozioa galdugordean zegoela eta hondoa jotzerat zihoala. Koroaren bila abiatu bezain fite geratu ginen bidean trabaturik
eta gibelaturik, ez koroarik eta ez biktoria loriosik, esperantza guztiak pipiztaturik eta geure biziak ere galdugordean. Beste batzuek,
ordea, galdu-gordean bezala edukitzen dute beren emetasuna, eta askoz ere beranduago, [...] hasten dira luzatzen eta liraintzen, ia
molde transparenteak hartzeraino. Galdu-gordean zeukan hitzen bat mihiratu zaiolako berak ere uste ez zuela.

5 galdu-gordean2 nora ezean. Hegaztiak eta piztiak galdu-gordean aldentzen ziren, kirats bortitzari ihesi.
6 gorde-gordean Tentu handiz, gorde-gordean, sorbaldatik heldurik, bizirik baleude bezala, oinak mugiarazten zizkiela.
7 isil/ixil-gordean adlag Ezkutuan eta isil-gordean ibili behar izan gabe. Koronelari arrainak isil-gordean arrantzatzen

edo
sagarrak lapurtzen ez genbiltzanean [...]. Ixil-gordean, ezkutuan, ezinean, jende prestuen begiratu gaiztoaren pean. Jendeak ahapeka eta
isil-gordean darabiltzan hizpide eta esamesak. Ikuskizun bihurtzen baititu isil-gordean eraman beharrekoak ere. "Loti ederren" etxe

·

hartara isil-gordean etortzen ziren agureen artean. Bertan gelditu zelarik, ingurumarietara begiratu zuen isil-gordean.
Jende hori
guztia kokatu zelarik, Aita Sainduak agindu zien Nicastroko gotzainari eta aitzineko kondeari joateko gela isil-gordean zegoen Toledoko
Artzapezpikuaren bila.
[3] erdi gordean (3); galdu gordean (5); gordean eduki (9); gordean utzi (4); isil gordean (32); ondo gordean (3)]

gordearazi, gordearaz, gordearazten du ad gordetzera behartu.

Ibilgailua posta etxean gordearazi zuten, zaldiak
segituan erdiesteko kezkarik gabe. Leku berezi bat gordearazi zuen berarentzat soinu-kontrolaren ondoan, akustika hoberena zen aldean.
Pobretasun santua gordetzen eta besteei gordearazten. Baina nire baitan dudan halako barne harrotasun horrek, nire lanbideak berez
dakarren harrotasuna nonbait, ia neure gogoz kontra halako gizatasun bat gordearazten zidan.

gordegailu ik gordailu.
10 agerraldi, liburu 1ean eta 9 artikulutan
Zure bihotzaren zolako gordegailu
zerbaitetan atxikia bazenu bezala. Eiheralarreko etxe batean, polizak kausitu du ETA erakundearen gordegailu bat eta ez entraalekoa.
Jakin denaren arabera, zazpi gordegailu atxemanak izan dira, "Zuloak" deitzen dituzten horietarik, batzu lurpez eginak. Biriatuko
mugazubitik hurbil, guardek haxix tornu bat ederra atxeman dute eta sesitu ingles auto batean, gidariaren jartoki gibelean espresuki
muntatu bi gordegailutan zena.

gordegailu (

) iz ipar gordelekua.

gordegia (orobat gordagia eta gordagi; Hiztegi Batuan gordegia agertzen da) iz gordelekua,
ezkutalekua. Saddam Hussein bildu dute Irakiako gordagia batean. Axurien gordagia galdu zuten osoki, lau ahariak hilik eta aterpea
kiskalita. Eskailera hertsi batetik jautsi ziren kontrabandoko salgaien gordagia zen zuloraino. 1993an, Bidarten, Peio Faganten etxean,
arma gordegi eta fabrika handi bat aurkitu zuten, ordu arteko handiena, polizia iturrien arabera. Goio bere gordegitik jagi eta irten
zenerako Harriandiko bunker zaharreko aterpean eserita zeuden denak.

gordegune (corpusean gordeune soilik) iz gordelekua.

Horregatik, gune sakratu eta santutegietan altsumak zirkuluan

landatzen zituzten, gordeune modura, sakratugunetarako.

[167 agerraldi, 61 liburu eta 25 artikulutan]
Ihes
zebilen ere Itsasuko apez bat, Ameriketan ibilia, Artzamendi mendian gordeka. Gordeka gauaz ekarri zuten mandoz gorputza Tuteratik
Orreagara eta Santa Maria elizan lurpean ezarri. Maiana gordeka bataiatu zuten igande hartan agertu zen ezustean Bittor. Nahiz eta gure
artean faltsu anitz baden, txoria eho eta eskua gordeka ari dena. Lapurdi osoan ez da aurkituko meza gordeka ematen duen apez
ukoegile bakar bat. Landan zehar ikusi dut lasterka, laugarren solairuan, jauna, zuhaitzen artean gordeka. Beste batzuk gaixoren bat
ikustera etortzen ziren, arineketan, isilean, ezkutuan, ia gordeka. Erreroko Mariasun eta Tobeneko Gema eta Jesusmarirekin maiz zapoka
edo gordeka jolasten nuen.

gordeka

1 adlag ezkutuan, isilean. ik gordean; gordezka.

2 ager-gordeka adlag

Nik leku batean uste nuena, beti besteren batetik agertzen zitzaidan, belar tartetik lepoa luxatuz, ager
gordeka: "Ai aluxa, hor al hintzenan, hor!". Handik, amildegiaren beherenean, ibaia ager-gordeka bistatu dudanean.

3 gorde-agerka adlag

Hitz jolasguratuak elkarrekin gertatzen dira jendeen aho-mihitan, elkar igurzten dute, adiskidetuz eta
haserretuz orobat, gorde-agerka betiere, elkarretaratuz eta elkarretarik partituz etengabe, badoaz eta badatoz.

4 gorde-gordeka adlag

Abenduan Jose Ramon Aiestaranek barrengorri batzuk eraman zituen moilan harrapaturiko katua goxo
maneatzeko; urtarrilean Torrontegi hoteleko emakume aberats batek Elegantes erre zuen gorde-gordeka.

5 isil-gordeka adlag

Beste ehizaldi bat antolatuko dugu, eta, gau erdian, isil-gordeka eta mozorroturik itzuliko gara jauregira.
Zaratarik atera gabe, isil-gordeka, begi logaletsuekin bazter guztiak arakatuz. Gizon batek baino gehiagok isil-gordeka kontatu dit ez
lukeela inolaz ere atzetik hartuko. Era guztietako sorginkeriak daude, inor isil-gordeka sar ez dadin. Ibilian jarraitu zuen, jakitun Abas
atzealdean isil-gordeka zetorkiola. Hiriko kale ilunetan isil-gordeka zihoala. Isil-gordeka izan gabe ere ahalik eta hots gutxien atereaz.

6 kuku-gordeka adlag ezkutuka. Hastapenean haren balentriak kondatzen zizkidan, mendian gaindi nola ibiltzen zen alemanekin
"kuku-gordeka”. Eguzkia kuku-gordeka ari zen hodeien artetik, eta aire mehe batek belar hezearen usaina ekartzen zien. Rakelen
dendara kuku-gordeka hurbildu, eta han inguruka ibili zen, deitu, ez deitu, sartu, ez sartu, zalantza balu bezala. Gauak eta egunak ordez,
herioaren kuku-gordeka eta mehatxupean higatu nituen.
[3] erdi gordeka (3); gordeka ari (4); gordeka bezala (7); gordeka bizi (6); gordeka ibili (6); gordeka joan (3); gordeka sartzen (3); isil gordeka (51);
kuku gordeka (12)]

gordekeria iz gordetze gaitzesgarria.

Hitz eta pitz eta batere gordekeriarik gabe jardun zuten. Aldiz, berari zegozkionetan,
isil-gordekeria setatia zuen bertzeen gaineko jakin-gose ezin-asearen gehigarria.

gordeketa 1 iz gordetzea.

Izadiko substantziaren kantitate osoaren gordeketa. Eta, ezin baihuen gehiago jasan horrenbeste
korrika-saio, horrenbeste gordeketa-jolas, horrenbeste miseria, ni hiltzea erabaki, eta goiz horretan eskuek huts egiten ditek, hara.

2 gordeketan adlag Tximeletak gordeketan; inurriak kolunpioetan; zizareak txirristan. Ez daukat motiborik gordeketan ibiltzeko.
Dendetan, gordeketan, kaniketan, txantxibirian.

gordekin iz Gordetegia. Dena dela, 4.000 milioi upeleko gordekina du Nazioarteko Energia Agentziak. Kontsumitzaile Elkartearen
aburuz, ostera, hamar aste bizirauteko adina gordekin zeukan Katmanduk. Eta, bere bultzaldia agortu ondoren, gai izango ote ziren
energia psikikoaren gordekin ezkuturen bat ateratzeko sorkuntzazko egintza errepikatuz?

gordelari iz gordetzailea.

Onartarazi nien guztiei utz nintzatela manu haren gordelari, eta manu hura betetzeko edo ez betetzeko
jaun eta jabe halaber, neska horren geroztikako jokabidearen merezimenduaz nik jujatuko nuelakoan.

[402 agerraldi, 115 liburu eta 42 artikulutan]
Bizikleta
gordelekuaren aurretik nindoan. Baleen azken gordelekuetaraino. Hantxe zegoen Iruaingo gordelekuan ezkutatuta egondako
amerikanoa. Untxi erraldoi baten gordelekua ematen zuen. Hor daude piztien gordelekuak, zuloak, habiak. Hogeita hamar ordu egon
nintzen gordelekuan sartuta. Non utzi beharko genituen 10.000 panfletoak barruan geneuzkan kideek jaso zitzaten, eta Bilbon izango
genuen gordelekuaren helbidea. Gaitzaren sorburuak amore eman eta gorputz ustelduaren humore mingotsa bere gordelekura itzultzen

gordeleku

1 iz gordetzeko lekua, ezkutalekua.

.

denean Harrezkero, kobazulo hura, begirada orotatik urruti, haien maitasun bileren gordeleku bihurtu zen. erresistentziak mendia
baitzuen gordeleku. Artea da, diote zenbaitek, libertatearen eta sormenaren azken gordelekua. Gordeleku ezkutuak jasoarazi zituen
zulo berri sakabanatuetan.

2 gordetzeko lekua, babeslekua.

'Portu eta gordeleku ona izan da beti,' esanen du marinel batek. Alarma adarrek denok
gordelekuetara jo genezan dei egiten zutenean. Gordeleku antiaereoetara egin zutela korrika oihuka negarrez. Gordelekuen babesaren
bila.
[3] arma gordeleku (3)
azken gordelekua (4); hilezkorren gordelekua (3)
arma gordelekuak (3)
izuen gordelekuetan barrena (4)
gordelekuetatik atera (4); gordelekuetatik ateratzen (3);
gordelekutik atera (10)]

[25 agerraldi, 15 liburu eta 3 artikulutan]
Gotorlekua, oso goiz, min-leku
bihurtu zen, presoen gordetegi, presoen galdutegi beraz, presoen kantutegi. Konturatu baitira sofistak, hitza bera, egiaren gordetegi
sokratikoa baino gehiago, boterea dela giza auzietan. Bertako langileek haren berri jakin gabe atera baitzuten txalupa hori gordetegitik.
Eliza dotore samarra, zaldalearen gordetegi bilakatua. Txaluparen lema ordea gabarra gordetegian dago. Behera egin zuen lurra ia
ukitzeraino, eta lumak, gorputzaren zamak beren gordetegitik aterarazirik, hegan barreiatu ziren gelako zoko-bazter guztietara. disekziosalaren gordetegia zegoen patiora jaisteko eskaileretatik igarotzean. Gordetegi bat izaten du, gasolina-tankeari konektatua, eta, beste
muturrean, metalezko disko malgu bat, atzera eta aurrera mugitzen dena.

gordetegi

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

1 iz gordetzeko lekua, biltegia.

Gaur egun akabo erudizioa, gaur egun gordetegi-sistema elektronikoak jabetu dira

oroimenaz.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Ziztu bizian atera baitzen botila-gordetegitik kanpora. Operazio honetan, arma
gordetegi bat ere aurkitua izan zela zehaztu zuen eledun honek. Saint-Jean- de-Maurienneko dinamita gordetegian (Bretainia)
lehergailuak lapurtu nahi zituelako. Txaluparen lema ordea gabarra gordetegian dago. Coculim kondeen jauregiko atari neoklasikoa,
horiek ere Mascarenhas familiakoak ziren, burdin gordetegia, horretan bukatu ziren handitasunak.

gordetoki [agerraldi 1, liburu 1ean] iz gordetzeko lekua, babeslekua. ik gordeleku 2. Ahuntzak ikusi nituen saltoka
eta trote, gordetoki bila.

gordetzaile pred/iz gordetzen duena.

Aldi berean gordetzaile eta berritzaile dira, beraz, bazter hizkerak. Leku berezia,
nagusia, betetzen dute gauzek beraien gordetzailearen irudimenean. Bere herriaren musika tradizio aberatsaren gordetzaile nagusia ez
ezik, Dick Gaughan (Leith, 1948), langileriaren kantuen igorle handienetako bihurtu da. Ebanjelio santuaren gordetzaile deituak.
Egunkaria SAk hartzeko zituenak eta zorrak lehenbailehen likidatzeko legezko gordetzaile bat izendatzeko eskatu zioten epaileari.
Azkueren jarraitzaile, miresle, lan biltzaile, oroimen gordetzaile eta biografia egile. Informazioa aukeratutako pertsonaren (sekretugordetzailearen) barruan ezkutatzen da.

gordetze iz toki estalian jartzea.

Etxerako behar zena banatu ondoren, haren ardurapean gelditzen zen bezero fijoen salmenta,
diru gordetze eta banaketa. Datu-gordetze edo apurka emate honetan, iritsi da garaia Sarasola familiaz eta Itsasondoko arbelaz hitz
egiteko.

gordeune ik gordegune.
gordezale izond gordetzeko joera duena. Ttipi eskola-emaile, Ttipi isil-gordezale, Ttipi sekretu-ebasle.
gordezka [11 agerraldi, 3 liburu eta 2 artikulutan] adlag ipar gordeka. Eta orduan nehork ez du jakinen zonbat eri handi
lokartuak izanen diren betikotz, gauaz eta gordezka, eman pikura baten ondotik. Ez zen haizu, baina presoak beti moldatzen ziren
gordezka zigarreta baten erretzeko. Bazkari denboran, Nina noiz behinka, erdi gordezka, mahaitik eskapatzen da eta etortzen zaio
sukaldera bisitatzera.

gordiano
1 korapilo gordiano izond gordiar korapiloa. Uste dut, gure arazoaren korapilo gordianoa hementxe daukagula.
gordiar

1 gordiar korapilo (orobat korapilo gordiar) izlag kontu erabat zaila, koska ia gaindiezina.

Baina horren
guztiaren gordiar korapiloa ulertzeko, ikusi behar da kontsumo gizartea berehalakoaren kulturaren erritmoan mugitzen dela,
ingurumenarekin lotutako kontuek epe luzeko konponbideak behar dituzten oso gai sakonak planteatzen dituzten bitartean. Erantzun baten
zain zeunden, korapilo gordiarraren beste muturra nik emateko zain.

gordin 1 izond egosi edo erre gabea. Patata gordinak edo apio bihotzak hozkatzera. Ia mastekatu gabe irentsi zuen azenario
gordinak urdaila urratzen zion. Eskua baratxuri gordinez igurztea. Zorua dena garbantzu gordinez betea zagok. Haragi gordina ematen
zioat jateko. Xingarren eta okela gordinen erdian. Platerkada bat gibel gordin eskatu zuen. Janari gordinak bakarrik jaten zituen. Olio
gordina eta ozpina.

2 tratatu gabea.

Tea, kafea, jutea, kautxua, opioa eta kotoi gordina, ingeles fabriketarako. Katherinek atorramotz ile-gordin bat
zeraman. Lebita horixka zuen, Errusiako seda gordinezkoa. Adreilu erreak nahiz gordinak dauden lekuetan ere. Petrolio gordinaren
prezioaren aldaketei buruz. Inork ez dio jantzi zaharrari oihal gordinezko adabakirik josten. Porlan gordinezko maila batzuk itzalean
galtzen ziren.

3 (pertsonak) sasoi onekoa, zahartzaroaren seinalerik ez duena.

Hogeita bi urte edo gehiagoko mutil gordina zen,
ederra. Gizon argal horiek gizon gordinak dira. Gizabanako gordin eta osasuntsuek bakarrik egiten duten irri ozen horrekin. Izebarekin
batere konfiantzarik ez izan arren, nire osaba gordinarekin nahi nuena egiteko boterea nuela. Goethe atsegin dut, hala ere; larru-jole

·

handia izan zen, eta agure gordina bihurtu zen zahartu zelarik. Oraindik ere gizon gordina zegoena hola bukatzea ere...
Bere lau
haurretarik hiru seme alaba galtzea adin gordinean. Bulta txar baten ondorioz, Jainkoak bereganatu du oraino adin gordinean, 52
urtetan.

4 (hitzak eta kidekoak) Isilarazi egiten zuen hitz gordinez kasik. Egia erran, gazte ginelarik baginazkien orain nasaiki entzuten diren
hitz gordinak, bainan ez ginituen erraiten jende helduen aitzinean. Gainerako gizonezkoen gaitzespen gordinei jaramonik egin gabe. Ordu
arte sekula ez baitzen idatzi Errusiako gizartearen hain kritika zorrotz, gordin eta mingarririk. Ez dago lau hitzetan arrazoi gordinagorik
esaterik. Birao gordin bat atera zaio marinelari: -Jainkorotz!

5 (eguraldiari eta kidekoei dagozkienak)

Egia al da, aurtengoa, aspaldiko negurik gogorrena eta gordinena izan dela? Hotz
gordinenetara ohituta. Eguraldi gordinak uxaturik. Nortea, Norteko haizea, hotza eta lehorra den haize gordin minari deitzen zaio
Basaburu aldean. Bero gordin batek kiskaltzen ditu eguerdiko orduak.

6 (sexuari-edo dagozkienak) Ipurmasailena ez zen aipamenik gordinena. Filmetan ez duzu eszena gordinik ikusiko. Nekazarien
pasadizo xelebre eta txiste gordinak. Irain lizun gordinenak jaurtikiz emakumeari. Maite-jolasetan, musu batean, besarkada batean,
txantxa gordin batean ezer txarrik ez ikustea. Ostatuko pantailan, larru jotze gordinezko bideo haragitsuak. Baina gertatzen da funtsezkoa
dela hitz gordin edo zikinak esatea atseginaren hordialdian. Barre egiten dugu txiste hori dela-eta, eta orduan nik beste bat kontatzen diot,
gordinxeagoa.

7 (bestelakoak)

Esanen didazue ur gordina eta arrea dakarrela; ez dela mehe eta gardena. Lur gordina zuen zoru, goian adarrak
nahas-mahas. Haren ahots gordinak labana baten modura ebaki zuen isiltasuna. Gizonaren irri gordinak, uxkailtzear, bagoia bete zuen.
Geltokietako argi gordina trena gelditzen denean. Egiarik beteenak, gordinenak eta aintzakotzat hartzekoenak. Eskua ukitzeko desio
bortitza, Imanolen eskua ukitzeko gogo gordina sentitu zenuen. Zaharron ezinaren errealitate gordina. Bere iraganarekiko kontugarbiketa gordina dago liburu osoan. Lagunarteko hizkeran erabiltzen diren erdarakada gordinak saihestu egiten dira hizkera jasoan.
Zurrunbilo zaratatsua isiltasun gordin bihurtu zen. Hemengoek zure ekintza gero txalotuko zuten, gero eta isilean, zinismorik gordinenaz.
Diodan heriotza hori sinesteko edo irensteko, heriotza egosi egin behar da lehenbizi, zeren heriotza gordina ez baita inongo ahotan
sartzen. Palestinaren eta Israelen arteko gatazka gordinean girotu du [filma]. Brooklyngo alderdi ilunenei begiratzen dien eleberri gordin
galtzailez betea: prostitutak, drogaren menpekoak, trabestiak, bortxatzaileak... Xehetasun gordinen artean, torturari ihes egiteko leiho
batetik nola egin zuen salto kontatzen zuen. Konkista militarraren metodo gordinera itzultzea. Neoliberalismo gordinak, Sombart-ek
zioen bezala, gizakia bizitzaren zentro izatetik aldendu zuen. Kaleratze gordinik ez du aurreikusten, baina bai, ordea, langileak aldez
aurretik erretiratzea, lana utzi nahi dutenak diruz saritzea, eta beharginak ontziola batetik bestera eramatea. Anitz merkatari eta itsas
kapitainek ekarria zuten uhartetik lehorrera metal gordin zein landuzko kargamendurik.

8 (kopuruak)

Euskal Autonomia Erkidegoko BPG edo Barne Produktu Gordinaren hazkundea. Gizaki bakoitzaren errenta erreala
(alegia, Nazio Produktu Gordina per capita, baina erosketa ahalmenaren arabera parekatuta). Errenta Nazional Gordinaren %1,24.
Nafarroako Balio Erantsi Gordina EBkoaren %108,13 da eta %107,77 EAEkoa. Kapitalen irtenaldi gordinen batuketa, edo, bestela esanda,
atzerrian egindako inbertsioen multzoa. Euskadiko Kutxak aurten 116,1 milioi euroko irabazi gordinak lortzea espero du. Nafarroako batez
besteko soldata gordina. Oren gordina 7,4 euro ordaintzen dio enpresak gutieneko soldata duen bati. 0,326 euroko dibidendu gordina.
iaz 389 milioi dolar gordin irabazi zituen. Familien batez besteko errenta erabilgarri gordinaren %86,6ra iritsi da zorra. Xifre hori
gordina, legezko kenketak egin aitzinekoa. Horrela, balio gordin batetik balio garbi batera igarotzean, produkzio prozesuan gastatzen den

·

kapital-stockaren zatia hartzen da kontuan. Ezagutza zientifikoaren (fisikoaren) eite sinbolikoa agerian jarriz, Duhemek egitate gordina
eta egitate zientifikoa bereizten ditu. Hazkunde mugimenduak eta jaiotzen tasa gordina.

9 (adizlagun gisa) ik gordinki. Gordin mintzatzea erabaki nuen, leunkeriaz eta zurikeriaz mintzatzea baino hobe zelakoan. Hori
bai gauzak argi eta gordin esateko modua. Hipokresiak ez daki hain gordin intziri egiten. -Utzi bakean! -esan zuen Fuhrmann doktoreak
gordin, eta bere egunkaria irakurtzen jarraitu zuen. Berak zakar eta gordin ihardetsi zidan ez zegokidala niri goi--irakasleak kritikatzea.
Bernizen kontuan, izan ere, oraindik, barkatzeko hain gordin esatea, analfabeto hutsa nintzen. Badaki-eta apirilak noizbehinka gordin
portatzen ere. Barkatuko didazue gordinegi mintzo naizela uste baduzue, baina esan behar dut cocuyo horren morfologiak antzekotasun
nabarmenak dituela emakumearen organo sexualekin.

10 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)

Baina badirudi, sasoi honetan, neguaren gordinak badakiela beratzen ere.
Heriotzaren gordina egosi arteko onik ez izatea. Pasadizo txikiak albo batera utzi, pertsonaien eta istorioaren gordinari bide emateko.
Itzuli egin zen gorputzaren gordinena erakutsiz.

11 gordinean leungarririk gabe, gozagarririk gabe. ik gordinki.

Etxebizitzaren arazoa gordinean dugularik, nola
uztartu bizitegi baten beharra eta laborantxaren geroaren segurtamena? Kalean ibili eta ikerketak gordinean egitea, zuzenean, tartean

·

paper-mendirik eduki gabe. Boterearen logika, gordinean. Gure begietako kamerek, eszena bere gordinean jaso ezinik, geldotu beste
biderik izan ez balute bezala. Gaur egungo gizarte egitura honetan herriko hizkera bere gordinean erabiltzea baino egokiago gerta daiteke
honen eta batuaren tarteko bat moldatzea.

12 gordin-gordin Izadiaren emaitza hutsa, gordin-gordina. Bere garaian hiru seme-alaba hazitako emakumea, oraindik ere gordingordina, bizitzaren lorean esango nuke nik. Gerraoste gordin-gordineko urte haietan. Baita hotz gordin-gordineko goiz albetan eta

·

leihoak izotz-geruza lodi batek estalita zeuden egunetan ere. Ordura arte nola edo hala ez ikusiarena egitea lortu bazuen ere, gordingordin agertu zitzaion bat-batean gaixotasunaren larritasuna. Ez zen, ez, nolanahiko galdera, baina gordin-gordin sortu zitzaion Ruche
jaunari. Antzerki-lan bat idatzi zuen Lizardik, Ezkondu ezin zitekean mutilla izenburu esanguratsua duena eta adierazi dugun arazoa
gordin-gordin azaltzen duena.

13 gordin-gordinik

Batere zalantzarik gabe erantzun nion nik egia, gordin-gordinik: [...]. Horixe da denbora, denbora gordingordinik, geldiro etortzen da existentziara, haren esperoan egonarazten gaitu, eta etortzen denean, nahigabetu egiten gara ohartzen
garelako bertan zegoela aspalditik.
[3] birao gordin (3); errealitate gordin (7); euro gordin (15); gizon gordin (3); gordin adierazi (3); gordin esatea (4); gordin eta garden (3); gordin
mintzatu (3); haize gordin (3); hitz gordin (9); irudi gordin (3); petrolio gordin (5); txantxa gordin (3); zakar eta gordin (3)
barne produktu gordina (72); egia gordina (12); egoera gordina (5); eraketa gordina (3); errealitate gordina (31); errealitatea gordina (4); euro gordina
(4); gizon gordina (3); haragi gordina (5); hotz gordina (4); kapital eraketa gordina (3); mahats gordina (3); nazio produktu gordina (4); produktu
gordina (76); rock gordina (3); soldata gordina (8); tasa gordina (4)
ahots gordinak (4); barne produktu gordinak (13); hitz gordinak (7); irabazi gordinak (4)
produktu gordinaren ehuneko (4)
adin gordinean (8); bere gordinean (14); errealitate gordinean (3); gordinean ematen (3); modu gordinean (4); produktu gordinean (6)
euro gordineko (3); negu gordineko (3);
errealitate gordinera (3)

hitz gordinez (4)]

gordindu, gordin(du), gordintzen da/du ad gordin edo gordinago bihurtu.

Haatik, negoziazioek huts egin eta
gatazka berriz gordindu zen. Su-etenaren amaieran, egoera politikoa gordintzen ari zenean Elkarri-k bake ekimen bati ekin zion. Bi
komunitateen arteko harremanen ezegonkortasuna antisemitismoa gordintzeak erakutsi zuen. On Camilloren eta gorrien arteko
harremanak oso gordinduta zeuden eta liskar usaina zegoen airean. Negua gordindutakoan, supazterrean, zenbat kontu esan ote ziren
gure baserrietan

gordinik 1 adlag egosi edo erre gabe.

Fruitua berriz, infusioak eginez, berehalaxe hartuta igurtziz, edota gordinik janez.
Jakiak gordinik jatea da onena eta, ezin bada, egostea. Surik ezaz, ardikia gordinik. Eta gordinik edo egosirik deus jan gabe, oso osorik
erreta jan bedi. Protagonistek patata-tortilla jaten ahal dute, edo arraina gordinik, edo pilula energetikoen nahasketa. Telebistan ez da
gordinik ezer eskaintzen.

2 hed Lehen aldia da lanetik kanpo elkar ikusiko dutena, ke eta musikaren adulteraziorik gabe, gordinik.
3 gordin-gordinik Batere zalantzarik gabe erantzun nion nik egia, gordin-gordinik: [...]. Horixe

da denbora, denbora gordingordinik, geldiro etortzen da existentziara, haren esperoan egonarazten gaitu, eta etortzen denean, nahigabetu egiten gara ohartzen
garelako bertan zegoela aspalditik.
[3] gordin gordinik (3); gordinik jaten (5)]

gordinkeria iz gordintasun gaitzesgarria.

Siberiako eguraldiaren laztasun eta gordinkeriari aurpegi emateko prest.
Gordinkeria hori zurituko duenik ez dago. Eta Lecœur andreak gordinkeria bat bota eta barre egin zuten biek. Gizon bat bidali nioan
guztiaren berri azaltzera, baina gordinkeria bat erantzun zian. Segidan datorrenak, ordea, lotsa bera gorritzerainokoa du gordinkeria.
Gure artean, gordinkeria larritzat hartuko litzatekeela funtzionario bat beste bati horrela mintzatzea. Gordinkeria ez da batere bere
estiloa, eta badu modua hizkuntza bortxatu gabe sexu harremanak, plazerra eta, bereziki, horien misterio, behar eta nahia idurikatzeko.
Hark oso gustuko baitzituen apaizen eta mojen istorioak eta sakristiako gordinkeriak. Barre zangoka, nork gordinkeria lizunagoa esaten
ari ziren gizonak. Ibiltari bakartia agertu eta hura han galduta ez dabilela antzeman orduko, hor hasiko da prostituta bat goxotasunak
esaten, hurrengoa gordinkerietan,

gordinki adlag leungarririk gabe, gozagarririk gabe; gogorki, zakarki.

Egia osoa, egia mina, ez da bakarrik jateko
moduko platera; ez da nork bere buruari gordinki esatekoa ere. Inork ez baitzuen uste izan bahiketa hain gordinki amai zitekeenik. Ziur
zegoen Pizkor komandokoak bakarrik izan zitezkeela hain gordinki aritutakoak. Aitorpen honek marka guztiak hausten ditu, eta ezin
gordinkiago erakusten alaitasun mamituaren barrengo harra: "Erran behar dut gogorki sofritzen hasi orduko, 11 urte nituela, irriparre bat
ezpainetan kokatua bezala nabilala".
[3] gordinki salatzen (3);

gordintasun 1 iz gordina denaren nolakotasuna. Hotz gordina egiten zuen, baina ez dut uste ohartu ere egiten nintzenik ez
hotzaz ez gordintasunaz. Sasoian dagoenak uste baitu egiaren jabe dela, baina gaixoari erdizkako egiaren itxurapean ezkutatu beharra
daukala, egia osoaren gordintasuna zer edo zer gozatze aldera. Baina azken bertsoetan, bat-batean, gurina zartaginean bezala urtzen da
galerianoaren lehen bertsoetako gordintasun guztia. Xabier Leteren kantuaren bertsio oso gordina egin dugulako, orduko gordintasuna
berreskuratu nahian.

2 egite edo esate gordina.

Ez haut beldurtu nahi, baina kontatu didaan horrekin guztiarekin, ez harritu hire osaba gehiago ez
ikustea, barkatu gordintasuna.
[3] bere gordintasun guztian (3); bere gordintasun osoan (3);

gordintxo izond gordin samarra.

Vladimir izena gordintxoa egiten zitzaidala gu bizi ginen parajerako, eta ardura ez bazion,
lagatzeko haurrari Bladi deitzen Vladimirren ordez. Eguteran eguzkiak gozo-gozo laztantzen zaitu, baina tarteka haize bixi gordintxoa
nabaritzen duzu.

gordinxko (orobat gordinsko) 1 izond adkor gordintxoa.

Andereñoak gogoeta egin zuen, ez ote zuen hobe handik
altxatzea eta elkarrizketa gordinxko hura amaitzea. Gure sortzaileen bizitzaren amaierako zati gordinxko hori.

2 (adizlagun gisa)

Gordinxko dabil eguraldia. Borrokarako oraindik gordinsko nengoela-ta, Irungo setiaketara bidaliko ote
ninduten, ez ninduten, ibili bide ziren zalantzan goikoak.

goren 1 izond garaiena dena. ik goien. Mendi gorenetan. "Zeru gorenean egon dadila!", bai, lur honetan egin duen ongiaren
sari. Eguzkia oihan debekatuaren atzean sartzen ari zen, zuhaitzen adar gorenak urreztatuz. Gazteluaren solairu gorenetarantz zihoazen
isil-misilka... Baina erdiko tronuari, gorenari, zutoihal zabala egokitu zitzaion. Logika horren lorpenik gorena Russellen eta Whitehead-en
Principia Mathematica obra da. Eboluzionismoaren unerik gorenean. Petrolioa, preziorik gorenean. Harridura sor lezake ikasketen arloan
teologiak maila gorena gordetzen zuela jakiteak. Santutasunaren maila gorenera iritsirik. Giza arrazak izandako zorion-puntu gorena.
Bizitzeko eskubidea da giza eskubide gorena. Frantziako intelektual gorenetakoa da bera, modernoetan modernoa. Indiar guztiak
gobernu-postu gorenetatik baztertzean. Kapitaina zen kuartel txikiko kargu gorena. Hiriko funtzionario gorenak. Irakeko xiiten
erlijioburu goren Ali Sistani aiatola nagusiak. Buruzagi gorenaren agindupeko 27 batailoiek. Khan goren izendatu zuten 1206an.
Organismo gorenen geneak. Sobiet Goreneko Presidiumgo lehendakari izan zen. Hala dute erabaki inongo Agintaritza Gorenean. Gorte
Gorenak itxiarazi zuen, ilegalki irekia izan baitzen. Paueko prokuradore nagusiak aintzina pusatzen du afera hori Pariseko dei-gorte
gorenerat. Letoniako Kontseilu Gorenak (Legebiltzarra) 'de jure' independentzia aldarrikatu zuen. Espainiako Kirol Kontseilu Gorenaren
jarrerak ez du inolako lege babesik. Kirol Diziplinako Batzorde Gorenera jo zuen Osasunak. Veveyko Biltzar Gorenaren eskabideari uko
egin ziola egia zen.

2 prestutasunean, bikaintasunean eta kidekoetan garaiena dena.

Lord hitza batzuetan Izaki Gorenaren titulu gisa ere
erabiltzen da. Agur, jaun goren hori! Gizakiaren zorion gorena. Indar goren, mistiko batek gidatuta bezala. Bertuteari jarraikitzen
zaizkionen ongi gorena. Izpirituaren bertuterik gorena Jainkoaren ezagutza da. Jainkoaren izaerari dagokiola adimen gorenaren eta
nahimen librearen jabe izatea. Errealitateak, baita garratzenak ere, orrialde literario gorenen plagioa ematen du askotan. Ezagutza maila
horretan gauzak ezagutzen dituena, giza betegintzarre gorenera heltzen da. Politika gizakiaren helburu gorenen zientzia da. Etika
homerikoa etika aristokratikoa da, aristos edo gorenen artean nagusitu zen "izateko arau-multzoa". Errektore jaun txit gorena: A.L.E.
ikaslea nauzu, [...].

3 (dagokion izenaren ezkerrean)

Goren puntutik gertu zeudela. Behe Niloko goren aldeetako marka-gizonek. Perfekzioaren
goren maila adierazi nahi zuen hitz horrekin. Bere goren gradura loratua zelarik Erroma.

4 (dagokion izenik gabe) Izpirituak uler dezakeen gorena Jainkoa da. Eskolastika Garaiaren sistema zientifikoaren garatze bikaina,
Santo Tomas Akinokoaren Suma handietan gorena jo zuena. Arratsak gorena joa zuen. Honela aritu ziren solasean eguzkia gorenera
iritsi arte. Igarpenaren ikasgela iparreko dorrearen gorenean dago. ik beherago 6. Une haietan, berriro ere uhinaren gorenean, hutsaren
hurrengo iruditzen zitzaidan neure herrena, eta orobat garai bateko zoritxarrak. Isilune bat egin du bere suminduraren gorenean.

5 Gorena mug Auzitegi Gorena. ik beherago 13.

Alabaina, Huertasek egoki iritzi zion Gorenari azalpenak eskatzea.

Gorenaren autoa zerbitzu juridikoen esku utzi du Mahaiak.

6 gorenean adlag puntu gorenean. Gorenean izanik sondaia edo gogo-iritzietan, ainitz apaldua da orai. Kanpaina gorenean
izanen da otsailaren 12an, larunbatarekin, euskal irratiek zabalduko duten "Irrat'6" sailarekin. Bere 71 urterekin, talendua eta arrakasta
beti gorenean ditu. Agorrilean doi-doia sartuak gira eta jadanik aditzen dugu sasoina gorenean dugula edo hala izanen segurik zonbait
egunen buruko... Erregetza gorenean zegoela.

7 goreneko1 ik beherago 10.

Maila goreneko taxoiek ez dituztela klaseak adierazten, indibiduoak baizik. Gizakiek afektuaren
eraginez desiratzen duten goreneko ongia. Sergio Vieira de Mello brasildarra batasun horren goreneko komisario zena. Goreneko
kalitatea, behereneko salneurriak... Inperialismoa, kapitalismoaren goreneko aldia. Izaera jator eta gorenekoa zen Kritias.

8 Goreneko2/Gorengo Jainkoa. Eta Hennek zioenez, berak eta Gorenekoak oso harreman onak omen zituzten. Halako batean
hilak esnatuko dira, baina haien sekretuak Gorenekoak eta Haren epaiak gordeta edukiko dituzte belaunaldi guztien amaia arte.
Gorengoaren graziaz eta borondatez,

9 gorenen (superlatiboaren superlatiboa)

Bata Kristorena, zeina gure kapitain eta jaun gorenena den; bestea Luziferrena,
gure giza naturaren etsai minarena. Maisutasunaren mailarik gorenena lortzera. Arimaren ahalmenik gorenenak. Munduko poemarik
gorenenak ere ez zuen lortuko tristurak eta amorrazioak, beren kolore ilunez, nire barruan marraztutako koadroa edertzea. Eta hau bera
esan daiteke aingeru gorenenaz ere. Nahiz eta ikusiz leihatila zein barna sartua den hormaren sakonenean eta gorenean. Jainkoaz esan
daitezkeen hitzik gorenenekin.

10 gorengo izlag gorenekoa. Emakumea ama izateko jaioa zela, amatasuna zelarik hain zuzen, gorengo loria eta xede bakarra
harentzat. Epaiketan bere buruarentzat gorengo zigorra eskatu zuen Rolando Cubelak. Rufino Arrola ez zan gorengoa baino bajuago
ibiltekoa. On egiazko eta gorengoarekin bat egiten. Goi-gorengo mahai planifikatzaile batetik begiratu ezkero.

11 gorenik1 adlag gorakienik, ozenkienik. Gehienik Loria gose direnak, mintzo direla gorenik haren abusuaz eta munduaren
hutsalkeriaz. Sudur ahotsez, ahal duten gorenik kantatzen dute hiru haurrek, guztiek entzun dezaten.

12 gorenik2 adlag garaienik, altuenik. Putreak omen dira, hegazti guzien artean, gorenik hegan egiten dutenak.
13 Auzitegi Gorena mug Espainiako Auzitegi Gorenak. Argentinako Auzitegi Gorenak erabaki beharko du Bonadioren

epaia
berretsi edo ez. Salako sei magistratuek, eta Auzitegi Gorenaren erabakia babestu dute. Helegitea aztertu duen Auzitegi Goreneko
epaimahaikideetako bat. Auzitegi Goreneko Epaile Nagusiaren bidez. Kanadako Auzitegi Gorenaren irizpideen arabera. Justizia Auzitegi
Gorena aldatu zuen iragan abenduan Lucio Gutierrez presidenteak.

14 goren-goren

Everest mendia da mundu guziko goren-gorena. Goren-gorenean, aurrez aurre, bi harritzar erraldoi, bata zutik,
bestea belarretan etzana. Goren gorenera iristeko behar den punch hori. Goren-gorenaz, aspaldiko ezagun bat buruaz agurtzen zuen.
Hermione goren-goreneko kristala seinalatzen ari zen. Kalitate goren-gorenekoak dira aurtengo ikastaldiak. Mendi hori, Everest
famatuaren ondoan, munduko goren-gorenetarik da.
[3] agintari goren (18); armadako agintari goren (3); armadaren buruzagi goren (3); auzitegi goren (5); bere goren gradura (3); botere goren (5);
buruzagi goren (24); goren gorenean (13); goren goreneko (5); goren gradua (3); goren graduan (3); goren graduko (3); goren gradura (7); goren
gradura iritsi (3); goren maila (4); goren mailako (28); goren mailako partida (3); goren mailako partidak (3); goren mailakoa (5); goren mailan (12);
goren mailara (4); goren puntuan (4); indar goren (4); inteligentzia goren (11); inteligentzia goren baten (5); inteligentzia goren gisa (3); irango
agintari goren (4); izaki goren (7); jainko goren (6); jaun goren (7); jaun goren hori (3); kausa goren (8); kausa goren gisa (3); mail goren (3); oinarri
goren (6); oinarri goren gisa (3); ongi goren (4); sortzaile goren (3); tentsioa goren gorenean (3); txit goren (5); xiiten buruzagi goren (3)
adierazpen gorena (3); agintari gorena (5); agintaritza gorena (4); alerta gorena (3); arduradun gorena (4); arrazoi gorena (3); auzitegi gorena (36);
baldintza gorena (5); bertute gorena (5); betegintzarre gorena (3); botere gorena (66); botere gorena administratzen (4); botere gorena daukanaren
(6); botere gorena duenaren (4); botere gorena duenari (3); botere gorena eman (5); buruzagi gorena (8); errealitate gorena (8); esakune gorena (4);
espainiako auzitegi gorena (3); gaitz gorena (4); goiko eta gorena (3); gorena jainkoaren ezagutza (3); guztiz gorena (5); helburu gorena (3); izaki
gorena (4); izate gorena (3); jakinduria gorena (3); jaun gorena (4); jaun txit gorena (4); justizia auzitegi gorena (3); kargu gorena (4); kirol kontseilu
gorena (4); kontseilu gorena (10); lege gorena (4); maila gorena (26); mailarik gorena (7); mendi gorena (4); oinarri esakune gorena (4); on gorena
(5); ongi gorena (29); organo gorena (4); pobretasun txit gorena (3); podiumeko maila gorena (3); puntu gorena (13); punturik gorena (6); rada gorena
(3); sari gorena (5); txit gorena (9); une gorena (13)
aebetako auzitegi gorenak (5); agintari gorenak (17); arduradun gorenak (5); auzitegi gorenak (476); auzitegi gorenak baliogabetutako (3); auzitegi
gorenak berretsi (11);auzitegi gorenak ebatzi (6); auzitegi gorenak erabaki (7); auzitegi gorenak hartutako (9); auzitegi gorenak kaleratutako (3);
batzorde gorenak (3); belgikako auzitegi gorenak (7); botere gorenak (3); buruzagi gorenak (5); dio auzitegi gorenak (3); eaeko auzitegi gorenak (4);
ebatzi du gorenak (3); egin du gorenak (3); epaitegi gorenak (10); erakunde gorenak (5); espainiako auzitegi gorenak (122); floridako auzitegi gorenak
(4); frantziako auzitegi gorenak (10); gizarteko jende gorenak (3); gorte gorenak (9); guztiz gorenak (5); helburu gorenak (4); israelgo auzitegi
gorenak (24); jende gorenak (4); justizia auzitegi gorenak (10); kaliforniako auzitegi gorenak (4); kirol kontseilu gorenak (13); kontseilu gorenak (25);
londresko auzitegi gorenak (5); magistraturako kontseilu gorenak (4); maisu gorenak (3); massachusettseko auzitegi gorenak (4); mexikoko auzitegi
gorenak (10); ongi gorenak (3); organo gorenak (3); turkiako auzitegi gorenak (5); txileko auzitegi gorenak (7); ukrainako auzitegi gorenak (7)
agintari gorenaren (7); auzitegi gorenaren (101); auzitegi gorenaren arabera (3); auzitegi gorenaren aurrean (11); auzitegi gorenaren ebazpenaren
(3); auzitegi gorenaren epaia (6); auzitegi gorenaren epaiak (3); auzitegi gorenaren erabakia (10); auzitegi gorenaren erabakiak (4); botere gorenaren
(9); buruzagi gorenaren (5); errealitate gorenaren (8); errege gorenaren (8); espainiako auzitegi gorenaren (19); gorte gorenaren (6); hirutasun
gorenaren (3); inteligentzia gorenaren (3); jainko gorenaren (20); jainko gorenaren gorespenak (11); jaun gorenaren (3); justizia auzitegi gorenaren
(4); kanadako gorte gorenaren (4); kausa gorenaren (3); kirol kontseilu gorenaren (8); kontseilu gorenaren (11); maiestate gorenaren (12); maiestate
gorenaren aurkako (12); ongi gorenaren (6); pobretasun gorenaren (4); pobretasun txit gorenaren (4); santutasun gorenaren (3)
auzitegi gorenari (20); espainiako auzitegi gorenari (3); jainko gorenari (3)
aintza zeru gorenean (3); auzitegi gorenean (78); auzitegi gorenean helegitea (10); eguzkia gorenean (5); espainiako auzitegi gorenean (22); goren
gorenean (13); gorenean bizi (3); gorenean da (3); gorenean dago (10); gorenean egon (3); gorenean helegitea aurkezteko (5); gorenean izatea (3);
gorenean jarri (4); gorenean jarrita (3); gorenean zegoen (8); gorenean zen (3); gorenean zeuden (3); mail gorenean (4); maila gorenean (49); maila
gorenean izatea (3); mailarik gorenean (14); mailik gorenean (4); punturik gorenean (3); sasoina gorenean (5); tentsioa goren gorenean (3); une
gorenean (5); unerik gorenean (4); zeru gorenean (8)
agintari gorenek (9)
auzitegi goreneko (104); auzitegi goreneko epaile (6); auzitegi goreneko fiskal (3); auzitegi goreneko fiskalak (3); auzitegi goreneko fiskalek (8);
auzitegi goreneko presidente (11); auzitegi goreneko sala (14); auzitegi goreneko zigor (6); espainiako auzitegi goreneko (27); goren goreneko (5);
goreneko botoia (3); gorte goreneko (6); kontseilu goreneko (7); kontseilu goreneko buru (3); londresko auzitegi goreneko (3); mail goreneko (8);
maila goreneko (40); mailarik goreneko (5); naturaren goreneko (3); naturaren goreneko eskubidez (3); segurtasun goreneko (3)
maila gorenekoa (6)
organismo gorenen (4)
mailarik gorenena (3)
auzitegi gorenera (38); auzitegi gorenera jo (9); auzitegi gorenera joko (11); bere maila gorenera (3); espainiako auzitegi gorenera (9); justizia
auzitegi gorenera (5); maila gorenera (21); maila gorenera heldu (3); maila gorenera igotzeko (3); mailarik gorenera (10); mailarik gorenera iritsi (5);
podiumeko maila gorenera (10); une gorenera (3); urteotako mailarik gorenera (4)
auzitegi gorenerako (4)
gorte gorenerat (3)
maila gorenetan (3); mendi gorenetan (4)
maila gorenetatik (3)
gorenetik beherenera (3); puntu gorenetik (3)
gorengo mailan (10)]

gorendu, goren(du), gorentzen du ad gorenera goratu.

Batasun horrek gorendu egiten zuen Duffy jauna, leundu egiten
zizkion izaeraren alderdi zakarrak, emozioa ezartzen zion haren bizitza intelektualari.

gorentasun 1 iz gorena denaren nolakotasuna, nagusitasuna.

Zeren giza abereen artean, hirietan, familietan, gehiago
denak lortzen du gorentasuna eta aginpidea. Sarako hizkeraren gorentasuna aldarrikatu zuen Joanes Etxeberrik. Zurien
gorentasunaren eta esklabotzaren alde borrokatu zirela. Norberaren herriaren handitasunean, norberaren zibilizazioaren
gorentasunean, norberaren arazoen garrantzian eta norberaren gaixotasunen interesean sinestea. Izadiaren eta, ondorioz, indarraren
(hybris) legearen gainetik zuzenbidearen gorentasuna jartzeko ahalegina. Zuhurtasuna, ausardia, oldarkortasuna, bortizkeria eta, oro har,
gorentasun aristokratikoari dagozkion ezaugarri guztiak. Feofar Khanek, hoztasunez, bere gorentasunari datxekion gisan, harrera egin
zien pozik uzteko moduan.

2 (trataera gisa)

Ohore handiz jakinarazten dizut, gorentasuna, maitemindu egin zarela. Eta ber-bertatik zertu liteke kontua,
gorentasun hori, baldin eta erantzuna emateko txera badu berorrek. Zientzien hazkuntza norberari dagokion mailan sustatzea Zure

Gorentasunaren alde lan egitea da. Zure Gorentasunaren zerbitzaririk apalena, Thomas Hobbes. Eta oraintxe bertan Bere
Gorentasunak esango balit: "Nozdriov”. Berorren Gorentasunak ez luke sinetsiko zein lagun handiak garen. Berorren gorentasunak
badaki Irkutskeko biztanle guztiak berorrekin daudela -erantzun zion Voranzoff jeneralak.
[3] berorren gorentasun (5); gorentasun txit ohoragarria (4)
berorren gorentasunak (8)
berorren gorentasunari (7)]

gorentsu izond gorena-edo. Azken hiru urteetako mailarik gorentsuenean dago konfiantza indizea.
goresgai iz goresteko gaia.

Eta begien distira, ilearen kizkurra, lepoaren segaila, gerriaren liraina, besoen zuria, masailen gorria,
aurpegiaren obaloa, bularren gordea, dena nuke goresgai.

goresgarri izond goretsia izatea merezi duena. ik goragarri.

Horren emakume goresgarri batek. Horren perpaus
goresgarria entzunik, halako dardarak hartu nau. Sentikortasun bizi hori dohain goresgarria da dudarik gabe. Gezurrezkoa da xarma,
hutsala edertasuna; goresgarria, ordea, Jauna errespetatzen duen emakumea. Hain ekintza goresgarria ospatzeko. Ez duela barre ez
negarrik, ez portaera gaitzesgarri edo goresgarririk zugan pizten bere gomutak.
daitezen eta ondorengoen goresgarri.

·

Gero, handitan, guraso zaharren eskulagun izan

goresle 1 iz (norbait edo zerbait) goresten duena. ik goratzaile.

Homeroren goresleekin suertatzen zarenean, esango
dizute poeta horrek hezi zuela Helade, eta egokia dela haren heziketabidea giza arazoak zuzentzen ikasteko. Erich Fromm nolabaiteko
maitasunaren goresle bikaina da, bere erara. Goresle [...] gezurti mota berezi bat (baina ez bitxia).

2 (izenondo gisa) Egiarik beteenak, gordinenak eta aintzakotzat hartzekoenak erdi-gordean edo ahopean bezala esanak daude testu
goresle-usteko honetan.

goresmen [1499 agerraldi –horietatik 1371 Herria astekarian-, 14 liburu eta 1127 artikulutan] iz gorestea. ik
gorespen; laudorio. Merezimenduaz eta bekatuaz, goresmenaz eta gaitzespenaz, ordenaz eta nahasketaz. Mindua zirudien, baina
hark bere lan egokiaz goresmenak eman zizkion. Goresmenak igortzen ere dizkiot bere okerrak konpondu nahi dituelako; laudatzen dut.
Amodioaren goresmena egin uste duzun unean berean. Erran zitekeen santu baten goresmena ari zela egiten. Goresmen beroenak
bikote berri horri eta bere familiari. Goresmen gehiago merezi duela-eta on egiteak gaizki egiteak baino. Ongi etorri beroena haur sortu
berriari eta goresmenak burasoeri. Goresmenak irabazleeri eta besta egun horren antolatzaileeri. Gure goresmenak Everest Challenge
2003 lehiaketa gogorrean arizan diren Xiril Alvarez eta bere mendikide Marko Etxezarreta-ri. Goresmenak zuri Beñat! Baldin nire
goresmenezko eskaintza errefusatzen baduzu. Matson andreak borondate onez onartu zituen Swan eta Kerley andreen goresmenaipuak.
[3] esker eta goresmen (3); goresmen berezi bat (3); goresmen bero (9); goresmen bero beroenak (7); goresmen beroak (3); goresmen beroenak
(106); goresmen beroenak burasoeri (3); goresmen beroenekin (4); goresmen burasoeri (3); goresmen eta esker (3); goresmen eta ohore (3);
goresmen eta zorion (16); goresmen eta zorionak (9); goresmen herrikoiak (27); goresmen herrikoiak burrasoeri (3); goresmen hoberenak (6); gure
goresmen beroenak (18); gure goresmen hoberenak (3); laudorio eta goresmen (3); zorion eta goresmen (6); zorionak eta goresmen (4)
bihotzetikako goresmenak (17); epai mahaiaren goresmenak (3); eskerrak eta goresmenak (4)
goresmenak aita ameri (5); goresmenak aitama gazteeri (7); goresmenak aitama uroseri (9); goresmenak aitamei (3); goresmenak aitameri (83);
goresmenak antolatzaileeri (3); goresmenak antolatzaileri (5); goresmenak bi familieri (3); goresmenak bihurtuz (3); goresmenak bihurtzen (5);
goresmenak bihurtzen ditugu (5); goresmenak bikote gazteari (3); goresmenak burasoei (6); goresmenak burasoeri (86); goresmenak burraso
zoriontsueri (6); goresmenak burrasoeri (57); goresmenak eman (5); goresmenak eskaini (3); goresmenak eskaintzen (31); goresmenak eskaintzen
aitameri (3); goresmenak eskaintzen diozkategu (7); goresmenak eskaintzen ditugu (16); goresmenak espos berrieri (29); goresmenak eta agiantza
(5); goresmenak eta segi (9); goresmenak eta zorionak (11); goresmenak etxeko guzieri (5); goresmenak familia guziari (7); goresmenak familiari (6);
goresmenak hartze dituzte (15); goresmenak horien aitameri (9); goresmenak horien etxekoeri (29); goresmenak hunen burasoeri (4); goresmenak
hunen burrasoeri (16); goresmenak irabazleeri (3); goresmenak laueri (3); goresmenak merexi ditu (3); goresmenak merexi dituzte (4); goresmenak
merezi dituzte (4); goresmenak orori (7)
gure bihotzetikako goresmenak (17); gure goresmenak (88); gure goresmenak aitameri (3); gure partetik goresmenak (5); guzien goresmenak (3);
hartze dituzte goresmenak (3); mahaiaren goresmenak (3); zorion eta goresmenak (6); zorionak eta goresmenak (9)
frantzisko pobretxoaren goresmenean (60); kristoren goresmenean (25)]

[515 agerraldi, 36 liburu eta 3 artikulutan]
Laudoriorik
aipagarrienak, gorespenik bikainenak erabili zituen Badr erregearen alde. Artelana ekintza suiziden gorespena dela. Eta bere lelo osoa,
hain xuxen ere, hodeien gorespena zen. Zeureak dituzu, Jauna, handitasuna, indarra, ohorea, ospea eta gorespena. Eta Lurra Haren
gorespenaz betea da. Jainko handiaren zerbitzurako eta gorespenerako. Jainko gure Jaunaren aintza eta gorespen handienerako. Jakin
beharra zaukaagu ez dugula inolako sari edo gorespenik jasoko. Bihotz-bihotzetiko gorespenez. Pianoaren gorespenezko artikulu bat.

gorespen

1 iz gorestea. ik goresmen; laudorio.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gorespen-esaldi lakoniko bezain preziatu baten ohorea zuen sari. Horren ondotik etorri
ziren gorespen-oihuek. Kanta ziezaiotela Jaunari gorespen kantu hau: [...]. Orduan, jendeak gorespen-eskaintzak egin zituen. Jaunaren
etxera erre-opariak eta sakrifizioak, labore-opariak, intsentsua eta gorespen-opariak ekarriz.
[3] gorespena jaso (3); gorespena eta aintza (3)
gorespenak bukatu (4); gorespenak eratu (5); gorespenak eta eskerrak (4); gorespenak idatzi (4); gorespenak kantatu (3); gorespenak kantatzen (16);
jainko gorenaren gorespenak (11); jainkoaren gorespenak (14); jaunaren gorespenak eratu (4); jainkoari gorespenak kantatzen (3); jaunaren
gorespenak (26); jaunaren gorespenak kantatzen (3); jaunari gorespenak (5); zure gorespenak (3)
aintza eta gorespenerako (3)]

gorestu, gores(tu), goresten du ad goretsi.

Karia hortarat nahi ginuzke gorestu ama guziak. Gorestuak izan dira eta
txalotuak jendea ganik. Textoa alde batetik, bainan gorestu behar da ere errejentaren eta jokolarien lana.

goretsi, gorets, goresten 1 du ad goratu, laudatu.

Hirukoak Generalitataren sendotasuna goretsi du. Garaikoetxeak EAko
zuzendaritza goretsi zuen «hauteskunde hauetan berezko proiektua» aurkezteagatik. Joxe Joan Gonzalez Txabarri Gipuzkoako diputatu
nagusiak ere Euskaltzaindiaren lana goretsi zuen, eta euskalgintzak «lidergoak eta erakunde sendoak» behar dituela gaineratu zuen.
Adierazpenak egin zituen hileta ekitaldian eta bertan esandakoak «terrorismoa goresten dutela» uste du fiskalak. Borroka armatua
goretsiko duzu? Haiek goretsi duten meritua ez dut nik apaletsi nahi. Eta zer gaitzetsi edo goretsi baino, nola gaitzetsi edo goretsi da
hemen inporta zaidana. Edozer gauza goresten dugu erremedioaren kategoriara. Hochedék oso ongi daki bereengandik apartatzen baldin
bada, bere burua baizik ez duela goretsiko. Ihes Ihes zihoan artzain kulturaren goresteko antolatzen ziren besta erraldoietan. Goresten
dudan Jainkoaren eskumakil ahula. Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten! Goretsia zu, ene Jauna, zeure sorkari
guztiekin. Goretsia zure izena, gizaldi eta gizaldietan!

2 (era burutua izen gisa)

Kristau Elizak gurtzen duen benetako Jainko Bakarraren ikuspegi aratz eta goretsiaren garraiatzaile
historiko bezala. Txostenak, aburu-galdaketak, prentsaurreko sainduak, gizarte zibileko kidez osatu lantaldeak, instituzioen parte hartze
goretsiak, mahai inguru sakonak.
[3] aita goretsi (3); goretsi eta bedeinkatu (3); goretsi eta goraipatu (32); goretsi jainkoa (4); goretsi jauna (10); jainkoa goretsi (19); jauna goretsi
(15); lana goretsi (11); zu goretsi (3); goretsi jaunaren ospea (3); zeruko jainkoa goretsi (3)
goretsia eta goraipatua (4); goretsia jainkoa (5); goretsia zu (39)
jainkoa goretsiz (12); jauna goretsiz (5)
terrorismoa gorestea (3); zu gorestea (3)

gure jauna goresteko (3); jainkoa goresteko (7); jauna goresteko (9)
goresten eta bedeinkatzen (3); jainkoa goresten (22); jauna goresten (12); jaungoikoa goresten (3); zu goresten (6);
jainkoa gorestera (10); jauna gorestera (7); kreatzailea gorestera (3); zu gorestera (3)]

gorgarri izond gortzen duena. ik sorgarri 2.

Danbateko gorgarri bat entzun zen. Lehergailuen burrunba gorgarriak isilik
utzi zuen Madrilgo herria. Gure atzean, metrailetak tiro zaparrada gorgarri bat bota zuen egongela barnera. Oihu gorgarri horien artean.
Hotsa eta ardaila gero eta gorgarriagoa zen. Zarataz mukuru beterik dagoen eta, barruan gehiago eutsi ezinik, burrunba gorgarria
eraginez hots guztiak kanpora botatzen dituen gela txiki batean. Erabat ahantzia neukan keroseno usaina, bat-batean sarkor, gailen; eta
hegazkin orroa, giroan gorgarri.

gorgoil iz zintzur sagarra.

Eta zintzurraren erditsutan, gorgoilari hurbil, halako korapilo tinki batek, arnasaren behar bezala

hartzera ere ez ninduen uzten.

gorgoilo iz handitsua. Buruan ateratako gorgoiloak nire buruhezurraren formarenak zirela esan zidan, nire burua horrelakoa zela.
gori 1 izond bero guztiz handiak argitsu bihurtua.

Zaindariek hiru oineko sutontzi bat laga zuten, non ikatz koskor gori
batzuk erretzen ari ziren batere kerik atera gabe. Ikatz goria balitz bezala. Derbitxeak eta sufiak txingar gorien gainetik zebiltzan larrain
bat adinako lur zerrenda batean. Metal goriaren distira zuen, eta suaren antzeko zerbaiten erdian zegoen. Zigarro baten mutur goriak.
Gero, markatzeko burdin goria bezala barneratu zitzaidan zerbait esan zuen. Burdina gori batez soldaturik. Burdin goriaz errea bezala
sentitzen zuen falta zuen berna. Sutan gar goriek xigor zaitzaten. Eguzkiak gar goriz goitik berbertan ukitzen dituela diruditen mendiok.
Errauts gorizko euria ari zuen. Begitandu zitzaion burua alanbre gori batez inguratua zuela. Labe goriaren aho ondoan zegoela iruditzen
baitzitzaion.

2 galdan dagoena; kartsua.

Zoramenezko erabateko pozoitze batean, maitasun gori gertagaitz batean. Mugitu zure ipurdiak,
Eugeni, zure uzkiak estutu dezala nire zakila: zure erraien sakoneneraino jaurtiko dut darion hazi goria... Sukar goriak gorputza
menperatu duenean. Begi goriak ziren, txinpart eta tximist kolpez moldatuak. Eztabaida goria sortu zen soldaduen artean. Haurrideen
arteko haserre mingotsak, mitin goriak. Trafiko gorieneko ordua Düsseldorf-en.

· 3 (-en atzikiaren eskuinean izen gisa) Zer ote da hango labearen goria!
4 gori-gori Sable gori-gori hura ikatz usaintsuak erretzen diren sutontzitik hartu

berria du. Dirdizka zeuzkan begi gori-goriak
aurpegian, milaka ile-xerlo sutuz inguratuak. Gori-gori zegoen burdinazko tresnaren gainean gurutzearen seinalea egin zuen. Gori-gori
ageri zen hiriaren gainaldean, eguzki sarrera gartsu bat bailitzan. Labeak gori-gori jartzen ziren. Alua gori-gori nuen eta burua auskalo
non. Islamaren aurkako gurutzadak gori-gori zeudenean. Berogailuak gori-gori. Iltzeak lantzeko, esate baterako, beroa behar duk, gorigoritan ematen zaiok-eta taxua burdinari. Gerla gorigorian zegoen Milanerrian. Gerra gori-gorian zegoen eta ez nuen semea ezagutzeko
pare bat egunetako opor-baimenik lortzen.
[3] burdina gori (10); eztabaida gori (3); gerra gori (3); giroa gori (9); giroa gori gori (5); gori dago (12); gori gori (70); gori gori dago (11); gori gori
jarri (7); gori gori jartzen (5); gori gori zegoen (6); gori goria (3); gori gorian (30); gori gorian dirau (4); gori jarri (7); gori jartzen (5); gori zegoen (7);
burdina goria (9); ikatz goria (3)
ikatz goriak (5)
burdin goriaren (3); burdina goriaren (4)
ikatz gorien (8); txingar gorien (3)]

gorila 1 iz giza itxurako zimino handia, bi metro garai izatera hel daitekeena (Gorilla gorilla).

Helburua
Ugandako gorilak ikustea zuen bidaiari buruzko lagunaren hitzak. Eskolan erabiltzen zirenen antzekoa zen [koadernoa], laranja kolorekoa
eta azalean gorila baten marrazkia zeukana. Horregatik erakarri gaituzte betidanik primateek, batez ere gorilek, eta are gehiago
txinpantzeek. Gorilen beroaz maitatu. Gorila handi baten tamainako izaki bat azaldu zitzaidan. Banbua desagertuz gero, panda hartzen
eta basoetako gorilen geroa ere arriskuan legoke. Pertsona baino gorila hordi, lehoi odolzale, piztia anker.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Luisek ume pilo baten artean ikusten zaitu, geldi-geldi, gorila amari begira. Gizon
beltzaran bat zegoen, gorila-papar sendo batek puztutako jaka zuri bat jantzirik. Poliziak aurrera eta atzera zebiltzan [...] euren gorilaaurpegiak eta txinpantze-sorbaldak erakutsiz.

3 bizkartzaina.

Segurtasunaz arduratzen zen gorilak ukondoka egin zuen aurrera, jendetzaren artean. Edgarren gorilak telebista
estudiora eramatera etorri zirenean. Hire Ramirezek eta berarekin zegoen bertze gorilak gorriak ikusiko ditiztek Epaitegian. Marcosen
gorila batek zaintzen gintuelakotz. Kabareteko bizkartzainak gorila hutsak dira. Alderdi horrek bereizten du bere gorilengandik.
[3] gorilaren koadernoa (7)]

gorilakume iz gorilaren kumea.

Gorilakumea amarekin jolastu nahian dabil, baina amak ez du gogorik eta umea gainetik

kentzen saiatzen da.

goritasun 1 iz gori dagoenaren egoera. Lehen sua oinaztuak lurreratu zuen eta handik zabaldu zen suaren goritasun guztia.
Sarritan, energiaren dentsitatea hainbestekoa da, non goritasuna lor baitaiteke, eta argia igortzeraino iritsi baitaiteke. Burumakur, nekez
egiten zuen aurrera, itolarri eta estutasunaren alderantz, argizko kartelen goritasunerantz.

2 goritasun lanpara Thomas Alva Edison asmatzaile estatuabatuarrak goritasun lanpara sortu zuen urte berean.
goritu, gori(tu), goritzen 1 du ad gori jarri arte berotu.

Hantxe sutegi bat antolatu, gainean arragoa ongi mailakaturik
ezarri, ordu erdiz goritu, eta hozten utzi dut. Utzi txinpart gainean dupina hutsik, berotu brontzea goritu arte, ea zikinkeria urtu eta
herdoila joaten zaion. Piratek burdina gorituz zulatu zizkioten bi ezpainak. Goritu arte berotutako hondarra. Sua pizturik, sutan jarri zuen
tresna goritzeko. Lehenago, belarriak, sudurra eta titiburuak erauzi zizkioten, sutan goritutako burdinekin. Behiala goritzen nintzen,
begi ilun eta izarniatsu horiek so egiten zidatenean. Honela, espiritua sugarretan irakiten eta kanpoko itxura eta arima guztia sutan
gorituak zituelarik, jadanik zeruetako erreinuko batzar gorenean bizi zen.
Bere asmamenaren arragoan goritutakoa malgutzen.

·

Desberdinaren eta txikiaren aurkako fanatismoa goritzeko.

2 berotu. Ohean, sutan goritutako adreilu bat.
3 (era burutua izenondo gisa) Bi belarriak zulatu zizkion burdina gorituaz. Burdin-txapa goritu batera botatzen zutela jendea.
Beirazko hodi gorituak. Segundo batez irudi goritu, itsugarri eta urruna zuri-beltzean ikusi zuten. Harri goritu baten gainean erretako
sutopila eta antosin bat ur. Tenaza gorituak, ziri zorrotzak, aizkora edo garrotea ateratzen ziren orduan argitara.

gorliztar izond/iz Gorlizkoa, Gorlizi dagokiona; Gorlizko herritarra. 32 urteko gorliztarra ere atxilotu zuen, hilketa
saiakera bultzatu zuelakoan.

gormandiza iz ipar sabelkoikeria.

Jartzen naiz eta, itzalean, gosez eta gormandizaz, goxoki jaten dut. Hozkailua ireki eta
gasna xerra bat brast! ebaki nuen, gormandiza hutsez. Eta berrikitan ikasi dudan hitza, gormandiza delakoaren orde, ñapurkeria, arras
gustukoa zait. Zeren eta, horrelako lasterketen ikustea bekatu anitzen egiteko parada baita, hala nola urguilua, harrokeria, lohikeria,
gormandiza, haserrea eta beste gisako guztiak.

gormant izond sabelkoia.

Zuen karriketako hiritar gormantak. Ixtorio pollita, biziki gormanta zen sagutxo batena. Mastekatu
egiten zituzten gero, gormant airean, azpitik gora begiratuz. Nesken ezpain gormantetan, mutiko batzuen izenak hasi ziren ibiltzen.
“Berdeak" beren aldetik gero eta gormantago, sozialixtekin partzuer nahi bainan ez sozialixten mutil!

gormutu ik gor 9.
gormututasun iz gor-mutua denaren egoera. Gor-mututasun hartan babesturik.
goroldio iz landare txikia, gehienetan berdea, lurraren, harrien edo enborren gainean belusaren itxurako
multzoetan hazten dena. Haitzaren horma izerditsua, goroldio, iratze eta zuhaixkaz estalia. Orduan barreka hasiko zara eta,
goroldioan labain eginda, luze eroriko zara errekara. Haren ahoari tipula egosiaren usaina zerion; goroldio bustiarena, haren larruari.
Goroldioaren umeltasun sarkorra pagopean. Dabilen harriari ez omen zaio goroldiorik lotzen. Goroldio lehorra bezalako bizar mehatsa
kokotsean. Goroldio eta huntzez inguratuta, urtegi bat zegoen. Teilatuak goroldio berdez eta gorriz estaliak. Goroldioz berdetutako
enbor lodi batzuek. Goroldioz estalitako eskailerak. Erreka txar batzuk zirrimarraka ari lur mokor goroldioz estalien artean. Kameliak are
garestiagoak ziren, dozenaka iristen ziren azokara, kutxa batzuen barruan, goroldiozko ohatze batean paratuak eta kotoi orri batez
estaliak. Zure ezpainak, sudurra, kokotsa laztantzea, goroldio-arrosa bat bazina bezala, lorazaina bertan geratu eta miresten zaituela.
Itsasaldeko harresia [...] goroldio geruza mehe batez ilunduta dago. Bere pubiseko goroldioa sarria zen, eta triangelu perfektua
markatzen zuen. Urteen joanean, ordea, erdeinuzko goroldio halako bat lotu zaio esapideari. -Harria eta goroldioa ematen duzue -esan
zien Joxani eta Bibiri, mahaiaren erdian jarritako karburozko lanpara zaharraren atzetik.
[3] goroldio berdez (3)
goroldioaren gainean (3)
goroldioz estalitako (4)]

goroldiotsu izond goroldioz estalia. Ibai ertzeko ihi artean hasi da miatzen, jardun du bihurguneko harri goroldiotsuen artean
ere. Pendizean eraikitako etxe-tarte estu eta harresi baxu goroldiotsuen arteko harmailetan gora. Erortzen hasi zen astiro, harik eta
zubipeko lur goroldiotsuan etzanda geratu zen arte. Dikeko eskailera gorolditsuetan behera jaitsi, eta eskua sartu nuen uretan. Zuhaitzazal puska goroldiotsuen tapiz bigun, labain eta uniformeari. Lotsagabe begiratzen zion sorginak, bere hortz-hagin goroldiotsuak
erakutsiz. Ezen hark ere hortz goroldiotsuak zeuzkala, apetitua.

gorontz 1 iz bular eta gerrialdea lotzen dituen jantzi mahukarik gabea, bereziki emakumezkoena eta
azpikoa. ik gerruntze. Gorontzak luzeagoak erabiltzen dira orain, konkortxoa dute aurrealdean, eta aurreko baleak muga guztiak
gainditzen ditu. Garner andrearen gorontz zahar bat, lisaburdina frogatzeko erabiltzen genuena. Emaztea hari buruz ukurtu zen, bularrak
lepohastu gorontzetik kanpo ateratzer zitzaizkiola.

2 sare gorontz kirol-jantzia, gorputzera doi egokitzen dena. Norbaitek ordainetan bere jantzia utziko balit, eta berdin
bere sare-gorontza eta bere gainjantzia, eta gero gain-jantzia eskatzen badit, soinekoa eta sare-gorontza kontsolagarri utziz, ez al nuke
pozik egon behar eta benetan eskertua, egin didan mesedeagatik?

gorosti 1 iz zur gogorreko zuhaitz edo zuhaixka, ertz arantzadunezko hosto distiratsu eta iraunkorrak, eta
fruitu txiki biribil gorri biziak dituena (Ilex aquifolium). Gales aldeko ipuin batek dioenez, Haritzak eta Gorostiak
maiatzaren 1ean abiatzen dute euren arteko borroka. Irlanda aldeko erromantze aspaldikoetan ere, auskalo noiztik, Haritza eta Gorostia
ageri dira urteko bi puntu erpinekoetan. Gorostiaren ale gorrixkoetatik ateratzen omen zuten, antzina, errege-tindua zeritzana. Eta Sakabi
ikusten dute, makal zuhaitzaren irudira zuzen, gorosti hezearen antzera zimel.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Eskuan agintezko gorosti-makila duela. Mutilak gorosti-makila eskuan edo gorosti
zarbak eramanez ibili ohi dira. Gorosti-hostoak zituzten eskuetan. Ateetan gorosti-koroak zeuden eta kandela sorginduak ilaran
zuhaitzetatik zintzilika. Behelaino itsuaren artetik gorosti arbola agertzen den antzera. Gorosti zuhaitzaren gabon-kantak. Gorosti-lekuak
dira, gorosti-landare asko dagoen tokia. Han-hemenka mitxoletek, gorosti aleek, txikori belarrek dirdai egiten dute.

3 gorostian gorosti

-Jauna, berorrek ere ezagutuko ditu gorostian gorosti egitearen onurak. Joseren senak, gorostian gorosti
agertu behar duela esaten baitio, osoan segitzen du. Joseren senak, gorostian gorosti agertu behar duela esaten baitio, osoan segitzen
du. Baina Mendarora sartzerakoan, usaindurik eskopeta eta sardeekin Arno mendiko malda izoztuetan behera zetozen gizonak bere bila ari
zirela, senak esan zion San Antonio ermita ona zela bertan gelditu eta, gorostian gorosti, errezo batzuk egiteko: hiltzaile bila dabiltzanek
ez diete jaramonik egiten eskeko santu-jaleei.
[3] gorosti eta mihurazko (3); gorosti makila (9); gorostian gorosti (5)]

gorotz 1 iz animaliek iraizten duten digestio hondakin gotorra. ik simaur.

Kutsatutako hegaztien ehun eta
gorotzetan luze iraun dezake birusak. Gorotzen kudeaketa nola bideratu. Trajediak bilbatu ohi dituen bi aldeak nituen neurekin:
handitasuna eta txikikeria, urrea eta gorotza. Freuden arabera, garuneko gorotz dira ametsak; egunez sartzen zaizkigun ideia eta
sentipen ustelen irteera. Mundua salbatu behar zuen goi-gizaki bat izatetik gorotza izatera pasatu nintzen pentsa litekeen unerik

·

laburrenean eta J baten kulpaz.
Kanpoan hotza, elurra ez zenean izotza, eta ni sutondotik mugitu gabe, ezertarako ezgauza, neure
gorotz likidoetan urtzen eta desegiten nintzela.

2 (arneguetan)

-Aingeruen gorotza! -Deabruaren gorotza! "Batez ere jatorragotzat, gorotz!", kexatu da, destaina puntu batez.

· Zer egin zezakeen agure gorotz-zaku hark?
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gorotz usainaren
Xaramelatzaile gorotza!

lamadak, mutikotan bizitakoak ekarri zizkidan burura. Gorotz
harrotzailea, herriko xelebre gixajoren bat izaten zen jeneralean. Pixa eta gorotz ontziak ur beroz eta kloroz garbitu zituzten. Gerora, gari
eta ardo ezin hobeak bilduko dira, horrelako uzta ezinezkoa izango zelarik gorotz-ongarririk gabe. Gorotz gramo bakar batean 10 milioi
birus, milioi bat bakterio eta 1.000 parasito inguru daude. Oraindik gorotz usaina joan ez zaian idi zikiratu bat besterik ez haiz, arlote babu
ez bestea... Nor zer izan behar den ere erabakitzen du: bata medikua, bestea barazki-saltzaile, bestea gorotz-biltzaile.
ereiteko, gorotz harrotzen aritu nintzen atzo zortzi.

· Patata pizar bat

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Giza gorotzez nahasturiko garbantzuak jaten. Belar tzar eta abere gorotzen artean.
Galtzara gaineko zaldi-gorotz pusken kiratsa. Gero, zerri-gorotza bota dute egur-pilaren gainera, emakumearen heriotza iraingarriagoa
gerta zedin. Gamelu-gorotza baitzen hango erregaia. Behi-gorotzez eta bestelako zaborrez zikindu omen zituen. Oparitu genizkion
gozokiak untxi-gorotzak zirela. Laborariak lurra, lurretik beretik atera dituen fruitu on guzien hondakinekin, gernu-gorotzekin,
ongarritzen duen bezalaxe.

5 (erkaketetan)

Gorotza biño alperroa baita gizajoa. Gu gorotza baino ez gara haientzat, baina lan zikina egin behar denean
ezinbestekoak. Gorotza baino zikinagoak. Gorotzaren antzeko da alferra, hura hartzen duen guztiak eskua astintzen. Diruaren balioa
asto-gorotzaren parekoa zela. Gorotz-usainak baino gutxiago balio duk eta! Hori ez zen kotxea, deabruaren gorotza zen!

6 (indargarri gisa)

Mozkor gorotz egina dagoenak. Lepoa egingo nuke Txitxikovek erosi dituen mujik horiek, lapur hutsak eta
mozkor porrokatuak ez badira, alfer gorotzak eta liskarzale amorratuak direla. Ilun arina zen gaua; ilun gorotza nahiagoko zuen bai
Santxok, ilunpean bere bururik ezari aitzakiaren bat bilatzeko.

7 gorotz pila (corpusean gorotz pilo eta gorozpila soilik) Behi gorotz piloak nonahi. Bai: etxe bakoitzak izaten zuen bere
gorozpila, bere kanposantu ilun partikularra. Urtearen buruan, zenbat herio kontu, zenbat pekatu ttiki, zenbat hutsegite gorozpilak
estaliak. Zer ez zen azaltzen ordea sotoko gorozpila harrotzen hastean?
[3] gorotz usaina (4); untxi gorotz (4); zaldi gorotz (3)
gorotzaren gainean (3)]

gorotzaldi iz gorotza.

Goiko solairuko maizterrak komuneko urari eman zion eta hormaren barrendik zihoan uharraren burrunba
entzun zen, jaki merkeek eragindako gorotzaldia eramanez aurki.

gorozketari iz gorotza garraiatzen duen pertsona.

Gero gorozketariak: igoal hogei lagun, bakoitza saski banarekin, sotoko
gorozpilatik alorrerainoko iladan. Baina, goldemakina gailendu ahalean, lurra irauli aurretik gorotz zakar eta pisua zabaltzen hasi zen
jendea, eta akabo gorozketarien festa.

gorozki iz gorotz gaia.

Gorozki edo zirin batetik kosmetiko bat -aurum de stercore- ateratzeko ideiak bihotza berotzen zidan,
horrenbestez jatorrietara, alkimistek fosforoa gernutik ateratzen zuten garai haietara itzuliko banintz bezala. Higuinetik sortu behar dute
pudorea eta kastitatea, haurrak gorozki zikinen sorlekutzat dauzkan gorputz-parteek eragiten dioten nazkatik. Bere gorozkien
zenbatekoa eta nolakoa kalibratzeko, bere oinarrizko metabolismoa analizatzeko... Geobacter metallidreducens bakterioa gorozkien bidez
elektrizitatea sortzeko gai da. Horren ondoren, hiru hodi ditugu, gorozkientzat, gernuarentzat eta umeentzat.

goroztu, gorotz/goroztu, gorozten 1 du ad simaurtu.

Guztiarekin ere, argitaletxerantz isurarazten zuen Balbok gogoan
atxikitakoaren parte bat, kakari ezin eutsiz, kaka egiten ari dena soro bat gorozten ari dela jakinean dagoenak bezala.

2 irud Seko goroztua zebillen goizaldera.
gorpu 1 iz hilotza, giza gorputz hila. Hildakoaren gorpu burugabea artean heriotza tokian zegoelarik. Marchand-en etxean sei
gorpuren hondakinak aurkitu dituzte soilik. Sararen gorpua zetzan lekua utzirik. Gizaseme guztiak ezpataz hil ondoren, hiria xehatu,
harrapakinak hartu eta gorpuen gainetik igaro zen hirian zehar. Nire gorpuaren gainetik pasatu beharko zenukeen. Lehoiaren gorpua
lurrean eta bere burua onik ikusi zuelarik, Gandar ohartu zen berak hil behar zituenak gertatu zitzaizkiola salbatzaile. -Informazioa,
gorpuak ez bezala, ez duk usteltzen. Ustelduta agertu zela gorpua. Jendea pintatzen zuen, heriotzaren itzala gainean arrastaka, gorputz
bainoago gorpu baitziren.

2 (aditzaren objektu gisa) Bai ama hilaren gorpua bildu eta jazterakoan, bai elizkizunak antolatzerakoan. Horixe esan du gorpua
garbitzera ekarri dugun emakumeak. Gorpua zerraldoan sartuta zegoen. Gorpua hobitik ateratzean. Eta Bordelen geratu zen haren
gorpua zaintzen. Joanen ikasleek haren gorpua jasotzera etorri eta lur eman zioten. Gizonari burua moztu eta gorpua galsorora jaurti
zuen. 150etik gora gorpu bota zituen itsasoak kosta bazterrera. Gorpua uretara jaurtikitzeko unean. Arrantzaleek gorpu bat aurkitu
zutela uretan. Auzi medikuek 50 gorpu aurkitu dituzte beste hobi komun batean. Gorpua belzten hasia zen, heriotzaren kiratsaren
iragarle. Gorpua ehortzita dagoen lekutik hurbil. Ohea mugitu eta gorpua aztertu nuen. Gizarteko lanik itsusienak egitera behartu
zituzten: gorpuak erre, kaleko zikina bildu, animaliak larrutu, komunak garbitu, kaka garraiatu. Gorpuak baltsamatuz, momiak eginez.
Gaizkileen gorpuak isil-gordeka lurperatzea eskatu zion. Santuaren gorpua basilika berrira aldatu zutenean ere. Txoriaz errukiturik,
Kamar Al-Samanek txoriaren gorpua jaso nahi izan zuen. Zaldibiako gorpuak agertu zirenetik.

3 (izenondoekin)

Gorpu mutilatu batzuk ere bazeuden barreiaturik. Urkatuen gorpu biluziak. Ez da sinestekoa gorpu ustelak
noizkoak diren asmatzeko daukan trebezia. Lagunen gorpu kiskalduetatik. Marieren senargai St._Eustacheren gorpu bizigabea, edo kasik
bizigabea. Hildakoaren gorpu burugabea. Gorpu mutilatu batzuk ere bazeuden barreiaturik. Preso eskuindarren gorpu odoleztatuek
presondegiaren barren-goiak lohitzen zituzten. Horixe esan zenion Urrutikoetxea komisarioari gorpu zatitua ikusi zenuenean. Gorpu
zatikatua beste norbaitena dela.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gorpu-erretzaileek ez dituzte emagalduok erre nahi. Gorpu-lapurren banda bat. Gorpugantzuketei buruzko tratatuaren egilea. Gorpu-gantzutzailearen izenak. Gorpu jasotzearen deskribapenean, gaztetxo baten arta
goraipatzen du A.k, haren begirunea ustelkiak jasotzen. Hilez kargatutako kamioiak aurrera jarraitu zuen; gorpu-biltegira zihoala esan
zuten. Gorpu-pilo baten erdian. Gorpu-sunda itogarriak. Lurreko hiru ohol altxatu nituen gero, eta zulo hartan ezkutatu nituen gorpu
hondakinak. Oinetako kaxetan gorpu zatiak gordeak zeuden, momifikatuak.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Mando-gorpu kirats eta eulitsuen artetik. Abere-gorpuz ihaurriak zeuden larrebazterrak.
[4] gorpu hila (5); gorpu zatiak (6); gorpu bat ukitu (4); lau gorpu aurkitu (6); gorpu bat atera (4); gorpu bat aurkitu (12);

aitaren gorpua (11); alabaren gorpua (4); aurkitu den gorpua (4); emakume baten gorpua (6); emakumearen gorpua (9); gazte baten gorpua (7);
gaztearen gorpua (6); gizon baten gorpua (21); gizonaren gorpua (15); gizonezko baten gorpua (10); gorpua agertu (8); gorpua altxatzeko (7); gorpua
atera (12); gorpua atzeman (9); gorpua aurkitu (64); gorpua ekarri (4); gorpua eraman (8); gorpua eramateko (5); gorpua erraustu (9); gorpua erre
(4); gorpua eskatu (4); gorpua hartu (7); gorpua ibaira jaurtikitzeko (4); gorpua identifikatu (4); gorpua ikusi (10); gorpua ikustera (4); gorpua jaso
(7); gorpua jasotzera (4); gorpua lurperatu (4); gorpua topatu (10); hildakoaren gorpua (5); jesusen gorpua (9); milosevicen gorpua (4); nanoaren
gorpua (4); neskaren gorpua (5)
aurkitutako gorpuak (4); gorpuak agertu (10); gorpuak ateratzen (7); gorpuak atzeman (4); gorpuak aurkitu (61); gorpuak aurkitzeko (4); gorpuak
eraman (4); gorpuak erre (5); gorpuak identifikatzeko (7); gorpuak ikusi (7); gorpuak usteltzen (4); hildakoen gorpuak (19); irakiarren gorpuak (6);
israeldarren gorpuak (4); itotakoen gorpuak (5); lagunen gorpuak (11); militarren gorpuak (4); semeen gorpuak (5)
gorpuaren bila (9);
gorpuari autopsia (6); gorpuari begira (4)
gorpuen bila (8)
gorpuren bat ukitu (3)]

gorpugabeko izlag gorputzik gabekoa.

Ea zenbat metro egingo ote zituen buru gorpugabekoak pirrika aurrera, gorputik

kenduz geroztik.

gorpujale iz gorpuak jaten dituena. Hamalaugarren mendean bertan ere gorpujale bat Amienseko Katedraleko kriptan inguratu
omen zuten.

gorputegi iz gorpuak biltzen diren tokia.

Gorputegian aurkituko duzue -esan zuen presozainak-. Egunen batean
gorputegiko marmolezko lauzaren baten gainean topatuko duk heure burua. Ederra saltsa eragin zenuena Polloeko gorputegian zatituta
erakutsi zizuten emakumearen gorpua zela eta. Zibilek aurkitu eta gorputegira eraman zuten. Gorputegiko enplegatua hurreratu zen.

Hau, Jack Stiff, gorputegiko zaindaria. Hara, Gómez, hozkailu berririk ez izan arren, zure hilotzek bertze urtebetez etsiko dute
gorputegian, ez arrangurarik ez kexurik atera gabe, ezta?
[3] gorputegira eraman (3)]

gorputxo ik gorpuztxo.
gorputz (orobat korpitz g.er.) 1 iz izaki bizidunen materiazko osagarria.

Jendea pintatzen zuen, heriotzaren itzala
gainean arrastaka, gorputz bainoago gorpu baitziren. Baina pisu gehiegi hartu nuen unean, bezeroak berak ohartu baino lehen, hasi
nintzen neure gorputza higuintzen. Behin eta berriro igurtzi zuen gorputza xaboiaz. Egiten dituzte gorputza gogortzeko ariketak, egiten
dituzte gogoa gogortzeko ariketak ere. Atzarri naiz, gorputza nagikeria goxo batean hedatua, baina izpiritua erne. Zer lizate arima gabeko
korpitza. Gorputza laxatzen zitzaidala zirudien, eta edozeren aurrean amor ematen zuen malgu. Gorputza zurruntzen sumatu nion traje
zimurtuaren azpian. Baina unadurak gorputza beruneztatu bezala dit. Gorputza zailtzeko, nire osasunaren hobe beharrez alegia, egiten
ditugu ariketa fisikoak goizean goiz. Gorputza suntsituko zidala mehatxu egiten zidan behin eta berriz. Zutitu, gorputza estalzen zion
setazko kamisoia erantzi eta larrugorrian geratu zen nire aurrean. Mens sana in corpore sano: Gorputza osasuntsu, burua ere halatsu.
Gorputza motel eta gogoa auzoan. Zurbila aurpegia eta kiribildua gorputza, ezkerreko aldearen gainean lotan. Baina zoriona droga
gogorra da gorputzarentzat, hasierako dosietara gorputza ohitu egiten da, eta hurrena gehiago behar du, eta hurrena askoz ere
gehiago. Gorputzak gogoko du bere janaria lasai eta astiro hartzea. Ilunkeran egunero Curzon Parkera beren gorputzak saltzera doazen
emakumeek. Ez dakigu, esate baterako, nola hartzen dituzten gorputzak eta haren organoek beren tamainak eta beren formak.
Gorputzaren plazerei uko egin eta espirituaren oinazeak bereganatuz. Ez da, beraz, denbora gorputzaren mugimendua. Gorputzaren
zatirik erotikoenak jantzien irekidurek doi-doi bistaratzen dituztenak omen dira. Gorputzaren atal guztiak ikaraz nituela hurbildu nintzen
hartara. Gorputzaren adierazpen natural horretarako. Katuak bere gorputzaren berotasuna eskaintzen zien amonaren hezur gogortuei.
Garapen intelektualerako eta gorputzaren garapenarako. Pentsamendu eta sendimendu ezberdinek eta gorputzaren aldi on eta txarrek
aberastu naute. Bere gorputzaren usaina biziagotu egin da. Eskuak haren gorputzean behera lerratzen ditu. Ez zaizu tristura gehiago
kabitzen gorputzean. Nerabeak 20 tiro zituen gorputzean, horietako bost buruan. Eta aitak bazekien alabak gorputz eta arima maite
zuela. Edozein laguntza mota, gorputz nahiz arimakoa. Gorputzez ere emakume handia zen; luzean motza, zabalean handia. Haserre
gaudenean, gorputzez eta arimaz gaude haserre. Gorputzetik heldu eta lurrera bota baitzuen.

2 (izenondo edo izenlagunekin)

Lehoien gorputz gorriska. Lur biluzia zuen gehienetan bere gorputz nekatuarentzat ohe. Atsegin dut zure gorputz gihar eta sendoa, Stan... Gorputz gazte zaintsuak, bizitzeko, maitatzeko eginak. Gorputz osoa uzkurtu zitzaidan
ur koloregabe horren ukipen hotza sentitzean. Gorputz osoa minduta eta lurrez estalita. Janaria bizidunen gorputz osoan zabaltzen da.
Esekitako gorputz sabel-irekien lerro haiei begira zegoen. Frantxuaren gorputzeko usainak. Gorputzeko tenperatura neurtzeko gailuak.
Gorputzeko sofrimenduek, arimarenak bezala, bakardadea desirarazten dute.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik korporal.

Arropaz estalirik zituen gorputz-alderdietan. Heriotza gainditu eta
gorputz-lokarri orotatiko askapena lortu ondoren. Halako gorputz astindua hartu nuen, non aulkia puskatu egin baitzen nire azpian. Gero
eta gorputz-ikara handiagoak egiten zituen haurrak zotinka. Biluzte eta gorputz arakatze umiliagarriak. Gorputz ariketak eginez.
Gorputz-heziketako irakasle berriak. Gorputz soinketa egiten da Aiherran. Gorputz adierazpenari buruzko ikastaroa egin zuten. Nagore
Orbelzuren interpretazioa, gorputz mugimendua, antzezpena eta deklamazioa uztartzen dituena. Gauerdia pasatuta, lepoko minez
nengoen, gorputz-jarrera hartu ezinik. Guretzat emakumeontzat guztiz ezezaguna den halako gorputz-kemen bat. Ohitua gizona,
lanbidez, errai, tripa, odol, gorputz-isurietara. Nire gorputz-usainari buruzko zeharkako iraina? Gorputz-zentzumenak arreta handiz
zaindu behar direla. Ez nituen gorputz giltzadurak sentitu ere egiten. Leherketaren ondoren jasotako gorputz-zatiak aztertzen. Hiriko
gizona izan da beti, bere giroan sentitzen da hiriko gorputz-jarioaren erdian. Ene gorputz-ate guztiak miatzen ditut eta ez dut sumatzen
nondik sartu diren. Gorputz erosotasun orori uko egiten ohituak. Gutxika-gutxika gorputz-berotasuna galduz zihoan. Gorputz argitasunik
distiratsuenaz jantzia izanda ere. Beldurra, ezustea, berritasuna, gorputz-alaitasuna. Gorputz-garapen orekatua eta edertasun fisikoa
balio gorenak zirela. Ogia eta gorputz-bizitzarako beharrezko gauzak. Negar-malkoz eta gorputz-zigorrez. Gorputz-penitentziena gai
nabarmena da Erdi Aroko hagiografian. Heriotza-eguna gerturatu zitzaionean, anaiei esan zien aurki utzi behar zuela bere gorputz-etxola,
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Kristok adierazi zion bezala. Ezkerreko gorputz-erdia geratu zitzaion paralizatuta. Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz-odolak hartzen ez
dituztenak. Samin zitzaidana gozo bihurtu zitzaidan gorputz-arimentzat. ik beherago 18. Laket zait gorputz-izpirituen adostasun hori.
Denek begi arranpaloekin ikusi zuten borreroaren ezpatak nola bereizten zituen jakintsuaren gorputz-buruak. Joga egiteak nire gogogorputzei ekarriko zizkien onurez.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Giza gorputza izaera desberdineko atalez osatua dela. Emakume gorputz osoak
zurearen formarekin egiten du bat. Zeure birjina-gorputz garbian. Abere-gorputz bat hazten den modu berean. Emeki mugitzen zuen
suge gorputz hura.

5 gorputz enborra.

Buruaren ostean gorputz luze eta argal bat gortinen artetik. Buruaren eta gorputz barruko organoen eraketa
bereziren bati zor ote zaio? Musu gorri eta gorputz liraineko [neska] hark. Lepoa moztu dioten oilaskoaren gorputzak korrika ibiltzeko
gaitasuna du. Bezeroak egin du hitz, gorputzari eta buruari zirkinik eragin gabe. Aurpegian eta gorputzean jasotzen diren muturrekoak.
Alzheimerrak jota, buruz eta gorputzez gainbehera etorria zen azken urteetan. Nerbioa bueltatu zait besoetara eta gorputzera, eta
pilotara jarrita nago berriro. Berriz ere beso-gorputzak trabaturik.

6 batasun egituratua.

Eliza Santuan ere bada ordena-batasun bat, gorputz mistikoa izena justifikatzen duena. Bere eliz gorputza
eraikitzean, Eliza gizarte-gorputz helenikoaren eta erromatar gorputz politikoaren zelula ziren hiri-estatuez baliatu zen. Gizartegorputzaren egiturari. Hezkuntza orokorra gorputz bakar bat bezala da, gorputz-adar desberdinez osatua. Parlamentua gorputz finkoa
izan orduko, biltzen hasi ziren haren epaiak. Frantziskoren idazkiak mota askotakoak dira, eta egokiera eta xede ezberdinak dituzte; ez
dute, beraz, gorputz organiko eta sistematikorik osatzen. Haren zaintzaile zorrotzak errita eman zionean, dotrina-gorputz baten bila
zebilela argitu zion. Lege zibilen gorputz orokorra ematea.

7 (pertsona taldeena)

Ertamerikar gizartea Mendebaldeko gizartearen gorputz sozialera asimilatzea. Anatoliar armada-gorputz
batek. Horrelako handikiek, berez bakarrik, erregimenturik gabeko koronel-gorputz bat osatuko zuketen. “Egunero torturatzen da eta
polizia gorputz guztiek egiten dute”, azaldu zuen. Desarmea eta polizia gorputzaren erreforma. Polizia etxea ez ezik, Irakeko Defentsa
Zibilerako Gorputzaren eta alkatearen bulegoak ere tirokatu zituzten. Poliziaren Gorputz Nagusiko A12GO7793 funtzionarioari. Trujilloren
urgazleen gorputzeko teniente Amado Garcia Guerrerok. Segurtasun gorputzen erreforma gauzatzeko. Bere gorputz errepresibo edo
aparatu oldarkorrarekin.

8 zati nagusia.

Hegoak Erresuma Batuan egiten dituzte, hegazkin gorputzaren zati batzuk Hamburgon (Alemania), kabina Tolosan
(Okzitania) eta atzealdea Espainian. Hegalak [hegazkinaren] gorputz nagusiari irekitako zuloetan doi-doi ahokatuta. Portura sarrera aldean
ontzi zurkaiztu bat zetzan, bere burdinazko gorputza erremediorik gabe eta alferrik herdoiltzen ari zela.

9 (tipografian) Liburuki bakar bat, formato arruntekoa, bederatziko edo hamarreko gorputzez inprimatua.
10 beste batzuei loturiko zati beregaina. Edifizioak hiru gorputz nagusi zituela. Gelaren erdian zegoen hiru gorputzeko sofara
hurbildu zen Isabelle. Sofaren hiru gorputzetarik bi okupatzen zituen Isabellek, eta apur bat bazterturik zegoen Mirande.

11 materia zati mugatua.

Izatea baino ez duen naturari, hots, ez bizitzarik eta ez adimenik ez duenari, gorputz bizigabeak kasu.
Hala ere, guretzat oraindik naturaren irudi bikoitzak dirau, gorputz fisiko gisan eta gorputz bizidun gisan. Harriak ere, beste gorputz
guztiak bezala, lau elementuez osatzen direla. Izatea gorputz oinarrizko edo elementaletan datzala. Gorputz guztiak pisuak dira.
Gorputzek maiztasun ezberdinetan dar-dar egiten dute gorputzaren neurri, forma eta gaiaren arabera. Geldirik dagoen gorputza geldirik
egonen da beste gorputz batek mugitzera determinatzen ez dueno. Hau da, 1930. urtean Pluton aurkitu zenez geroztik aurkitu den zeru
gorputz handiena da. Arrazoimenak gorputz zerutiarrak lurrekoak baino askoz ere ederragotzat jotzen dituelarik. Zeruko gorputzen
higiduren lege nagusiek. Ahotsak gorputz solido baten kontra jotzen du eta atzera itzultzen da, oihartzuna sortuz. Gorputz fluidoko
likidoek. Bi gorputz lauk elkar jo eta berehala zatikatzen badira. Gorputz paralelepipedo haiek bernizez beteriko ontziak izanak ziren.

12 hilotza, gorpua. Goizean, bere orduan, gorputza lau lagun sasoikok, altueran berdintsuak zirenak, hartuko zitean bizkarrean, eta
elizara. Meza bukatutakoan gorputza berriz hartu eta kanposantura. Berak aitzinetik erabakirik, gorputza Arnegiko kalostrapean
hobiraturik dago. Hiru soldado gerlan hilen gorputzak ere.

13 gorputz adar (120 agerraldi, 26 liburu eta 4 artikulutan; orobat gorputzadar 70 agerraldi, 5 liburu eta 2
artikulutan; Hiztegi Batuan gorputz(-)adar agertzen da) pl besoak eta zangoak. Ugaztunen eskeletoaren jatorrizko
diseinuan, zubi bat zen bizkarrezurra, alde banatan gorputz-adar pare bat euskarri zituena. Lau gorputz adarrak zabal-zabalik, burua
odoletan. Bai beheko gorputz adarretan, bai pelbisean, bai ipurmasaileko giharretan. Gorputz adarrei eragin eta ezin mugitu. Une hartan
agure zahar okitu bat sartu zen, urteek gorputz-adar bakar bat ere onik utzia ez ziotena. Zainen uzkurduraz gorputz-adarrak zurrun
zituen, hildako batek bezala. Hogeita hamaika nerbio pare irteten dira bizkar-muinetik [...]; handik, nahiko modu konplikatuan, enborrera
eta gorputz-adarretara banatzen dira batez ere. Nikanorren gudari gehienak zauritu zituzten, gorputz-adarrak moztu zizkieten eta
denei ihes eragin zieten. Leokaresen esku ospetsutik ateratako acroliton irudi edo harrizko gorputz-adarrak dituen estatua erraldoi
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batekin. Hezkuntza orokorra gorputz bakar bat bezala da, gorputz-adar desberdinez osatua. Gaitzak azala eta nerbioak hondatzen ditu
eta garaiz harrapatu ezean, betirako kaltetu ditzake azala, nerbioak, begiak eta gorputzadarrak.

14 gorputz atal (orobat gorputzatal)

Mihia ez beste gorputz-atal guztiak ezinduak zituen. Kristinaren gorputz-ataletan,
aldakak nituen gogokoen. Emakume bortxatuen izter izerditsuak, umeen gorputz-atal sakabanatuak. Bazen Fano herrian hidropiko bat,
gorputz-atalak itxuragabe handituak zituena. Gorputz-atalak orain kuzkurtu, orain zabaldu, orain bildu eta okertu, orain zurrun jartzen
zituen eta gogor. Txakur baten gorputz-atalak ezin saldu edo jan direlako. Janaren urritasunak hilarazten zituen gorputzatal makalduak.
Gorputz atal-emaileek badute beren elkarte berezia gure eskualdean ere, Adot 64 deitzen dena.

15 gorputz-berritu Erietxean denboraldia egin zuen Sara Vidal berrituak, zaurietatik gorputz-berritzen.
16 gorputz (egon, gelditu...) ipar hilotz (egon, gelditu…) Joxek, gorputz egonagatik

ere, badu bere nortasuna.
Zeiharkatu den auto batek oldarrean jo du motodun bat, Alain Castera, 39 urte, bi haurren aita, Bidarten bizi zena, eta gaixo motoduna han
berean gorputz gelditu da. Zorigaitzez, teilatutik erori da eta han berean gorputz gelditu. Dena den gorputz itzuli da etxerat.

17 gorputz enbor

Jeneralaren gorputz-enborra zanbuluka hasi zen irriaren eraginez. Une lasaienetan konfesatzen zen, apez
zaharkituaren belaunetara gorputz-enborra aurtikiz: [...]. Zango bakoitza egungo ostatuetan elkartu ohi diren gizon irtirinen gorputzenborra baino lodiagoa. Pedro Txillidak eginiko gorputz-enborra ikus daiteke bertan. Zenbait aldiz jo zituen hormak gorputz-enborraz,
isilik, eta behin atearen kontra joan zen, zarata sor eta hutsa atereaz. Ez zen lodia, zabala baizik; 16/9ko pantaila batena zuen gorputz
enborra.

18 gorputz eta arima erabat. Eta aitak bazekien alabak gorputz eta arima maite zuela. Saiatzen ziren, gorputz eta arima, egiten
zutena goi mailako artelan bihurtzen. Ur erauntsi bizi-bizi haietara gorputz eta arima emana zen, estasi halako batean.

19 gorputz hil hilotza, gorpua.

Gorputz hilaren zurruntasuna. Nahiz eta txakurren gorputz hil berriak poltsa hermetikoetan
sartu. Kristoren beso mehe eta luzeek, gorputz hilaren pisuak itzetatik ateratzekotan balire bezala.

20 gorputz saindu ipar eukaristia.

Denen erdian karro haundi bat, oihal xuri eta lorez beztitua; haren gainean Gorputz
Saindua iduzki saindu eder batean. Salbatorez gure herriko 29 haurrek, 12 mutiko eta 17 neska, errezebitu dute lehen aldikotz gorputz
saindua. Gorputz Sainduko sakramenduari kontsekratua den urtean girela.

21 gorputza eman ik gorpuztu.

Hitzak dira pentsamenduari gorputza ematen diotenak gure bizitzaren ispiluan. Profeziari
gorputza eman behar zaio; hitzari, testigantza. Wilsonek autodeterminazioaren unibertsaltasunari gorputza eman zion. Kontraesanek
diskurtsoan jokatzen duten jokoa erakustea; nola adieraz ditzakeen aldarrikatzea, gorputza ematea eurei, edo itxura iheskor bat ematea.
Oso oihartzun handia izan zuen horietako batek: Anjel Lertxundik zuzendutako Hamaseigarrenean aidanez filmeko Korneliori gorputza
emanez egin zuenak.

22 gorputzez gorputz adlag buruz buruka. Satanasek ez zion gizon honi tentaldiez bakarrik erasotzen, baizik eta gorputzez
gorputz ere borrokatzen zen berarekin. Borrokaldi izugarriak izaten zituen gorputzez gorputz berarekin borrokatzen ziren deabruen
aurka.
[7] giza gorputz (12); gizarte gorputz (10);
gorputz adar (13); gorputz adarrak (26); gorputz argala (7); gorputz arimak (22); gorputz arimen (12); gorputz arimetako (20); gorputz arrotz (7);
gorputz asko (9); gorputz atal (94); gorputz atal guztiak (24); gorputz atalak (70); gorputz atalen (26); gorputz bakar (14); gorputz bakarra (7);
gorputz barruan (8); gorputz bat bera (13); gorputz biluzi (9); gorputz biluzia (17); gorputz biluziak (14); gorputz biluziaren (7); gorputz ederra (10);
gorputz enborra (13); gorputz erdi (7); gorputz erdia (29); gorputz eta arima (31); gorputz eta arimaz (8); gorputz eta odol (15); gorputz guzia (9);
gorputz guztia (33); gorputz guztiak (25); gorputz guztian (19); gorputz guztiek (9); gorputz handi (11); gorputz handia (10); gorputz jarrera (8);
gorputz masaren (8); gorputz nagusia (11); gorputz odolak (13); gorputz osoa (205); gorputz osoak (13); gorputz osoan (115); gorputz osoan zehar
(10); gorputz osoarekin (8); gorputz osoaren (21); gorputz osoaz (7); gorputz osoko (16); gorputz osora (21); gorputz osotik (11); gorputz politikoaren
(8); gorputz santua (10); gorputz sendoa (7); gorputz txiki (12); gorputz txit santua (7); gorputz zati (13); gorputz zatiak (8); gorputzez gorputz (8);
gure gorputz (22); gure jaunaren gorputz (19); jaunaren gorputz (31); jaunaren gorputz odolak (8); kanpoko gorputz (25); kristandade ortodoxoaren
gorputz (10); kristoren gorputz (13); neskaren gorputz (9); ortodoxoaren gorputz (11)
arima eta gorputza (11); arropak eta gorputza (13); burua eta gorputza (7); emakumearen gorputza (7); geure gorputza (7); giza gorputza (85); giza
gorputza osatzen (8); gorputza eta arima (19); gorputza garbituko (12); gorputza hartu (8); gorputza hunkitzen (7); gorputza jaten (12); gorputza
jiratu (8); gorputza mugitzen (8); gorputza osatzen (13); gorputza oso (8); gure gorputza (35); jaunaren gorputza (13); kristoren gorputza (22)
giza gorputzak (28); gorputzak berez sortzen (7); kanpoko gorputzak (14); materiaren gorputzak (8)
giza gorputzaren (77); gorputzaren afekzioen (12); gorputzaren atal (16); gorputzaren baitan (7); gorputzaren barruan (12); gorputzaren begiez (9);
gorputzaren egoera (10); gorputzaren erdia (7); gorputzaren esentzia (9); gorputzaren existentzia (8); gorputzaren forma (10); gorputzaren
iharduteko ahalmena (10); gorputzaren izaera (17); gorputzaren jabe (7); gorputzaren jarduera (8); gorputzaren kontra (24); gorputzaren kontra
estutu (7); gorputzaren pisu (9); gorputzaren pisua (8); gorputzaren premiak (8); gorputzaren sentimenen (15); gorputzaren sentimenen bidez (7);
gorputzaren sentimenez (11); gorputzaren zati (7); kanpoko gorputzaren (16)
giza gorputzean (9); gizarte gorputzean (9); gorputzean gertatzen (8); gorputzean sartu (10); gorputzean sartzen (15)
kanpoko gorputzek (7)
giza gorputzeko (19); gorputzeko afekzio (8); gorputzeko afekzioen (14); gorputzeko atal (16); gorputzeko hezur (9); gorputzeko humoreak (7);
gorputzeko parte (9); gorputzeko tenperatura (11); gorputzeko zati (8)
kanpoko gorputzen (9)
giza gorputzetik (7)
gorputzez ahul (7); gorputzez eta arimaz (12); gorputzez gorputz (8)
gorputzik gabe (13); gorputzik gabea (7); gorputzik gabeko (7)]

gorputzadar ik gorputz 12.
gorputzaldi iz gorputzaren egoera.

Ez, alaba ondo dago, gorputzaldi txarra zuela gaur, besterik ez. Aski gorputzaldi
petralarekin. Eta coitus interruptus haiek oso gorputzaldi eskasa uzten zidaten. Ez neukan lanerako gorputzaldirik. Gogojardun -egileari
adinak, gorputzaldiak eta eguraldiak laguntzen dioten neurrian, egingo ditu egunero bost jardun edo gutxiago. Gorputzaldia nolakoa,
errendimendua halakoa.
[3] gorputzaldi ona (3); gorputzaldi txarra (5)]

gorputzar iz adkor gorputz handia. Dickek leihoko argi zuriaren kontra bere gorputzarra mugitzen zuen bitartean, Anna begira
geratu zitzaion, albo baten gainean etzanda. Bere gorputzarra ere motelmotel jausi zen alfonbra gainera, kolore berdea gorriaz ilunduz.

gorputzatal ik gorputz 13.
gorputzeratu, gorputzera(tu), gorputzeratzen du ad gorputzera ekarri. Hutsik zegoen aldagela eta presaz erantzi eta
gorputzeratu nuen bainujantzia. Eta, aire nahasi hauxe arnasten dugunez, gaitza bera ere batera gorputzeratu behar.

gorpuzain iz hiladakoaren gorpua zaintzen duen funtzionarioa.

Udaleko funtzionarioa tartean sartu zitzaien eta, ez
barkamenik ez bertze kortesiarik gabe haien solasa moztuz, gorpuzain ttaparrari ere galdatu zion sinadura.

gorpuzdun (orobat gorputzdun g.er, eta gorpuztun; Hiztegi Batuan gorpuzdun agertzen da) izond
gorputza duena. ant gorpuzgabe. Izaki gorpuzdunen munduan. Zeru-lur horiek baino lehen bazen sorkari gorpuzdunen bat.
Substantzia gorpuztuna mugagabea baldin bada. Mundu gorpuzdunaren aldaketa orotan materiaren kantitateak aldagaitz dirau. Ez du
Jaungoikoak gorputzez sentitzen, animalia gorpuzdunek bezala, ez baita bera gorputz eta arimazkoa. Natura hau bikoitza da, edo natura
pentsalaria edo natura gorputzduna. Gogoaren izaerak, beraz, gorpuztun behar du, gorpuztun azkonen zauriekin min hartzen baitu.
Gorpuzduna nahiz gorpuzgabea dela esan, arimak bere izaera propioa dauka. Jainkoa, aingeruak eta arimak gorpuztunak edo
gorpuzkiak direla uste dutelako.
[3] izaera gorpuztuna (3); substantzia gorpuztuna (9)]

gorpuzgabe (orobat gorputz gabe) 1 izond gorputzik ez duena. ant gorpuzdun.

Argi gorpuzgabe bereziari so
eginez. Beste inork entzuten ez zuen ahots gorpuzgabe batek. Betiko errealitate gorpuzgabe, aldaezinetan. Akats gaitza litzateke ustea
sintaxi gorputz gabe bat dagoela, espazioan banaturiko materiazko unitate horietatik at. Maitasunak uztartu egiten ditu hitza eta berau
sortarazten duen arima, eta eurekin bat egiten du, hirugarren gaia bailitzan, besarkada gorpuzgabean, inolako nahasmendurik gabe.
Gorpuzduna nahiz gorpuzgabea dela esan, arimak bere izaera propioa dauka. Arimak gorputzaren zentzumenen bitartez antzematen ditu
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objektu materialen sentipenak; gorpuzgabeenak, ostera, berez antzematen ditu. Bazirudien lurretik alde egin zuela jadanik, eta egiaren
eta bizitzaren eguzki ezezagunera hurbiltzen ari zela, haren argitasunean hegan, gorpuzgabe.

2 gorpuzgabeko izlag. gorpuzgabea. Berezkoa du goi mailako arrazoiak gauza materialak epaitzea gorpuzgabeko eta betiko
arrazoien arabera. Ispilurik gabe ez dute inoiz begiek bere irudia ikusiko; gorpuzgabekoen eremuan ez dago, ordea, antzeko bitartekorik;
ezin du arimak bere burua ispiluan ikusi.
[3] gorpuzgabea dela (3)]

gorpuzkera iz gorputzaren itxura.

Garaiera handikoa zen, gorpuzkera lirain eta neurrikoa zuena. Gorpuzkera apur bat gizena
zuen, bizimodua eguzkipean ateratzen dutenen itxura ederra eta gogorra. Neska-mutilak ugari eta haien zaindariak, emakume
baserritarrak, titi-handiak eta gorpuzkera lodikoak gehienak, gizonezko batzuk ere bai. Haren gorpuzkera: sasoitsu, ia-ia neskatila
batena irudi, ileak urdin edo zuri ez balitu. Iparraldeko herrialdeetan bizi den jendea gorpuzkera handikoa izaten da. Bere gorpuzkera
emakumetu berriak. Gorpuzkeraz segaila eta izaeraz izua eta ezkorra omen zen. Ez baitu ez gorpuzkera ederraren ez adimen biziaren
eskasik. Gorpuzkera tragikoa eta dramatikoa duten gizon gihartsuak ageri dira [...] Michelangeloren marrazkietan. Benito zenak beraren
gorpuzkera zuelako gutxi gorabehera. Gorpuzkeraren aldetik ere elkarren antzeko gizon gazteak ziren Juan Duñabeitia eta Ernest
Hemingway 1914ko uda hartan. Andre gorpuzkerako mutiko batek. Jana hartzen duten bizidunak, kanpotik diferenteak direnez eta
espezieen arabera gorpuzkera ezberdinetan sartuak dagozenez gero, horrelaxe dagoz figura ezberdineko haziz eginak.
filosofikoa edo poetikoa bakoitzak piza egitekoan hartzen duen gorpuzkera hori?
[3] gorpuzkera ederra (4); gorpuzkera handikoa (6); gorpuzkera ikusita (3); gorpuzkera sendoa (3)]
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Ez al da guziz

gorpuzki 1 iz materia zatikia. "Fotoia uhinkia da eta ez da" esan genezake Bohr-en erara, edo "fotoia gorpuzkia da eta ez da".
Substantzia gorpuztuna gorpuzkiek edo zatikiek osatzen dutela sinestea ez da, egia erran, zentzugabekeria handiagoa, gorputza azalez,
azala lerroz eta, azkenean, lerroa puntuz osatzen dela onartzea baino. Hau, askotan, unibertsoaren indar eragilearen antzekoa da, hura
bezala moteldu egiten delako distantziarekin, eta batak gorpuzkien mugimendu guztiak aldatzen dituen bezala, besteak gogoaren
gehienak aldatzen dituelako.

2 hildakoaren gerakina. ik gorpuzkin 2.

Gainean gorpuzki laruak, gorpu izoztu eta lehorrak ikusi nituen. Bi ezkonlagunen
gorpuzkiak lur berak estaltzen zituela. Emaiok lur kristauari dagokion moduan giza gorpuzki horri. Jaun hori arduratu zen Sabinoren
gorpuzkiak leku ezkutuan ehorzteaz. Azaroaren 6an Marcel Martinen gorpuzkiak hilobitik ateratzeko agindua eman zuen Auzitegi
Gorenak. Baimena eman zuen basilika berri bat eraikitzeko, santuaren gorpuzkiak gordetzeko. Sabino Aranaren gorpuzkiak Sukarrietako
hilobira itzuli behar zituztela. Gorpuzkiak hezurtegira bota baino lehen, hamar urtez edukitzen dituela Udalak hilobi komunean. Ez zutela
gorpuzkiak erretzeko labe aproposik. Kamar Al-Saman, izularriturik, txoriaren gorpuzkietara inguratu, eta haren papo barnean zerbaiten
dirdai berezia ikusi zuen.

3 gorpuzkina, erlikia.

Baina erlikiontzi hark ez zuen lignum crucis-aren zur zati bat gordetzen [...] ezta saindu baten gorpuzkiak
ere.
[3] benito zenaren gorpuzkiak (4)]

gorpuzkin 1 iz erlikia den gorputz atala. ik gorpuzki 3. Santuen gorpuzkinak goratu, gorpuzkinak agurtuz eta santuei
otoiztuz. Done Jakue apostoluaren gorpuzkina gurtu eta haren aurrean ahuspez jartzeko erromesaldia. Gorpuzkinak atorran bildu
dituzte, eta, erromesak iragarri bezala, jaunak ez du aurrerantzean besterik jantziko.

2 hildakoaren gerakina. ik gorpuzki 2.

Leopardiren hilobiko gorpuzkinak harenak ez direla salatu dute. Parisko Père
Lachaiseko hilerrian daude haien gorpuzkinak 1817. urtetik. Gurutze Gorria gorpuzkinak berreskuratzeko bitartekari lanak hasi zituen
bart iluntzean. 1995ean aurkitu zituzten Lasaren eta Zabalaren gorpuzkinak. Zatiak jaso dituzten anbulantziek han eta hor
sakabanatutako gorpuzkin odoltsuak ahal bezala bildu baitituzte. Hainbat anbulantzia ailegatu dira ospitalera, giza gorpuzkinez beteta.
610 biktimen gorpuzkinei lur eman aurretik. Saiek gorpuzkinak airean ez eramateko, berriz, gorpuak sarez estaltzen dituzte.
[3] gorpuzkinak aurkitu (4); soldaduen gorpuzkinak (3);

gorpuzkondo iz adkor gorputza.

Eta zelaiaren erdi-erdian han harrapatu du gizajoa, gorpuzkondo guzia ostikoka odoldua

daukala.

gorpuzkote iz gorputz handi sendoa. Armairua bezalako gorpuzkote bat ari zen nire andregaia izorratzen.
gorpuzño iz gorpuztxoa.

Eztiki eraman nuen Ixabel gure ohetik gelako sehaskara eta bere gorpuzñoaren pisu arina nire besoetan
nuela, aurpegira behatu eta irribarrez esan nion ez izutzeko nirekin.

gorpuztasun iz gorputz izateko zertzelada.

Arrasto horrek adierazten du gorpuztasun markatu eta kanpotasun
markatzailearen arteko aldea. Jainkoaren gorpuztasunaren doktrina. Azken buruan, gizaki adimentsu orok duen helburua Jainkoaren
gorpuztasunaren ideia baztertzea da. Jainkoaren gorpuztasunean sinesten duenak ez du hori arbuiatzen.

gorpuzte iz gorputza hartu edo eman. Gauza jakina denez, zakur beltza deabruaren gorpuzte bat da. Mundu haren gorpuzte
politiko bilakatu zelarik [Inperioa].

gorpuztu, gorputz/gurpuztu, gorpuzten da/du ad gorputza edo gorputz izatasuna hartu edo eman; gorputz
bihurtu. Munstro bat ikusi dut zaborretan, neuri kendutako zatitik hasita gorpuzten. Susmoak gorpuzten ari zaizkiolakoan. Amets huts
zinena gorpuztu egin zara, zure ipurmasailak dakuskidalako. Albisturri egin zioten proiektua gorpuzteko proposamena. Lan hori du
gorpuztu liburu huntan. Azken batean, euskal subjektu nazionalistaren beldurrek eta desirek gorpuztu dituzte hitz handi horiek. Keinu isil
eta hitz doiez ehundutako adiskidetasun trinkoa gorpuztu baitzen bi emakumeen artean. Denborak aurrera egin ahala, benetako gorrotoa,
benetako amodioa bezala, gorpuztu egiten da. Lehengo lau literatura euskalkiez gainera, XIX. mendeaz gero abian zetorren bosgarrena
erabat gauzatu eta gorpuztu zen: nafar-lapurtarra. Lehenik bukaera pentsatzen dutela, eta handik abiaturik gorpuzten estrofa. Eliza
unibertsaletan gorpuztea bilatzen zuten erlijioak. Borondate publikoa legeak bakarrik gorpuztu dezake. Sumertar legeak, Hamurabiren
Kodean gorpuztuak. Ideal bera gorpuztu zen Nazioen Ligan K.o._1914-18ko gerra ostean eta Nazio Batuen Erakundean 1939-45eko
gerra ostean. Eperrak, Satan zaharra gorpuzten du, bere ahots nabarrarekin jendea liluratuz. Gary Cooperrek eta Ingrid Bergmanek
gorpuztu dituzten pertsonaiek. Hinduismoan, jainkoaren hirutasun osoa gorpuzten du pikondoak: sustraiak (brahma), gerria (Xiva) eta
adarrak (Visnu).
[3] gauzatu eta gorpuztu (3)]

gorpuztugabe izond gorpuztu ez dena.

Beraz, inori ezer esan ez bazion ere, are, bere buruari ere aitortzen ez zion arren,
ametsa beteko zelako susmo lauso eta gorpuztugabe batek [...] lagundurik bizi, ibili, mugitzen zen.

gorpuztun ik gorpuzdun.
gorpuztxo (orobat gorputxo g.er.) iz gorputz txikia.

Lau hankatxo aurreraka luzatuta, bere xulo biribiletik hurraren
itxurako gorpuztxoa noiz abian hasiko. Frantziskok puska zarpailez adabaturiko tunika bakar bat zuen bere gorpuztxo santuaren
estalgarri. Zakukiz jantzia duzun gorpuztxo horren gainean, estalki eder eta zetazko zapi asko jarriko dituzte. Nire eskuak neskatila
xarmangarri honen gorpuztxo polita besarkatuko du, eta kili-kiliak egingo dizkiot klitorian. Intsektua ernaldurik gertatzen da, arrautzak
jartzen ditu eta hiltzen da: gorputxoa oihanlurrean datza; bere umoreez hustu da, baina kitinazko oskolak luzaro dirau, ia suntsiezin.

gorra iz txanoa, burukoa. Duncan Campbell pelotero beltza, egurrezko batea eskuetan gogor eutsirik, gorra berdea buruan.
gorrail (25

agerraldi, 12 liburu eta 1 artikulutan;
2 agerraldi artikulu 1ean
Leinu
garbirik gabeko txakur gorrail bat zen, sasikoa, jipoitu-itxura uzkurrekoa. Makila gorrail, lerden, hazta ttipiko bat. Kasinoaren barnean,
aitzinatu ziren: lurrean, moketa gorraila edo ubel ilun kolorekoa zela iduritu zitzaien. Sasien erdian, bidexka gorraila, bakardade ezti
batean, segitzen dut egun. Teilatu gorri, murru-pareta xuri, leiho gehienak ere gorrail, berde edo gaztain-kolore. Bat xuri eta goraila, eta
bertzea gorail ilunagoa. Harroka gorrail alimalea hor dago. Lur gorrailezko bidean. Titi zuri puntta-gorrail haiek besarkatu eta pixka bat
milikatu nituelarik. Egia erran Bardeetako eki errautsekin batera, mortu gorrailetara ohituago nintzen. Mizpira makila bezain gogor zeukan
abar gorraila aluan basaki sartu zion. Parrastada gorrail batean bere biziaren odol guztiaz korrok egin, eta lurreko hilezkortasunaren
lozorrora bildu zen.

orobat gorail

) izond gorrixka.

gorraildu, gorrail(du), gorrailtzen da/du ad kolore gorraila hartu edo eman, gorrail bihurtu.

Eguzkiak gozo

jotzen zuen hilerriko paretan, baratzeetan, udazkenak gorrailtzen hasiak zituen hostoetan.

gorraize iz gortasun arina. Otxotorenak gorraize pixka bat zuen. Filologoa erotu egiten da jardun merkearekin, solas barren-huts
kaka-esplikatzailearekin eta hitzekiko gorraizearekin, hau da, esanari esanahia gailentzen ikustearekin. Orduan meditazioa ez pentsatzea
da!: gorraize oso-osoa eta ikuste bete-betea.

gorraizetu, gorraize(tu), gorraizetzen da ad arinki gortu.

Alboan nuen gizaseme gorraizetu samartzen hasiari bere

estasi-une propialari buruz itaundu nion.

gorraiztar izond/iz Gorraizkoa, Gorraitzi dagokiona; Gorraitzeko herritarra. Itoizko Catalina Etxandik, gorraiztar
anai-arreben amak. Itoizko etxe batean Gorraiztarrak bizi ziren, Koordinakundeko zutabeetako bat izandakoak, eta, ondoko etxean, Dani
Untziti solidario ezaguna. Gorraiztarrek ekainaren 16an utzi zuten herria.

gorrantz izond gorrixka.

Bere zaldi gorrantz dotore apainduan, mantoiez ongi baino hobeki estalia. Eta haren sandaliek zer
graziarekin duten harrotzen bideko lur gorrantza, ur-keta doalarik!

gorrarazle izond gorrarazten duena.

Nola izan guraso umezurtzen alaba, lanera beharturiko esklaboen, giza espezietik erauzi
nahi izan diren eta munduko isiltasun gorrarazleak luzaroan isilarazi dituen gizakien alaba?

gorrasta (8 agerraldi, 3 liburu eta 4 artikulutan; orobat gorraxta agerraldi 1 artikulu 1ean) izond gorrixka. Behi
gorrastak eta betroin eta "comtoise" arrazako zaldiak hazten dituzte. Krisantemo txuriak, moreak, horiak eta gorrastak. Badakite ere
gizonak izarbel hori gorrasta dela, burdinki herdoilduzkoa, hots. Kaparen tarratada horrek ene estomakan tatuaje gorrasta bat ikustera
uzten du. Arian-arian jabetuz joan nintzen ezker aldeko gizon gorrastari Twirl zeritzola.

gorrastatu, gorrasta(tu), gorrastatzen da ad kolore gorrasta hartu edo eman, gorrasta bihurtu.

Gure

erakaslearen sotana zimurtua edo gorrastatua ote zen ala ez.

gorreri iz entzumenaren ahultze edo erabateko galtzea. ik gortasun.

Etxekoparek gorreria du eta ikastolan ikasi
zuen. Geroz eta gorreria handiagoa du Paolok. Umeak gorreria zeukala, eta oraindik gorra zegoela pentsatzen zuen maistra Jonesek.
Hirurogeita hamabost urte inguruan dabilen gizon bat, gorreriak joa. Gorreriak ez zion sekula erasan haren hitz egiteko gaitasunari.
Perrettek lehenago adoptatu izan balu Max, haren gorreria zuzendu ahal izango zuen agian, edo hobetu, behinik behin. Gerrako eztandek
eragin duten gaitzik arruntena gorreria da. Gorreria motak ere badaude, hala ere: lehen esandako gorreria iraunkorra, eta partzialak eta
noizean behingoak. Zentzumen-organoetako akatsen ondorio izan ohi dira gehienetan gorreria eta itsutasuna, ez zentzumenoi dagozkien
garuneko eremuetako akatsenak. 85 dezibeliotik aurrerako soinuak jasan behar dituztenek gorreria sentsorial progresiboa garatzeko
arrisku handia dute. Gorreria goiztiarrak eta keinu-hizkera erabiltzeak, berriz, berrantolaketa erabatekoak ekar ditzakeela garunean,

ikusmena lantzera birmoldatzen baitira entzumen-kortexeko alde handiak. Ikusten?_Ezetz esaten du!_Izugarria, jauna, benetan izugarria
(kopeta joko du) honen gorreria, honen buru gorreria! Potzoloren gorreria selektiboa: sekula ez nire punttak entzuten. Badakizu jendeak
gorreria daukala gorrira. Nerbio-gorreria duen jende askori lagundu dio koklea artifizialak.

gorri 1 izond/iz odolaren, mitxoletaren kolorekoa, ostadarraren lehen zerrendako kolorekoa.

Ardo gorri
nafarra. Arrosa gorrizko sortak bidali nizkien damatxo haiei guztiei. Nafarrak gurutzeekin eta eskapularioekin zetozela denak, txapel
gorriekin eta arma pilo batekin. Txapel gorri borladunekin. Bandera gorri zuri urdina txopan. Harri gorrizko horma amaiezinezkoan.
Partida gogorra izan omen da, hiru xartel hori eta bi gorrirekin. 2001ean planeta gorrira bidalitako Mars Odissey ontziak. Arbeleko marra
gorri eta urdinak. Marra zuriaren azpian beste bat gorria, gorririk minena, gorririk gogorrena, pintatu zuen, fina hura ere. ik gorrimin.
Legaltasunaren eta ilegaltasunaren arteko marra gorria. 54ko Plymouth gorri bat erosi zuten 325 dolarretan. Eskuin aldeko argi gorri
keinukaria piztu zuen. Joxe Aberasturik ez zuen indiar gorrien paradisu hartan deus ere sinesten. Masaila gorri marduletan eta begi urdin
izukaitzetan. Intziri bat entzun zen, hutsaren hurrengoa: izpi gorri bat basoko airean. Guztira bederatzi arrain, zortzi gorri eta beltz bat,
kristalezko ontzi handi baten barruan bueltaka. Gorriz jantzita zeuden gehienak. Gorri horiek?_Amapolak. Irenek hirugarren aldiz harrotu
zuen ile gorri luzea. ik ilegorri. Haren ile gorri urreztatuaren distira hedatu zen hilobitik. Sastraka eta arto gorri batzuren artean. Luisek
Zeilandik ekarritako te gorria. Tabako gorri amerikarra. "Beltza ala gorria?", galdetu du Josetxok estanko atarian. Beltza, gaztaina eta
gorria ere pipatua naiz, baina zuria ez. Beti zakur gorri batekin batera eta bestera ibiltzen zena. Urrea oro har gorri izan baita gure
usarioan. Zerrenda gorrikoak batez ere, eta politikoak bereziki. Brigada Gorriak betiko desagertu ziren Italiatik. ik beherago 8. Armada
Gorria Berlinen sartu zenean. Gurutze Gorria ere laguntza eskaintzen hasi zen atzo.

2 (predikatu gisa) Ez baitakigu zer den gorria, zer beltza, zer zuria, dakiguna da odola gorria dela, gehienetan, ikatza beltza, elurra
zuria, baina odolak ez du zehazten gorritasuna, ez ikatzak belztasuna, ez elurrak zuritasuna. Hagrid agertu zen, begiak gorri eta puztuta
zituela. Semaforoak beti gorri harrapatzen zituen. Sarale-metak eguzki-argitan gorri. Aurpegiak gorri, elea xuhur, ez du aspaldi helduak
direla. Lotsaz gorri dut beti aurpegia. ik lotsagorritu. Apal, serio, sudurttoa gorri. Begira eguzkia zein gorri dagoen.

3 (kolore-rekin; ik beherago12) Urrutiko su baten kolore gorri eta anbarra goratzen. Kolore gorri, okre, marroiak ziren nagusi.
Automobil txiki, zahar, kolore gorri oso higatua zuen bat gure ondoan gelditu zen. Bere ipurmasaila kolore-gorriak ikusten nituen. Jokalari
kolore gorriak, mahaiaren gainean makurturik, zeharka zelatatzen du, jauzi egiteko prest. Biloak hori eta koloreak gorri, Gucci zakuak
eskuetan. Gorri kolorekoa, gainean aspa orlegia margotua zuen. Poltsa gorri koloreko batean bidali zenion. Ez nekarren jantzita ezer gorri

· Hantxe ikusi baitut urrunetik ere (ezpain-barretako gorri kolore) patioan.
4 larria, gogorra, handia. Gerrak urraturiko herrialde osoaren salbamena hantxe zegoela oharturik, Mikel Strogoff grina gorri batek
kolorekorik. -Gorri bizi koloreko batzuk ordea...

astindu zuen. Baina plazan zeuden gizonezkoei erreparatu izan balie, haien aurpegian irakurriko zukeen, belztasunaz gainera, haserre
gorria. Naziorik aurreratuenetan ere istilu gorriak sortzen dituzte arratoiek. Hitzak jaten zituela mintzatzean; pentsatzeko ere arazo
gorriak zituela. Ulisesi bekaizkeria izugarria nion, inbidia gorria. Pixka bat jan dut, ez gosez, baizik eta gose gorria aitzintzekotan. Katez
lotutako gizon bat du, miseria gorria, tortura eta etorkizunik beltzena duena aurrean. Giriei min emateko behar gorria sentitzen nuelako.
Sarara itzultzeko presa gorria zuen. Hirurak arrisku gorrian gaude. Bere buruaren kontzientzia hartzeak lotsa gorritan utzi zuen Gabriel
bat-batean. Adiskide baten premia gorria nuen. Premia ordu gorri hartan. Hogeitamar urtez ikara gorrian eduki omen zian ingurumari
hau guzia. Agintariek bertan larrialdi gorri egoera ezarri zuten atzo. Diru eskasia gero eta gorriagoa zen. Ez giza maila apala, ez
pobretasun gorria, ez ziren oztopo. Goritasun gorria motorren kapotan... Nik uste dut hau dena injustizia gorria izan dela, eta Egunkariaren itxiera guztiz ulertezina da. Negu gorrian goseak hil ez zitezen. Lauhazka gorrian zeraman diligentzia. Greba bere gorrienean
zegoelarik, hainbat ekintza eginak ziren elkarrekin biak. Metenpsikosista baten bizkarrak sekula inoiz hartu duen beroturik gorriena eman
zion.

5 soila, biluzia.

Halako moldez non baitzirudien ezen mendi gorri bat zegoèn lekuan baso ezin abartsuago bat sortu zela... Gure
azpian, gorri, basamortua. Joab nire buruzagia eta haren zerbitzariak lur gorrian etzaten dira. Lur gorrian oinatz bat ageri da, eskuineko
oin batek utzia. Somorrostroko lur gorrietan zabartutako euskaldun haietako bat. Ez aste gorrian, ez igandeetan, ez eta beste
jaiegunetan ere. Elizaren egutegian, astegunak, igandea ez gainerakoak, denak feria ziren, festabako, astegun gorri edo astegun buruzuri.
Hainbestenarekin, neska larri, buru-gorri batek deitu zuen Maddalen. Kale gorrian lo egiten dutenek. Gustuko genuen gauez paseatzera
joan eta kale gorrian lizunkerietan aritzea. Orain, kale-lan gorrian zebilen, hasberri baten gisan. Brasilgo mugalde latzean nostalgiaren
eraso sarriak jasan behar izan nituen; ez hala Londreseko labirinto gorrian, hainbeste gauza eman zidan hirian. Kanpora, atzerri gorrira.
Objektu bat, gertakari bat, bat-batean, ageri gorrian ipintzen du argi ezohiko batek.
laino beltz baten gisa, ortu eta soro, mahasti eta belardi, dena gorri utzi omen zuen.

·

Edo oti eta matxinsalto izurritea Kalagurri aldean,

6 ik beherago 27 eta 28.

Besoetan urduri kulunkatzen zituzten haur gorrienarekin lehian. Emakumezkoen alboan izatearren joan
naiz, ni neu ere edozein nerabe gorriren pare. Gazteegia haiz, gorriegi hago, eta oraindino mundua daukak ikusteko eta ikasteko.

7 (gertakari meteorologikoez)

Haize petralari nahiz hotz gorriari kasurik eman gabe. Kanpoan ekaitza gorria zen. Hatsa mila

puskatan ebakitzen duen haize gorri batek. Nafarro aldetik datorren ipar gorri sarkor txorrotx horrek.
pasatu baitzen adoleszentziaren behe-lainoetatik helduaroaren egurats gorrira.

· Tupustean eta inongo etenik gabe

8 ezkertiarra. Idazle ausart, abertzale eta gorri bat, Maiakovski bat. Donibane Lohitzuneko La Nivelle aldizkari "gorrian". Chaho liberal
gorriak. Ohartua naiz proletarioon artean bakar batek ere ez duzuela halako triparik._-Eta gaineratu zuen, niri begira-: Gorri baten eta
kapitalista baten arteko aldea zorro handia da. Gorri hori ez zela zure etxean sartuko. Baina gure frantses pentsalari, kazetari, irakasle,
apezpiku, diputatu xuri ala gorrien gogoak ez dira hainbat aldatu. Bestenaz ere esneketaria "gorria" omen baitzen, jendeak hala zioen
segurik, eta ene aita aldiz "xuria". 'Gorriak dira hiltzaileak!' errepikatzen zen hala ere. Ezker muturreko gorriek. Gorri-separatisten izutik
ihesi zihoala. Horrek agintetik kenduko du Schroeder eta aliantza gorri-berdearen amaiera ekarriko. Gora Euskadi gorria!

9 (erkaketetan)

Aurpegia erremolatxa bezain gorri. Tomate azala bezain gorri zeukan matrail buelta. Tomatea bezain gorri, haren
iritzian, mugurdia bezain gorri, nirean. Masailak sagarra bezain gorri / sosik batere gabe... Ahotsa zilarrarena baino biziagoa eta ilea sua
baino gorriagoa zituela. Ortzia bera odol isuri berria bezain gorri ageri zitzaigun. Ilintia baino gorriago jarriz. Nire tximista distiratsuak
hondoratuko dik horien ontzia itsaso ardoa bezain gorrian.

10 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Zerrenda gorri-berdea soinean jaka grisaren gainean. Lagunarteko partida bat

·

jokatzeko, elastiko zuri-gorri-berdearekin. Oihal zabal gorri-more haiek. Hodeien gorri-laranja bizia. Trapu zuri-gorri batean. Guneka,
bidea arre-gorria, ez baldin badu gorringoaren margoa. Poternako baratzea argiztatzen zuen zeru ubel-gorrira altxatu zuen soa. Zeru
more-gorri haren ñirñirra.

11 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Adriana Gentile, Mantuako emakume adats-gorri batek.

Bizar-gorria zen. Ttikia
zen, sudur-gorria. Emakume gazte musu-gorri morez jantziriko bat sartu zen gelan. Zaindari txano-gorri eta txamarra-urdinen
kasernatxoaren aurretik. Oilar gandor-gorri bat duk. Inguruak mirazkatu zituen eta ez zuen nehongo gizon azal gorriren aztarnarik
nabaritu.

· 12 iz kolore gorria.

Marrubiaren gorria distiratsu azaldu zen argira. Lehen egun hartan bezain liluragarri ikusten zaitut: begien
distira, [...] besoen zuria, masailen gorria, aurpegiaren obaloa, bularren gordea... Bagoiak adreiluen gorri bizikoak. Eta fabrikara heldu
orduko ulertuko duzu uraren gorria odola dela. Dama gazte bat, bere ezpainetako gorria gainbegiratzen ari. Ezpainetan gorri pittin bat
jarri eta hatz txikiaz ondo banatuz desagerrarazi ditu tolestura gehienak. Haren masailetako gorria eta rimmela izan ziren, inolaz ere, nire
lehen makillajerako erabili nituen tresnak. Baina oroitzapenak ez zeukan zuhaitzetako gorri udazkentsuaren garrik.

13 ardo gorria. Eta botila bete gorri etortzen da handik puska luzera. Gorri nafarra eskatu dio euskaraz zerbitzari beltzaranari. Eta
ekarri nafar gorri gehiago ere. Tripa ondo estututa bakarrik irensten genuen gorri merke hura, behin eta berriro. Gorritik eskaini dit.

14 gorri beltz (orobat gorribeltz g.er.)

Tanta borobil nabarmen bat, gorri-beltza. Hiri erdira itzuli naiz: bi erromes plazako
iturri ederrean ari dira edan eta edan, eta aurpegi gorribeltzak ureztatzen. Haren atzetik hamabi zaldi gorri-beltzak zihoazen, seinakako
ilaretan, sei orain eta sei gero. Lauki gorri-beltzezko artilezko tapaki bat. Bestela, biziaren gezagarriak, gorri-beltzen zurigarriak,

·

xikiñaren garbigarriak... Organizazioko kapela gorri-beltza eman nion, eta pistolatzar handi bat. Egoitzan zeuden bandera gorri-beltz
guztiak hartu eta hagatan biltzen hasteko, Donostiara eraman behar genituela eta. Denak ginen sindikatu gorri-beltzekoak, komunista
jator samar batzuk ere bagenituen tarteko. Gora Euskadi Gorribeltza idatzi genuela.

15 gorri-belztu Aurpegia, egungo eguzkiak gorri-belztua. Bisaia gorri belztua dauka erdi etzana den pottoloak.
16 gorri bizi (orobat gorribizi g.er.) Zapi gorri bizi bana zeramatela lepoan. Poltsa gorri bizi hura. Soinekoaren kolore gorri
biziaren kariaz ageriko zen nire azala horren arrosa argazkian. Baziren haitzetako barbarinak ere, [...] akuarioko arrainen kolore gorri
bizikoak. Ezpainak gorri biziz margotuta zeuzkan. Itzultzean paper bat zekarren, noizbait gorribizi izana; orain, berriz, arrosakolore,
mehea, koadrikulatua.

17 gorri-gorri Beste batzuetan, arrosa gorri-gorriak ziren, bihotz odoltsuen antzekoak. Goiok ilea gorri gorria du. Begiak gorri-gorri

zituen. Arratsalde batean aurpegia gorri-gorri zuela etorri zen aitarekin hitz egitera. Masailak gorri-gorri zeuzkan. Ron gorri-gorri jarri
zen. Nekeagatik eta suaren beroagatik gorri-gorri eginda. Bukatu zenean gorri-gorri eginda zituen begiak. Sagarrondo adar batetik
zintzilik segitzen zuen mutilak, eskuak gorri-gorri. Lotsaz gorri-gorri eginda. Nire mihi arrainak ustelak!... -oihu egin zuen arrain
saltzaileak, aurpegia gorri-gorri. Bakarrik eztabaidak gorri-gorri zeudenean jaulkitzen zuen esaldiren bat. Alor guztiak gorri-gorri uzten
ari omen zen zoritxarreko moxorroen erasana. 1911n "rari nantes" klubean hartu nuen parte, eta Po ibaira bota dut neure burua negu
gorri-gorrian.

18 gorri-hori

Bere ile gorri-horiaren erroetaraino. Izar gorri-horia zuen marrekiko uniformea jantzarazi zieten. Balkoietan eta
leihoetan zintzilikatutako bandera gorri-horiak. Karlisten etxeetako balkoi leihoetan bandera gorri-horiak agertu ziren.

19 gorri ilun (orobat gorrilun g.er.)

Lubisen etxeko teilatua, gorria, gorri iluna. Oxford tankerako zapata gorri ilunak. Behi
gorri-ilun batzuk barreiatzen ziren hara-hona. Baina hemen ere balea hilen hondakinak izango dira, odolezko gandu gorrilunak
barreiaturik eta ur urdinarekin nahasturik. Kolore gorri iluneko galtza estuekin.

20 gorri-ilundu Bi aste pasatu eta gero, garo eta irak (edo iratzeak) gorri-iluntzen hasitakoan.
21 gorri-kolore izond Biolin gorri-kolore eta gerezi usainekoa.
22 gorriak eta bi Gorriak eta bi bizi izan zituen erregimen komunistaren pean. Gorriak eta bi kostata egin zion aurre aurkezleen

joko itxuraz inozoari. Nazien menpean ere gorriak eta bi ikusi zituzten ukrainarrek. Laster emango diote Jexuxi etxeratzeko agindua;
gorriak eta bi ikusi zituen baina, azkenean, gaua pasa zuen eta geroztik onera egin du poliki-poliki.

23 gorriak ikusarazi Ene!, gorriak ikusarazi zizkidak gizon malapartatu horrek!

-Gorriak ere ikusarazi zenizkion lau egunetan lo

egin ezinik eduki zenuenean. Gorriak ikusarazten hizkien bele horiei.

24 gorriak ikusi

Jateko harrapatu egin behar, ordea, eta gorriak ikusi nituen behin. Hire Ramirezek eta berarekin zegoen bertze
gorilak gorriak ikusiko ditiztek Epaitegian. Norbait begitan hartzen badute, gorriak ikusi beharko ditu. Gorriak ikusi zituela justiziaren
zerbitzuan aritzeagatik.
maneiatzeko.

·

Itsaso zakarra zegoenez, gorriak eta beltzak ikusi zituzten. Gorriak eta beltzak ikusiak dituzte zur gogorra

25 gorriak jasan Eta gorriak jasaten ari ziren tenperatura jaitsiera haren kariaz.
26 gorriak pasatu Ene amak ere gorriak pasatu izan zituen, Gestapoaren eta SSen kontrolekin.

-Bai, agudoago batez ere, baina

gorriak pasa beharko hituzke hotzarengatik zein elurrarengatik.

27 ezpainetako gorri

Ezpainetako gorri biziak handiagotzen zion irribarrea. Ezpainetako gorri hiperdotoreak salduak nituen
eskupetik eta dardara batean bizi nintzen, harrapatuko ninduten beldur. Rouge baiser zeritzan haren ezpainetako gorriari. Han, ahouhinak ezpainetako gorriz marrazten zihardutelarik euren aurpegietan, loezinaren inguruan zeukaten eskarmentua alderatu zuten.

28 hanka-gorri (orobat hankagorri) izond hankak gorriak dituena. ik hankagorri.

Hiru egun igaro zitzaizkigun
aurreraka eta atzeraka, lur zingiratsua baitzen, eta lainotsua oso, ez inor ez ezer ikusteke, noizean behin zikoinak, kurriloak, flamenko
hanka-gorriak izan ezik. Errekaren bihurgune batera, zeinaren ertzean astiro baitzebilen martin mokogorri hankagorri bat -hegazti bat,

·

alegia, ez gizaki bat-. Hanka gorriak lokatzaren gainean pausaturik izanik ere, badirudi begi-arimak gora jasorik, ikusi ezinezko jainko
batekin mintzatzen ari direla.

29 ume gorri adkor hazi gabeko umea. ik haur 12.

Hantxe asaltoko guardiak, borrokan hilda erori zuan Agiriano
kapitainaren agindupean, hantxe Irungo karabineroak, ume gorri batzuk, mobilizatu berri. Aldi batez, ni ume gorria nintzela, Jai genuen
etxeko zakurra. Ez diot sekretu hori zeure lako ume gorri bati kontatuko, ezta? Ortegak gazte haiez -ume gorriak, esan du Jesus
Galindezek- hitz egiteko moztu du.
[5] alfonbra gorri (5); ardo gorri (10); argi gorri (29); argi gorri bat (8); arrats gorri (11); arrosa gorri (13); arrosa gorri bat (5); aurpegi gorri (9);
aurpegia gorri (30); aurpegia gorri gorri (21); auto gorri (11); auto gorri bat (5); bandera gorri (19); begi gorri (10); begiak gorri (27); begiak gorri gorri
(12); behi gorri (5); bezain gorri (27); bihotz gorri (12); buru gorri (6); distira gorri (9); esku gorri (5); ezpain gorri (6); ezpainak gorri (5); gandor gorri
(5); gerriko gorri (5); globulu gorri (12); gobernu gorri (11); gobernu gorri berdearen (7); goiz gorri (11); gona gorri (6)
gorri ageri (11); gorri beltz (9); gorri beltza (13); gorri beltzak (5); gorri berde (6); gorri berdea (7); gorri berdeak (6); gorri berdearen (8); gorri
bihurtzen (5); gorri bizi (17); gorri bizi bat (5); gorri bizia (10); gorri biziak (5); gorri biziz (6); gorri eder (10); gorri eta berde (7); gorri eta gorrimina
(10); gorri eta gorriminez (15); gorri eta hori (5); gorri eta urre (5); gorri gorri (187); gorri gorri egin (5); gorri gorri eginda (21); gorri gorri jarri (29);
gorri gorri jartzen (14); gorri gorri zegoen (10); gorri gorria (36); gorri gorriak (16); gorri handi (13); gorri handi bat (7); gorri handia (5); gorri handiak
(7); gorri ikusten (6); gorri ilun (15); gorri ilun bat (6); gorri iluna (11); gorri ilunak (7); gorri jarri (44); gorri jarri zen (23); gorri jartzen (18); gorri
kolorea (5); gorri koloreko (7); gorri laranja (5); gorri sentsazioa (6); gorri ta beltzez (5); gorri urdina (5); gorri utzi (5); gorri zegoen (18); gorri
zeuzkan (6)
gurutze gorri (9); haragi gorri (6); hari gorri (9); harri gorri (7); hori eta gorri (5); hosto gorri (7); ibai gorri (6); ile gorri (34); ilea gorri (5); indiar gorri
(19); indiar gorri haiek (5); kandela gorri (5); kapa gorri (5); kapela gorri (7); kolore gorri (25); koloreak gorri (5); kurutze gorri (13); kurutze gorri
auzoguneko (7); lore gorri (9); lotsaz gorri (14); lur gorri (8); mantxa gorri (6); margo gorri (5); marra gorri (11); masail gorri (8); masailak gorri (19);
masailak gorri gorri (10); musu gorri (7); musua gorri (5); odol gorri (8); orban gorri (12); poltsa gorri (5); puntu gorri (9); sagar gorri (8); semaforoa
gorri (8); soineko gorri (10); su gorri (5); tatxa gorri (6); txartel gorri (16); txartel gorri zuzena (5); zapi gorri (18); zapi gorri bat (9); zerrenda gorri
(5); zuri gorri (37)
alarma gorria (19); alarma gorria piztu (10); alerta gorria (12); alerta gorria ezarri (6); alfonbra gorria (7); ardo gorria (8); argi gorria (45); argi gorria
piztu (13); armada gorria (9); aurpegi gorria (6); bandera gorria (14); behar gorria (42); bere ile gorria (7); bezain gorria (7); bizar gorria (6); bufanda
gorria (8); deabru gorria (5); elastiko gorria (7); elastiko zuri gorria (11); eskasia gorria (5); gerla gorria (9); gona gorria (5); gorri gorria (36); gorria
eta beltza (5); gorria eta berdea (7); gorria eta urdina (7); gorria izan (16); gorria izaten (5); gurutze gorria (26); haragi gorria (6); hari gorria (6);
haserre gorria (6); hiruki gorria (5); ilargi gorria (6); ile gorria (23); ipar gorria (7); itsaso gorria (17); izar gorria (7); jertse gorria (5); kale gorria (7);
koaderno gorria (8); kolore gorria (22); kurutze gorria (17); lerro gorria (7); linterna gorria (10); miseria gorria (9); negu gorria (8); odol gorria (7);
odolaren gorria (5); pintura gorria (5); plaza gorria (7); premia gorria (12); sudur gorria (5); talde zuri gorria (26); txapel gorria (11); txartel gorria
(85); txartel gorria atera (20); txartel gorria erakutsi (5); txartel gorria ikusi (16); urre gorria (7); zango gorria (5); zapi gorria (8); zerrenda gorria (6);
zuri gorria (61)
argi gorriak (20); armada gorriak (6); bandera gorriak (7); begi gorriak (8); behar gorriak (6); brigada gorriak (5); entrenatzaile zuri gorriak (5); ezpain
gorriak (6); fruitu gorriak (6); galtza gorriak (6); globulu gorriak (18); gorri gorriak (16); gorriak eta beltzak (18); gorriak ikusi (93); gorriak ikusi
beharko (6); gorriak ikusi zituen (36); gorriak ikusiko (26); gorriak ikusiko ditu (8); gorriak ikusita (6); gorriak ikusten (24); gorriak izan (7); gorriak
ziren (17); gorriak zituen (8); gurutze gorriak (66); hori gorriak (6); ilargi gorriak (19); indiar gorriak (7); istilu gorriak (8); kasaka gorriak (5); krabelin
gorriak (6); kurutze gorriak (8); letra gorriak (7); lore gorriak (8); nazioarteko gurutze gorriak (9); negu gorriak (34); talde zuri gorriak (55); teknikari
zuri gorriak (6); txapel gorriak (5); txartel gorriak (8); zapi gorriak (5); zenbaki gorriak (13); zuri gorriak (123)
arrisku gorrian (8); bakardade gorrian (6); behar gorrian (47); behar gorrian diren (5); borrokaren gorrian (5); gorrian da (5); gorrian dago (5); gorrian
gaude (6); gorrian zegoen (7); gurutze gorrian (5); hasarre gorrian (14); haserre gorrian (14); ikara gorrian (5); itsaso gorrian (26); kale gorrian (89);
kale gorrian bizi (13); kale gorrian geratuko (5); kale gorrian lo (5); kale gorrian utzi (6); kexu gorrian (5); larru gorrian (17); lur gorrian (13); miseria
gorrian (35); miseria gorrian bizi (6); negu gorrian (19); planeta gorrian (20); planeta gorrian ura (6); plaza gorrian (6); pobrezia gorrian (8); premia
gorrian (23); talde zuri gorrian (17); zerrenda gorrian (5); zuri gorrian (20)
elastiko zuri gorriarekin (9); talde zuri gorriarekin (12)
argi gorriaren (6); armada gorriaren (5); gurutze gorriaren (65); haragi gorriaren (5); ilargi gorriaren (5); itsaso gorriaren (9); kurutze gorriaren (7);
lur gorriaren (9); lur gorriaren gainean (9); planeta gorriaren (7); talde zuri gorriaren (18); zuri gorriaren (23)
gurutze gorriari (8); talde zuri gorriari (5)
brigada gorriek (5); jokalari zuri gorriek (7); zale zuri gorriek (5); zelula gorriek (5); zuri gorriek (83)
brigada gorrien (5); globulu gorrien (5); indiar gorrien (7); zuri gorrien (34)
zuri gorrientzat (7)
brigada gorrietako (13)
armada gorriko (5); gurutze gorriko (62); gurutze gorriko nazioarteko (9); ilargi gorriko (10); itsaso gorriko (13); negu gorriko (7); planeta gorriko
(12); talde zuri gorriko (32); zuri gorriko (34)
itsaso gorrira (9); kale gorrira (15); planeta gorrira (12)
itsaso gorriraino (5)
itsaso gorrirantz (5)
behar gorritan (5); haserre gorritan (5); larru gorritan (19)

gorritik berdera (5); itsaso gorritik (11)
adreilu gorriz (5); argi gorriz (5); belus gorriz (6); gorriz eta beltzez (5); gorriz jantzita (8); gorriz jantzitako (12); gorriz margotu (5); gorriz pintaturik
(6); gorriz pintatutako (5); gorriz tindatu (7); gorriz tindaturik (5); gorriz tindaturiko (9); gorriz tindaturiko ahari (6); gorriz tindatutako (5); gorriz
tindatzen (5); harri gorriz (5); kolore gorriz (7); letra gorriz (9); pintura gorriz (7); tinta gorriz (10); zuri gorriz (6)
adreilu gorrizko (6); larru gorrizko (6); urre gorrizko (8)]

gorriagotu, gorriago(tu), gorriagotzen da ad gorriago bihurtu.

Hodeiak doi-doi gorritzen hasi ziren azpialdetik,
gorriagotzen; gartu egin ziren, kotoi odoldu bihurtu. Transparentzien makinako argiak aurpegia argitu, eta apur bat gorriagotu zion Maxi
ilajea.

gorrialdi iz gorritzea. Bat-bateko gorrialdiak harrapatu zizkidan matrailak, herabea bainintzen, eta aztoraturik sumatu nuen odola
zainetan bizkor.

gorriarazi, gorriaraz, gorriarazten du ad Gorritzera behartu. Gero esaldi batzuk etorri zitzaizkion, bero bafadak balira
bezala belarrietara, aurpegia gorriaraziz. Istantño bat iraun zuen; aski neska gaztea ile puntaraino gorriarazteko eta hizketan segitzera
ez menturatzeko. Landutako gezur horrek koloreak gorriarazi zizkion. Gorriarazi egin nauk, kexatu zitzaidan, eta hire laguna ere bai.

gorribeltz ik gorri 14.
gorribizi ik gorri 16.
gorribizitu, gorribizi, gorribizitzen da ad kolore gorri bizia hartu. Amorrua eman zidan, amaieran, edozer nahi izanez
gero bere etxera lasai deitzeko esan zidanean txartel bat luzatuz, aspaldiko partez masailak gorribizitu egin zitzaizkidalako, neskatxa
nerabe bati bere maitasun platonikoak kaixo zozo bat esaten dionean bezala.

gorridun izlag gorrikoa.

Mutil galant bat irten zen, ilargi betearen parekoa, bibote sarriekikoa eta masail gorriduna. [Perroketa]
moko eta xango gorridunak. Euskal usarioan neskatxa "zangosagar gorridunak" bide ziren ederrenak. Alkandora lauki gorriduna jantzi
beharko du-eta. Lizunkeria kutsua zuten gaueko taberna ilun eta argi-gorridun haiei. Alkandora gorridunen 1000 boluntarioko indar
batekin. Ni ez nintzen motots gorridun neskatxa hartaz maitemindu. Egun batean bufanda gorridun ijitoa azaldu zen berriro dendan.

gorridura iz gorritzea.

Izarrak gero eta gutiago ageri ziren eta aski laster, gorridura batek berotu zuen gauaren iluna. Lotsa ote
gorridura horren errudun? ziurrenik bai. Gelatik jaitsi eta taldearengana iritsi nintzenean, Ubanberen eta Opinen arteko borroka ez zela
hain arina konturatu nintzen; biek ala biek ere gorridurak zeuzkatela aurpegian.

gorrigune ik gorriune.
[8 agerraldi, 8 liburutan]
Transparentzien makinako argiak aurpegia argitu, eta apur bat
gorriagotu zion Maxi ilajea. Kareharri gorrikaraz egindako eraikin arloteen etxabeetan. Esku biak praken patriketan, ile-motots
gorrikara sorbaldan behera. Zoparen barruan, haragi beltz edo gorrikara baten zatiak zeuden, ugari. Farolen argi gorrikara. Ispilu
inguruko bonbilla ugarien argitasun gorrikarak dantza egiten du Kattalinen tutu-jantzian. Etxe kiskaliek goratzen duten lamara gorrikara.
Arrain haien begi bizien eta zakatz oraindik odoltsuen erdian, arraia handi bat ageri zen, gorrikara, orban ilunez pintarratua. Bere masaila
lodietako gorrikara erabat zurbildu zitzaion.

gorrikara

izond gorrixka.

gorrilun ik gorri 19.
gorrimin (orobat gorri min g.er.) iz gorri bizia.

Zure ezpainak, zinta gorrimin, mintzaira gozokoak. Haren hatz luze eta
zuri-zuriak, azazkal gorriminez hornituak. Belus gorriminezko errezelek. Aulkiek, errezelek, alfonbrak, sofa eta mahai gaineko estalkiek
kolore gorrimina zuten, eta tonu nagusi hark halako giro dekadentea ematen zion gelari. Bisigu sendoak gorrimin puntu batez tindatzen
ziren. Gorrimin biziago batek hartu zituen izuzko irudi odoltsuak. Artilezko soinekoak daramatzate, kolore garbikoak denak, gorrimin,
urdinmin, berdemin kolorekoak. Noizbait gorrimin izandako etxe arrosakolore luze hura. Ezpainen gorriminaren leuntasuna. Zer ote eta
zer pote! -lehertu da azkenean Gojenola, ohiko xuri-gorritik gorri huts, gorri min, gorri ubelera pasatuz-. Belus gorriminean islatzen zen
argi lausoa neskatoaren ahoraino sartzen zen. Uniforme gorrimin eskarlata-kolore hura jantzita ikusten baninduen. Kortina ere egin zuen,
lihozkoa, more, gorri eta gorriminez tindatua. Zure gainestalkiak Elixa uharteetako purpura eta gorriminezko oihalez. Apaindu
mantuaren barreneko ertza purpura more, gorri eta gorriminezko granadez. Belus gorriminezko errezelek. -"Letra gorrimina, Nathaniel
Hawthorne"!
[3] uniforme gorrimin eskarlata (4)
letra gorrimina (5); purpura gorrimina (5)
letra gorriminaren (4)
belus gorriminezko (3)]

gorrimindu, gorrimin(du), gorrimintzen da ad kolore gorrimina hartu, gorrimin-kolore bihurtu. Ibili eta ibili,
ekialdean zerua poxi bat gorrimindu den arte ez dizuete atseden hartzeko baimenik eman. Gerritik behera zetazko galtza gorriminduak
jantzita, eskuan bakoitzak lantza bana zekarrela. Tunelerantz egin ahala, ezpata ikusezin batek ebakia sakontzen du poliki Igeldo eta Santa
Klararen artean, eta zauriaren arrosa argia gorriminduz, odolduz doa.

gorrina iz laboreen gaitza.

Patatek dituzten gaixotasunak zehazten jostatzen gara, eta minbizia, baztanga eta gorrina txandaka
dituztela deliberatu dugu. Bada lanbro-lainoaren euri txiker temosoa eta irautea gustatzen zaiona, umela eta gorrina besterik kalterako
ekartzen ez duena.

gorrindol iz purpura.

Errezelen eta ate-oihalen brokatuak, izur bikain-bikainekoak, gorrindolez koloreztaturik zeuden. Bi ezpata
lore sorta gorrindolen artean.

gorringo 1 iz arrautzaren barneko gai gorrixka. Oilo salda arroltze gorringo eta ogi xigortuekin. Gainaldeko oskola libratuz,
koilaratxoa sartu zuen oraindik lurruna zerion gorringo bigunean. Oskolez, zuringo eta gorringo likaz erabat zikindurik. Gorringoz,
arrozaz eta haragi xehatuz egindako pastela. Arrautza gorringo bat hautsi zitzaion zartaginera botatzean. Beste batzuetan arrautza
gorringotan edo eztitan bustiko zuen "pintzel mutturra". Guneka, bidea arre-gorria, ez baldin badu gorringoaren margoa.

2 gorringo pare bat eduki Gorringo pare bat eduki behar dira horrela, armarik gabe, piztiari aurre egiteko!
gorrista izond gorrixka.

Egunaren hasierari bere kolore gorristak emanez. Botticellik ile hori-gorrista -ilegorri deituko zioten
lehengo zaharrek, bereizketa handiagoetan sartu gabe- margotu zion Venusi.

gorritasun iz gorria denaren nolakotasuna. Ez baitakigu zer den gorria, zer beltza, zer zuria, dakiguna da odola gorria dela,
gehienetan, ikatza beltza, elurra zuria, baina odolak ez du zehazten gorritasuna, ez ikatzak belztasuna, ez elurrak zuritasuna. Masailetan
sagarren gorritasuna zuen. Azalak, tenkaturik, adreiluaren gorritasuna zeukan. Lehentxeago aurpegira igo zitzaion gorritasuna.
Haserretik ahalkera mudatu zaio gorritasuna. Uhertzen ari zen itsas marraren gaineko gorritasuna. Badu masail gorritasun eta
begirada urrun bat, gutako edozein hankazgoratzeko modukoa.

gorritiar izond/iz Gorritikoa, Gorritiri dagokiona; Gorritiko herritarra.

Julio Soto gorritiarra eta Eneko Lazkoz

etxarri-aranaztarra.

gorritu, gorri(tu), gorritzen 1 da/du ad kolore gorria hartu edo eman, gorri bihurtu.

Harry gorritu egin zen.
Zainetaraino gorritu da. Kopetaraino gorritu zen Periko Beitia. Holohan jauna oso gorritu eta aztoratu zen. Barregura ematen du nola
gorritzen den. Landare guztiak gorritzen dira udazkena iristean edo estresatzen direnean. Halako lotsa esplikaezin batek gorritu zizkidan
masailak. ik lotsagorritu. Su biziak larruazala gorritzen zien. Ezpainak gorritzeko lapitzez pintaturik. Odol zurbilaz gorrituriko
ezpainetan. Ilea harroki orraztua, ezpainak distiratsuki gorrituak. Andreak kotxe dotoreen txokoan ezkutatzen ziren, aurpegia hotzak
gorriturik. Neskari koloreak gorritu zitzaizkion, pozez, eta agur keinu bat egin zion berak ere. Ni korridorean nengoen iristen zenerako
eta, iristen zenean, koloreak gorritzen zitzaizkidan -beti jakin dut koloreak gorritzen nahierara-. Bidegurutze batean semaforoa batbatean gorritzean. Chandler Txikik lotsaz gorriturik sentitu zituen masailak, eta lanpararen argitatik urrundu zen. ik lotsagorritu.
Mahaian eserita zegoen, baso ardoz gorrituen artean. Ilunbean hilak mustupilka eroriak ikusten dira, lurra eta belarra odolez gorrituak.
Zigarreta puntak ikusten ziren ilunean gorrituak. Begiak lasai aurpegi hotzez gorrituxean. Hats-handitua, mazelak are hanpatzenago eta
gorritzenago zitzaizkion. Segidan datorrenak, ordea, lotsa bera gorritzerainokoa du gordinkeria: [...].

2 soildu. Eta 1407an, oti berde edo matxinsalto handi horien izurrite berri latz batek Valentzia aldea gorritu zuen.
3 (era burutua izenondo gisa) Aurpegi gorritu eta errearen gainera. Bere begi gorritu eta negartiak. Baina

Noraren aurpegi

zurbila ikusi zuen, markesaren masaila gorrituen ordez. Haien titiburu gorrituak gogor-gogorrak ageri ziren.

4 (era burutua izen gisa)

Eta metalak sudurrean eragindako gorrituetan egingo zizun gero txera. Baxoerdia ahoratu zuen
aurpegieraren gorritua areagotzearekin batera. Zuk balakatzen zenizkidan betaurrekoen gorrituak?

5 gorrituxe gogortu xamar. Aldagelara itzuli zenean, masailak gorrituxeak zituen Kearney andreak.
6 ahalke-gorritu lotsagorritu. Ahalke gorritzen naiz neure sentimenduez, eta ez sentimendu

horiek sortu dituenaz. Hots,
bizkonde, ahalke gorritu zaitez zuhaur, eta zatoz zeure onera. Ahalke gorritzen naiz lagunartean, eta dardaratzen bakardadean. Ohartu
bainintzen bertze emakumeei behatzen zietenean, ez zirela ahalke gorritzen. Gainerako guztiaz den bezanbatean, ez dut uste esku
seguragoetan jar nezakeenik suntsitua ez izatea agian axola zaidan baina neurriz gain baliatzeak ahalke gorrituko nindukeen gordailurik.
Ahalke gorriturik naukanak

7 aurpegi-gorritu Neskak elkarrekin bildurik zeuden denak, besteengandik berezi antzean, aurpegi gorriturik, eta lotsak isilduta.
8 erre-gorritu Sudur-mintzak erre gorriturik zotinaren zotinez, ile-adatsak harro eta mordoiloturik aitaren sorbaldatik behera.
9 gorri-gorritu Eta iruditzen zitzaidan ikusten ari nintzela haren masail gorri-gorrituak, haren barrexka lotsatua haur zahartu
aurpegian.

10 haserre-gorritu

Etsaia inarrosten du eta haserre gorritzen, baina ez deuseztatzen ez suntsitzen. Behin haserre gorriturik,
ukaraia hautsi zion Jules buru-arinari.

11 kolore-gorritu

Biratu zen lagunengana, eta kolore gorrituz, galdegin zien: [...]. Sukalde bazter batean kolore gorriturik begira
zituzten Alba eta beste neskak ere.

12 masail-gorritu Masail gorrituta, harrapatzen banaute pentsatzen duenaren larriduraz.
13 musu-gorritu Muxu gorrituta daude egunaren beroagatik. Bion artean hartu genuen garagardo katxiarekin, musu-gorriturik jarri

zen Adela.

14 odol-gorritu Europa osoa odol gorritzen ari zen gerraren kariaz.
15 sabel-gorritu Gorpu sabel-gorritua han utzi beharraren.
16 zain-gorritu Bekainak ere zuri, begi txiki kizkur zain-gorritu haien gainean.
[3] ahalke gorritu (3); aurpegia gorritu (4); belarriak gorritu (4); gorritu zen (21); gorritu zuen (3); koloreak gorritu (3); lotsaz gorritu (4); masailak
gorritu (8); masailak gorritu zitzaizkion (3); odolaz gorritu (3))
aurpegia gorritua du (3); aurpegia gorritua zeukan (4)
lur sagar gorrituekin (3)
begiak gorriturik (7); lotsaz gorriturik (3)
aurpegia gorrituta (5); masailak gorrituta (6)
ahalke gorritzen (8); ahalke gorritzen naiz (3); aurpegia gorritzen (3); koloreak gorritzen (6); masailak gorritzen (3)]

gorritxa izond gorrixka. Papar txiki ta gorritxa.
gorritxo 1 izond gorrixka. Ale gorritxoa. Sakatu, behingoz, botoi gorritxoa. Orain Txano Gorritxo koadrilla bat irten da, edariak
eskuan, balantzaka. Mikel ohartu zen ile gorritxoak zituen neskatxaren begirada zuzenari ez zuela ihesten ahalko. King Kong neska ilegorritxoaz jabetu zen bezala oratu eta herrestan eraman ninduen kanpoaldera.

2 Osasuna futbol taldeko jokalaria dena.

Jokalari gorritxoek oporrak hartu zituzten. Entrenatzaile gorritxoak ez zuen joko
sistemaren berri eman. Gorritxoek Txapeldunen Ligarako sailkapen zuzena [...] eskura dutela dirudi. Gorritxoen atezainak. Gorritxoen
kapitain Cesar Krutxagak.
jokalari gorritxo (4); txakur txiki gorritxo (4); txano gorritxo (9)
nagusitu ziren gorritxoak (3); talde gorritxoak (11)
beharko dute gorritxoek (5); galdu zuten gorritxoek (3); hartu zuten gorritxoek (3); izango dute gorritxoek (3); jokalari gorritxoek (6)
gorritxoen arduradunak (3); gorritxoen entrenatzaile (4); gorritxoen entrenatzaile mexikarrak (4); gorritxoen entrenatzaileak (5); gorritxoen
golegilerik onena (3); gorritxoen hasierako (6); gorritxoen hasierako hamaikakoan (4); gorritxoen kapitaina (3); gorritxoen kapitainak (3)
txano gorritxok (3)
txano gorritxoren (5)]

gorritzaile izond gorritzen, soiltzen duena. 1340an, Alacanten, langosta eta matxinsalto izurrite gorritzailea.
gorritze iz kolore gorria hartzea edo ematea, gorri bihurtzea. Atzo Sis Heyster-en artikulu bat irakurri nuen, gorritzeari
buruz. Oi lotsa, non da hire gorritzea? Erredurak, azal-gorritzeak, alergiak.

gorriune (orobat gorrigune) iz orban edo gune gorria.

Erreta zeukaten askok azala, hemen gorriune biribil bat, han
erronbo formakoa, haraxeago, bainujantziaren goiko eta beheko ertzetan, marrubi koloreko zerrenda luzeak. Basahate zurrun baten
bularralde gorriunez zikinduaren ondotik. Gizonak, bitartean, patioan zeuden, taldean, suaren urruneko gorrigunera begira. Malkoak
idortzen ahal dizkio amonak, begien inguruko gorriguneak ezabatzen ez.

gorrixka (224 agerraldi, 85 liburu eta 9 artikulutan; orobat gorriska 21 agerraldi, 6 liburu eta 2 artikulutan) 1
izond gorriaren antzekoa, gorrirantz jotzen duena. ik gorrizta; gorrasta; gorrail; gorrikara. Gizonak azal
gorrixka eta beltzarana zuen. Zauriaren lekuan arrosa gorrixka baten itxurako haragia sortu zitzaiola. Katu-ile gorrixka luze batzuk.
Ardiak alatzen diren zelai gorrixka baten gainean. Lur guztia orbel okre gorrixka batek estaltzen zuen. Distira ahul gorrixka bat ikusten
zen zerumugan ekialdera. Handia, mozkotea eta aurpegi gorrixkakoa. Lur-zerrenda batzuk, harea, zingirak berriro, noiz berdeak, noiz
gorriskak, ezpain-lapitzaren kolore. hotz lehorra eta gosea ohi ditu bere fruituak: haize gorrixa deitzen zioten inguru hauetan.

2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Osasun ona adierazten duten masail zuri-gorrixkak. Animalia mesfidati baten
begirada zuen, bere txima hori-gorrixken azpian. Galtzerdi-pare marroi gorrixka eskuan zuela. Gas sutegi txiki baten gar apal urdin-

· izond Ez zen begitarte itsusiko neskatxa; luzexka bai, argala, ile gorrixka.
3 (erkaketetan) Haragia bezain gorrixka zen zeru hartan.
gorrixten gainean Zuriak orban arre-gorrixkekin.

[3] arrats gorrixka (3); bere ile gorrixka (3); distira gorrixka (4); ile gorrixka (6); ile gorrixka orrazten (3); kolore gorrixka (4); mantxa zuri gorrixka
(3); marroi gorrixka (5); orban gorrixka (4); gorri eta gorrixkak (3)]

gorrixkatu du ad kolore gorria hartu edo eman, gorri bihurtu. Oroitzapenak masailak gorrixkatu zizkion harrotasunez.
Belarritxo meheak ere garden ageri ziren, errainu epelek gorrixkaturik. Baita zera ere, Sofia Ivanovna!, batere lotsarik gabe
gorrixkatzen du aurpegia.

gorrixkatze iz kolore gorria hartzea edo ematea, gorri bihurtzea. Rhineko zamoak kutxetatik ateratzen ari ziren, kolore
urre arrexkakoak, eder-ederrak beren gorrixkatze metalikoekin.

gorrixko izond gorrixka. Intxaur gorrixkoa eta basa-lizarraren baia gorria omen zen jainkoen elikagaia. Okre gorrixkoa usu ageri
da antzinako hilobi eta tumuluetan. Gorrixko oraino.

gorrixta ik gorrizta.
gorrizta (81 agerraldi, 39 liburu eta 2 artikulutan; orobat gorrixta 8 agerraldi 4 liburutan) izond gorrixka. Ahoa
ttikia; ezpainak gorriztak. Belak triangelu gorrizta bat zirudien. Bigarrena Peugeot gorrizta bat zen. Urak kolore gorrizta hartu zuen.
Anaren ezpain lodi-gorriztak. Eos goiztiriak bere hatz gorriztak erakutsi zituenean. Oraindik ilun zegoen herri goizalbako argi gorriztak
ozta koloreztatuan. Galtzerdi marroi gorrizta iletsu hura puntuz egiten. Txaketa marroi gorrizta batekin eta alkandora txuriarekin jantzia
zegoen. Bekokia zabala zuen, begiak grisak, eta bizar gorrixta ile xuri sarriz hornitua. Hegazti xurinabar gorrixta haren ibilera bildurtia.
Udazken aldera margo gorrixtaz apaintzen da.
[3] argi gorrizta (3); galtzerdi marroi gorrizta (3)
hatz gorriztak erakutsi (7)]

gorriztatu, gorrizta(tu) gorriztatzen da/du ad kolore gorrizta hartu edo eman, gorrizta bihurtu.

Autoaren
barruko argia piztuta makillajea txukuntzen, ezpainak gorriztatzen ari baitzen. Abokatuari masailak gorriztatzen ari zitzaizkion.
Septimaren esku ahurrak urrez gorriztaturik zeuden. Eguzkia hodeiak gorriztaturik ostendu da. Ugerrez gorriztutako tximinia. Bere
ondoan, fokakume batzuk ageri ziren hilda, euren larru zuria odoletan gorriztatuta.

gorro iz txanoa, burukoa. Eskularruak eta gorro beltza jantzita. Artilezko gorro koloretsua. Larruzko gorroarekin eta betaurreko
beltzekin bolantearen gainean.

gorroneatu, gorronea, gorroneatzen du ad besteren lepotik edan. Trago batzuk gorroneatu, eta gero edozein aitzakia
asmatu: lesbianak garela, hilekoa daukagula edo beste txorradaren bat eta etxera.

gorrotagarri izond gorrotatua izatea merezki duena.

Heroia heroi gerta dadin, etsai gorrotagarria du beharrezko, eta
haren aurka neurtuko ditu bere indarrak. Atzoko hautsa gorrotagarria da: duela hiru mendeko errautsa ohoragarria da. Izaki
gorrotagarri haiek burla egiten zioten, eta alde egiten zuten gero. Emakume guztiz gorrotagarri bat, deabru egiazko bat. Astelehena
egun gorrotagarria ohi da. "Atsoa", "arerioa": horra bi hitz gorrotagarri, bi maskara. Ohitura gorrotagarria baita atzamarra ahoan
sartuta eramatea. Pasadizo haietako bat zinez gorrotagarria eta koldarra zen. Abortua «delitu gorrotagarria» eta «desordena moral
larria» da. Gure lotsakortasun gorrotagarriarekin, gure moral zentzugabearekin. Guztientzat beldurgarri eta gorrotagarri den heriotza
bera ere. Bai, seguru asko izango da nigan gauza gorrotagarriren bat aldika. Haren gauzak geroz eta gehiago gertatzen zitzaizkidan
gorrotagarri. Edo gorrotagarria baino areago, beldurgarria. Estaltzailea lapurra baino gorrotagarriagotzat jo dute. Gainera, eginahalak
egiten zituela ahal zen gorrotagarri itxura handiena emateko.
[3] higuingarri eta gorrotagarri (3)
gauza gorrotagarriagorik (5)]

gorrotatu, gorrota(tu), gorrotatzen 1 du ad gorroto izan.

Baina bizio-mota guztien gainetik maiseaketa higuintzen eta
gorrotatzen zuen. Zeren, ona maitatzeko, gaitza gorrotatu behar baita. Gorrotatzea maitatzeko beste modu bat da. Heriotzaren
arabera miresten edo gorrotatzen zituen pertsonaiak. Auzitegietan salatzen zaituztena gorrotatzen duzue, eta egia dioena gaitzesten.
Guztiek gorrotatzen dute elkar: norbanakoak diren aldetik, noski, ez gizaki diren aldetik. Irriñoa are zabalago egin zitzaidan, eta neure
burua gorrotatu nuen hortakoz. Honela, elkar biziki gorrotatzera etorri ziren. Zeren benetan bihotzez behartsu denak bere burua
gorrotatzen du eta masailan jotzen dutenak maitatzen. Egun horietan, Dahlmann-ek zehatz-mehatz gorrotatu zuen bere burua;
gorrotatu zuen bere nortasuna, bere gorputzeko beharrak, bere umiliazioa, aurpegia lazten zion bizarra. Gero, ordea, biziki gorrotatu

zuen Amnonek neska, lehen izan zion amodioa baino gorroto askoz handiagoz. Eroaren gisan gorrotatzen zuen. Normala da behartsuak
legea senez gorrotatzea. Gure haurretan mutiko gazteak gorrotatzen bazituen, gorrotatzenago neska maripertxentak.

2 (era burutua izenondo gisa)

Apustu lagun gorrotatu horiei, denei barkatzen al diezu, Nemesio? Sentipen gorrotatu hau.
Hantxe ikusten nire etsai gorrotatuena, Krapotkin gaztea. [...] -esan zuen ahots gorrotatu bezain jostari batek. Gorrotatzaileak eta
gorrotatuak, akusatzaileak eta biktimak. Su bolada biziak atertzean, aurreneko eta azkeneko aldiz ikusi zuen Aurelianok gorrotatuaren
begitartea.
[3] maitatua edo gorrotatua (3); neure burua gorrotatu (4)
gorrotatzeko arrazoia (3)
biziki gorrotatzen (4); neure burua gorrotatzen (4)]

gorrotatzaile izond/iz gorrotatzen duena. Betetik hutserako bidean ageri zaizkigun pasarte guztiak obsesioz kontrolatu nahi
dituzten izaki gorrotatzaile eta aldarrikari bihurtzen gaituena. Hizkuntza txikien ohizko gorrotatzaile baten aurrean. Herdoilak burdina
nola, halaxe jaten du gorrotoak gorrotatzailearen logika. Gorrotatzaileak eta gorrotatuak, akusatzaileak eta biktimak. Gu ere,
noizbait, burugabe, errebelde, bide-galdu, edozein grina eta atseginkeriaren menpeko izanak gara, gaiztakerian eta bekaizkerian bizi
izanak, gorrotagarri eta elkarren gorrotatzaile.

gorroto 1 iz norbaitenganako gaizkinahizko sentipen bortitza; zerbaiti buruzko higuin edo herra bizia. Ez
zuten soldaduek ez bekaitzik ez gorrotorik begiradan, ez maitasunik ez abegi onik. Gorrotoa nagusi den lekuan, nik maitasuna jar
dezadala. Gorroto suminduak zein atxikimendu sutsuak. Gorroto izugarria baitzion jendeak. ik beherago 2. Bizia xehekatu ziotenen
kontrako gorrotorik ez zuela. Autoritate ororen gorrotoa ahorantz eta eskuetara igo zitzaion. Erregeenganako bere gorrotoa ase
zuenean, jainkoenganako gorrotoak heldu zion Cyril Tourner-i. Gorrotoaren suak berotzen zidan bihotza. Gorrotoa ahularen gaitza da;
indarrak gaitzetsi egiten du. Lehenbiziko aldiz mendeku gosea piztu zitzaidan barrenean, gorrotoaren anaia bizkia. Aitzitik, hainbeste
denbora igarota, oraindik pizturik daude gorrotoaren txingarrak nire baitan. Gorrotoak gainez egin behar zidan. Neure anaia Mattini nion
gorrotoa osabari nion mirespena baino handiagoa zelako. Gorroto beltza hartu zion ezkon-nebari. ik beherago 3. Gorroto hotza ageri
zuten haren begiek. Mespreza itzazu ama ergel baten errieta txepelak, gorrotoa eta mesprezua besterik ez baitiozu berez zor. Erlijioen
arteko gerrak dira, irrazionaltasunean errotutako gorrotoak. Gorrotoan, mendekuan eta errepresioan oinarritutako espetxe politikaren
adibideak. Eta zertarako beren josteta hori eten, klaseen arteko gorrotoen eta probintzia arteko etsaigoen azalpen etsigarri bat emanez?
Bere medusa aurpegi aparta, herraz betea, bihurritua, gorrotozkoa. Ehunka lagun elkartu ziren Espainia eta Frantziako gobernuen
«mendeku eta gorroto politika» salatzeko. Gorroto-hitzez inguratzen, arrazoirik gabe erasotzen.

2 gorroto izan1 du ad ik gorrotatu; ik beherago 5 eta 6.

Bihotz-bihotzez gorroto nuen. Gorroto nuen marmelada
nazkagarri hura. Munduak gorroto ditu, mundukoak ez direlako. Maitatu etsaiak eta egin ongi gorroto zaituztenei. Gorrotatzen duena
ahalegintzen dela gorroto duen gauza baztertzen eta suntsitzen. Halere, hau duzu zeure alde: nik ere gorroto ditudan nikolaiten egintzak
gorroto dituzula. Hark gorroto izaten zuen, beti, guk jaki-hondarrak uztea platerean. Gas toxikoa bezainbat gorroto genuen gutariko
bakoitzak, fritz bat sekula gorroto izan genuen baino askoz ere gehiago. Gorroto eta higuin ditut zuen jaiak, ez ditut atsegin zuen kultubatzarrak. Ongia gorroto eta gaizkia maite duzue.

3 gorroto izan2 dio ad

Bere senideari gorroto diona, berriz, ilunpetan dago, ilunpetan dabil eta ez daki nora doan. Usoei ere
gorroto diet, bidenabar esan. Gorroto diot beste hizkuntzetako hitzak erabiltzeari portugesezkoak falta zaizkidalako. Arrazoiari gorroto
edo ikara izateko kinka larrian baikaude. Duffy jaunak gorroto zion desordena fisikoa edo mentala adierazten zuen edozeri. Ez harritu,
senideok, mundukoek gorroto badizuete.

4 gorroto hartu

Mutikoak erroraino mozten zuen ile hori eta uhintsua, [...] gorroto hartu baitzion. Protestanteak jendilajea zirela
erakutsi zidaten eta Luterori gorroto hartu nion. Gorroto hartu zien gurasoen eta auzoen bizimodu konbentzionalari eta AEBetako gobernu
ziniko eta gerrazaleari.

5 gorrotoago izan du ad Gorrotoago zituen udako oporrak urteko beste edozein garai baino. Eta deus ez zuen gorrotoago leinu
nobleko ez diren neskak ezaugarritzen dituen burutea baino. Harryk gero eta gorrotoago zituen Trelawney andereñoaren dorreko gela
itogarrian forma eta sinbolo okertuak dezifratzen ematen zituen orduak. Gorroto nuen esparroi hura, bai, eta gorrotoago nuen neure
burua bostekoa estutzerakoan "Tabakorako!" esanik eskuan jarri zidan billetea ez hartzeko adorerik ukan ez nuelako.

6 gorrotoen izan du ad

Horixe genuen gorrotoen, ezer gorrotatzekotan. Horrelako kontuak zituen gorrotoen hark nigan.
Gorrotoen dudan zarata.
[4] gorroto arrazista bultzatzeagatik (4); gorroto bizia (9); gorroto dio (14); gorroto ditut (19); gorroto dugun gauza (6); gorroto dut (35); gorroto
handia (9); gorroto hartu (6); gorroto izan (20); gorroto izango (11); gorroto izatea (5); gorroto izugarria (4); gorroto politika (6); gorroto zaituztenei
(4); gorroto zuen (20); maitasun edo gorroto (4); mendeku eta gorroto (13); senideari gorroto diona (4)
gorrotoa eragiten (4); gorrotoa eta maitasuna (5); gorrotoa hartu (6); gorrotoa izango (4); gorrotoa sentitzen (6); gorrotoa zion (14); maitasuna eta
gorrotoa (10); sekulako gorrotoa (4);
gorrotoaren gorrotoz (4)
gorrotoz begiratu (5); gorrotoz begiratzen (4); gorrotoz beterik (8); gorrotoz hunkitua (10); gorrotoz hunkitua dela (6)
gorrotozko afektu (4)]

gorrotoaldi iz gorrotozko une edo denbora igarokorra.

Urteak igaro ziren, baina ez zen denborarik igaro, ez zen

bekaitzaldirik ez gorrotoaldirik ez izualdirik igaro.

gorrototsu izond gorrotoz betea.

Suetonioren auzo-maiseaketak ez dira polemika gorrototsuak baino. Sienan jaio zen,
gorrototsu, Cecco Angiolieri, Dante Alighieri Florentzian jaio zèn egun berean. Gorrotoak, nolanahi ere, gorrototsuari egiten dio batik bat
kalte.

gorrotozale izond gorrotoaren zalea dena. Eta haiek guztiak beren ahaideen borrero izan zirela ikusten nuen, denak gorroto
zaleak, makurrak, hipokritak, gezurtiak, maltzurrak.

gortasun iz entzumenaren ahultze edo erabateko galtzea; gorra dagoenaren egoera. ik gorreri.

Gortasuna
belarrietako gaitza dela esatean, entzumena belarriek berezkoa dutela baieztatzen dugu. Nolabaiteko gortasunean itxi dela ematen du.
Gortasuneko ariketa.

gorte (orobat korte g.er.) 1 iz erregezko baten eta haren ingurukoen egoitza. Maria Kristina erreginak udako egoitza
Donostian finkatu zuen._Han baitzegoen Aita santuaren gortea. Joango al gara gortera? Idiakezen itzal luzeak beste euskaldun bat
erakarri du Gortera. Gortera egindako bisitak. Eta erregeak agindu zion emakumeari bidaltzeko gortera berarekin izandako seme-alaba
guztiak, han haziko zirela eta. Cuzcon, enperadore inkaren gortean. Zorabio baten moduan bizi du Gorteko bizitza. Ingalaterran Poeta
Erramuduna Erregeren gorteko kargudun izaten da. Elizgizonaren famak erakarririk, erregeordeak bere gorte txikira deitua zuen noiz edo
noiz.

2 erregezko baten ingurua.

Apezpikuek sekulako boterea izan zuten bisigodoen gortean. Zeruko zure gorte osoak. Grialaren
kontrako gurutzada eta Luziferren gortea. Zaldun bat bere erregearen eta gorte guztiaren aurrean lotsatua eta ahalketua balego bezala.
Daniar gortearen Norvegiako enbaxadoreak. Erregeak eta Gorteko gainerako kideak. Gorteko goi funtzionario bat. Erregina Zerbitzari
Jaunaren besoetara erori zen, eta gorteko damak jauntxoen besoetara erori ziren. Gorteko ohorezko damak. Jaialdia atontzeko lan
delikatua gorteko mariskal handiak egiten zuen. Ez nadila izan gehiago gorteko arduradun. Muga pasatzeko gomendatu zioten Gorteko
kontseilariek. Gorte orokorra bildu zen horretaz zerbaiten erabakitzeko.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Bere aitonak hautatutako gorte-hiri famatu berean. Beste printzeen gorte-etxetan.
Gildenstern gorte-gizonak, Hamleten eskola-lagunak. Horra hor errege, erregina, gorte-gizonak. Neska bular-lerdenak puta baten
moduan, barkatu, gorte-dama baten gisa baliatu zuela gorputza, senargaia gerran zebilen artean. Danimarkako gorte-arduradunetarikoa.
Emakume ia guztiek goratzen zuten bere gorte-egile fama. Leibniz gorte-kontseilariaren (zeinak aurrez ezarririko harmonia asmatu
baitzuen) eragin nabariz.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Soldaduetarik bat eraikuntzan sartu zen, eta biziki laster etorri zen gibelera, barnegorteraino hari jarraikitzeko keinua eginez. Egia ote zen, azkenean, Valentín Gómez ere, Karlos Setimoren konfiantza-gizona, "liberalegia"
zitzaiela mini-gorteko ultramontano ojalateroei?

5 auzitegia.

Hirsch andrea -gorteko eta auzitegiko abokatuaren emaztea-, arnasa berotuta sartu zen senarraren Essling kaleko
bulegora. Txileko Defentsa Gorteak adierazi zuen Pinochetek 100 milioi dolarreko ondarea izan dezakeela. Ukrainan, Gorte Nagusiaren
erabakiz. Iaz Uruguaiko Justizia Gorte Nagusiak nire kanporaketa legez kanpokotzat jo zuen. Handik Hagako Justizia Gortera joan ginen.
Pariseko kondu-gorteak ikerketa batzu egiten ditu eta urte guziz ikerketa horien berri ere emaiten. Kasazio gorteak uztailaren 8an
aztertuko du prokuradoreak aurkeztu helegitea. Paueko dei gorteak atzo Baionako auzitegiak aurtengo urtarrilaren 8an lehen instantzian
ezarritako isunak emendatzea erabaki zuen. Bordeleko dei gortera joko dute. Parisko helegite gorteko akusazio ganberak eskaria atzera
bota zuen. Microsoftek Luxenburgoko Lehen Auzialdiko gortean errekurrituko du azken erabakia. Quebeceko helegite gorteak
hastapeneko erabakia berretsi zuen. New Yorkeko Gorte Federalak Eusko Jaurlaritzaren eskaria onartu du. Microsoftek Luxenburgoko
Lehen Auzialdiko gortean errekurrituko du azken erabakia. Aurten 2003ko uztailean lanean hasiko delarik Nazioarteko Gorte Penala.
Jugoslavia ohiarentzako Nazioarteko Zigor Auzitegiaren helegite gorteak 35 urteko espetxe zigorra ezarri zion atzo [...] Radislav Krstic
jeneralari. Europako Batasuneko Giza Eskubideen Gorteek.

6 pl Espainiako legebiltzarra.

Frantziako Iraultzaren eta Inperioaren ondotik, "frantsesten" hasi nahi zelarik nolazpait Espainia,
estatu-nazioaren lehen konstituzioa asmatu zuten Cadizeko gorteetan, 1810ean. Mende honen hastean behin eta berriz, eta ez gutitan
mugonez, Konstituziogilearen itzulpenak egiten zituzten Gorteek espainiar batasuna ezarri zuten. Tronuak Gorteekiko lotura eten
zuenean, izutu eta jazarturiko monarkia Gipuzkoan aterpetu zen. Gaztelaren mendeko Gorteek baxenabartarrak kanpotartzat hartzen
zituzten. Jose Antonio Agirrek II Errepublikako Gorteetan egindako hitzaldian. Erregimenak Gorteetako diputatu izendatu zuen arte.
Espainiako Gorteetarako hauteskundeen emaitzen arabera. Bizkaitik Espainiako Gorteetarako zein Senaturako zerrendaburuak. EAko
hautagaiek lan «garrantzitsua» egingo dutela Madrilgo Gorteetan. Espainiako Gorte konstituziogileetarako hauteskundeetan. Gorte
Nagusien onespena.

7 gorte(a) egin Baina Danceny hori haur bat da, gorte egiten galduko du bere denbora, eta ez du deus ere finituko. Nire zerbitzuan

eman behar hukeen denbora gelariei gorte egiten emateak. Eta gorte egiten hasi zitzaion. Hemen, New Yorken, iheslari batek gortea
egiten omen zion. Garai hartan ez nuen ulertzen zergatik gortea egiten ez zidan, baina orain poztu egiten naiz. Antzina maite nuen
horrelako egunen malenkonian zilipurdikatzea, bizitzaren alde ilunari gortea egin eta mundu hobe baten nostalgiak indarberriturik aurrera
jarraitzea.

8 gorte gizon Horra hor errege, erregina, gorte-gizonak. Guduan bulartsu izan ziren gortegizon eta gizaseme indartsu guztiek.
9 Gorte goren Batzar Eratzaile Nazionalerako diputatuak aukeratzeko hauteskunde berriak antolatu zituen, Kongresu eta Gorte Goren
zaharrak desegin ondoren. Kanadako Gorte Gorenak. Veneziako Justizia administrazioko Gorte Goreneko legegilea zen Baffo. Gorte
Gorenak itxiarazi zuen, ilegalki irekia izan baitzen.
[3] gorte egiten (3); gorte gorenak (9); gorte gorenaren (6); gorte goreneko (6); gorte nagusiak (4); gorte nagusien (4); gorte osoak (3); justizia gorte
(3); kanadako gorte gorenaren (4)
gortea egiten (4);
dei gorteak (13); espainiako gorteak (6); helegite gorteak (6); kasazio gorteak (12); parisko gorteak (3); paueko dei gorteak (10)
dei gortean (7); erregearen gortean (5); paueko dei gortean (5)
espainiako gorteek (18)
gorteen onespena (3); gorteen oniritzia (4)
espainiako gorteetan diputatu (3);
espainiako gorteetarako bozetan (4); espainiako gorteetarako hauteskundeak (3); espainiako gorteetarako hauteskundeei (3); espainiako
gorteetarako hauteskundeetan (21); espainiako gorteetarako hauteskundeetara (10); gorteetarako hauteskunde (9); gorteetarako hauteskunde
kanpaina (3); gorteetarako hauteskunde kanpainan (3); gorteetarako hauteskundeak (4); gorteetarako hauteskundeei (4); gorteetarako
hauteskundeen harira (3); gorteetarako hauteskundeetan (21); gorteetarako hauteskundeetara (10);
ene gorteko dontzeiletan (4)
gortera joan (4); kasazio gortera (4)]

gorteiamendu iz gorteiatzea.

Sexu-gorteiamenduari dagokion hizkera-moldez. Biren arteko harremana da: pentsaezina da
hiruren arteko gorteiamendu edo hitzarmen bat.

gorteiatu, gorteia, gorteiatzen (35 agerraldi, 17 liburu eta 2 artikulutan; orobat gorteatu 16 agerraldi, 6
liburutan) du ad gortea egin. ik kortejatu. Gorteiatu duten eta agian maite izan dituen gizon horiek guztiak. Zesarren emazte
Ponpeia gorteiatzen ziharduen. Diotenez, Ixion Junoz maitemindu eta jainkosa gorteiatzen hasi zen. -Ez al zara zaharregia inor
gorteiatzen hasteko? Torrigiani hori berori "oso jarrera harrokoa" zen, asko harrotzen zelarik "ingeles piztien artean gorteiatzen
egindako balentriez". Ondoan, Maria, gauez Palermoko printzeak gorteatu zuen emakumea. Kitzikagarria da, beti, gorteatua izatea:
kitzikagarria, gozagarria. Teresa gorteatu eta senarrari emaztea kendu ostean, laster aspertu omen zen Byron, hala dio istorioak. Cultura,
latinez, nekazaritza, laborantza, lantzea (eta landa), haztea da -baita gorteiatzea ere-. Txakurren gorteiatzeko moduak ez du grazia
handirik lehen ikustaldian.

gorteiatzaile izond gorteiatzen duena. ik kortejatzaile.

Berez, otso gosetia biktimaren zelatan bezala sentitu ohi zen
gazte gorteiatzailea, eta, noski, sentimendu horrek ondorioak uzten ditu gerora. Hona gorteatzaileak, gure isatsdun jantziari jarraika...

gorteiatze iz gortea egitea.

Tentsio sexuala poliki-poliki areagotzen duten hurbiltze maniobrak, gorteiatzea, musuak, laztanak,
zirriak, miazkatzeak... Gorteiatze erritualak oso pertsonalak eta askotarikoak izan ohi dira; hasi erakustaldi arranditsuetatik eta ondo
neurtutako herabetasunera iritsi arte. Urte luzetan historian zehar errepikatu den gorteiatze erritu berbera.Gorteiatze hark aurrera
jarraitu zuen. Mota guztietako kantuak, txistuak, oihuak, orroak, murmurioak eta marruak izaten dira gorteiatze aldian.

gortesau iz kortesanoa. Errege, saririk ederrena zure begitartea ikustea da -erran zuen poetak, gortesau ere bai baitzen. Erregea
bere jauregian gortesau ilaren ondotik igarotzen den bezala.

gortina (250 agerraldi, 72 liburu eta 16 artikulutan; orobat kortina 55 agerraldi, 7 liburu eta 10 artikulutan;
Hiztegi Batuak kortina baztertzen du, eta errezel -edo bigarren mailan, gortina- erabili behar dela
adierazten) 1 iz errezela. ik erridau. Pertsianak altxatu zituen eta gortinak zabaldu. Itzali ziren argiak, zabaldu ziren gortinak
eta emanaldia hasi zen. Goizaren lehen argia hoteleko kortina lodiaren zirrikituetatik sartzen hasia zen. Ohi ez bezala leihoko gortinak
zabal-zabalik uzten ditu neskalagunarekin ohera joatean. Gortina hori ez dugu irekiko, Lydieri horrela gustatzen zaio. Gortinak bildu, eta
kanpora begira jarri da. Blanchek gela bien arteko gortina itxi du. Aldalekuetako gortina gaizki itxietatik besapeak, izterrak eta besoak
ikusten nituen. Barre egin du deseroso eta gortina zeharkatu du. Gortinak ez zuen gelako leihoa osorik hartzen. Bizilagunak leihotik
kiriketan aritu ziren, baina gortinak botata zeuden. Gelako leihotik gortina artean kalera begira zegoelarik. Gortinak izkinaratu zituen
orduan. Brontze koloreko barretatik harizko gortinak eskegirik zituztela. Sala eta logela banatzen zituen gortina ondora hurbildu nintzen.

2 (izenondo edo izenlagunekin) Gortina beltz batzuek ostentzen zituzten ate-leihoak. -Baina zelan jarriko ditut gortina gorriak,
ama? Magdalena kaleko tabernazulo bat, leihoak gortina berdez estalita edukitzen zituena. Gora begira jarri ginen denok, gortina
zaharrak benetan zarpailduta ote zeuden konprobatu nahiz bezala. Gortina lizundu bat korritu nuen dutxatzeko. Ohean aurkitu zuen bere
burua, gortina trinkoen artean. Morroiak gortina astun hura itxi zuen, eta Martin eta emakumea bakarrik geratu ziren. Belusezko teloi
bat, errealitate gordinenak ezkutatzen dituen gortina loreduna. Filma fotograma batetik bestera aldatzen den bitartean proiektorearen
objektiboa gortina birakari batek estaltzen duelako. Zetazko gortina gorriak zituen berlinak eta kolore bertsuko larruz estalirik jarlekuak.
Larruzko gortina lodi bat. Farfailezko gortinak leihoetan. Leihoko gortina itxi zuen gero.

3 irud Euri gortina batek ixten du. Euriaren hariek tiraturiko gortina goibela zabalduz beheraino. Ur epelekoak lurrunezko gortina altxa
zuen emari guztian zehar.

4 (hitz elkartuetan)

Zur gogorrezko dornadura horiaren gainean kretona-zatiak eta gortina-uztaiak nahaspilaturik zeuden.
amatatuko ez den iluntzean zerutik argi gortina harrigarriak zintzilikatuko dira.
[3] gortina artetik (3); gortina atzetik (3); leihoko gortina (4)

·

Eta

gortinaren atzean (3)
gortinen artetik (14); gortinen atzean (3); gortinen atzetik (6)]

gortinadun izond gortina duena; gortinak dituena. Nik leiho gortinaduna ikusten nuen, kalearen beste aldeko leihoak eta
P.-R. andrearen buru grisa nire hanken artean. Albo batera doaz, leku gortinadun batera.

gortinatxo (orobat kortinatxo) iz gortina txikia.

Gortinatxo more bat kendu eta erakusten zituen kaleen izen berriak.

Harraskapeko kortinatxoa zabaldu eta metalur botila hartu du.

gortu, gor(tu), gortzen 1 du/da ad gor bihurtu, entzumena galdu.

Gogortu buru-bihotzak herri honi, gortu belarriak,
itsutu begiak. Kale lazgarri horrek gortu egiten zuen bere zalgurdi ilara azkengabeekin. Obusa niregandik oso hurbil lehertu da, eta gortu
egin nau istant batean. Lau urterekin, erabat gortu zitzaion eskuineko belarria, inudeak behar bezala zaindu ez zuelako. Artsai, Goizuetako
zakurra, nire lagun min-mina, azkenean erabat gortu zen. Izan ere, guk bihar gripe bat izan dezakegu eta gaixotasun horrek gortu
gaitzake. Gortzeko moduko zalaparta sortuz. Airea bera ere gortzeko modukoa. Osasun-garbiketako kamioia etorri, eta auzo osoan ibili
zen denak gortu beharrean, ta-ta-ta-ta, alde guztietara hauts desinfektatzaileak zabalduz. Baina hark ez omen zuen entzun, itsuturik eta
gorturik baitzegoen. Eta gizonak, orduan, desirak itsu-gorturik: [...].

2 belarria(k) gortu Begiak itxita eta belarriak gortuta bizi ahal izateko. Belarria musikaren lumaje zuriaz gorturik.
[3] gortu beharrean (3); gortu belarriak (3)
edonor gortzeko (3); gortzeko moduan (4); gortzeko moduko (4); gortzeko modukoa (4)
gortzen hasia (3)]

gortzaile izond gortzen duena. Marmar gortzailez makina batetik bestera aldatzen zen.
goru iz iruteko erabiltzen zen tresna, iruteko gaia jartzeko atal bat goian duen makila batez osatua.

Haien
esku eta hatzek bizkor eragiten zioten goruaren goi parteko makilari; hankek, berriz, bizi-bizi pedalei. Goru-makilatik eskua erretiratu eta
kantariaren belaunean pausatu zuen. Klotok goruari eusten zion, Lakesisek haria iruten zuen eta Atroposek haria ebakitzen. Goruan
iruniko lihozko jantzi bioleta, purpura eta azafrai kolorekoak. Zoazte erreginaren gelara eta ibilarazi ezazue gorua. Goru bateko ardatz
batez ziztatuko du behatza eta hilik eroriko da. Gero, soka baten espartzuzko hari askatu bat harturik, hatz baten jirako goruan hasi zen.

gorueta iz goruaz irutea, gorua egitea.

San Blas egunez ez zen goruetarik egin behar: samako mina izaten zuen gorulariak,

bestela.

gorulari iz goruetan egiten duen langilea. ik irule.

San Blas egunez ez zen goruetarik egin behar: samako mina izaten
zuen gorulariak, bestela. Hiru Gorulari deitzen duten erreka ondora heldu nahi genuke arratserako.

gorune ik goragune.
gosaio izond gosetia. Profeta mehakoil eta gosaioa bailitzan mintzo zen aldi oroz kideek harrikatzen zuten. Mexikoko mugatik etorri
gosaio pikarraiek ardiak ebasteko raid delakoak antolatzen zituzten. Ez dutela beraien lanaren izerdiaren kostuz eta zergen bidez, laneko
enbeiarik ez duten gosaio herroken asetzerik. Maddalenen behatzea maite nuen, Tristan tristearen eta Isolde gosaioaren Brokeland
oihanean barna gidatzen baininduen.

gosaiotu, gosaio(tu), gosaiotzen da ad gosetu.

Mentalki are urrunago naski: alabaina, Lukatxukai ikur, behialako mundu
menperatu, kutsatu, gosaiotu eta baztertua irudikatzen nuen, oihar neuzkan marraka xumeetan berme.

gosal ik gosari 2.
gosalarazi, gosalaraz, gosalarazten dio ad gosaltzera behartu.

Etxean, hura dutxatu bitartean nik gosaldu, Unairi

gosalarazi eta oheak janzten nituen jaiegun batzuetan.

gosalaurre iz gosaldu baino lehenagoko denbora bitartea. Gosalaurreko eta afalondoko gosea. Gosalaurretik jaiki eta
han joaten zen pintatzera.

gosaldu, gosal, gosaltzen 1 du-da ad gosaria hartu. ik askaldu. Bakarrik gosalduko zuen Lafayette-n, kafea, opilak eta
gurin gozoa. -Gosalduko al dugu nonbait? -galdetu diot. berak izaki kale-kantoiko tabernan aurreneko bezeroak, bapo ere bapo gosaldu
zuten. Amarenean gosaldua nintzen, baita oparo gosaldu ere. Elkarrekin gosaldu ondoan. Bi adiskideak mahaian jarri ziren gosaltzen.
Goiz batez, baptistarekin gosaltzen ari naizela, horra non esertzen zaigun Sabeth gure mahaira. Jaten hasten garen egunean
gaztanberarekin gosaldu nahi du. Ostataturik daudenek esnea izanen dute gosaltzeko. Goizeko 7:30ean gosaldu dut, zerealdun hiru
jogurt eta kamamila bat. Kendu arropa zikin horiek eta gosaldu ezazu zerbait... -esan zuen-. Erle-jelea hartu behar zenuke gosaltzeko.
Jantzi eta goiz jaitsi zen gosaltzera. Amak gosaltzera deitu arte itxarongo dugu. Gosaltzeko arroza eta esnea izaten dira. Gosaltzeko

ordua izango zela pentsatu zuen Harryk. Gosaltzeko saltxitxa batzuk hozkailutik hartu, eta Four Rouses botila bat zabaldu zuen. Gosaldu
zuten mahaia garbituta zegoen. Tomek gosaldu osteko zigarroa pizten du.

· 2 du ad gosaltzen hartu. Ongi hornitutako arrautza parea gosaltzea. Hemendik ez bazara joaten kronometroa gosalduko duzu.
[3] bapo gosaldu (4); elkarrekin gosaldu (4); etxean gosaldu (3); gosaldu baino lehen (3); gosaldu eta gero (7); gosaldu zuen (5);
gosaltzen ari ginela (10); elkarrekin gosaltzen (6); gosaltzen zuten (5)
gosaltzeko ordua (7); gosaltzeko orduan (8) ]

gosalondo (orobat gosari ondo g.er.) iz gosariari jarraitzen zaion denbora.

Biharamunean guztiak joan ziren,
gosalondoan. Egunero bezala gosalondoan izango diagu Oskotz komandantearen bisita. Gosalondoan eman genuen paseo ez oso
luzean, Margaritak 18 hotel, 10 pizzeria eta berrogeiren bat klub zenbatu zituen. Gosari ondoko hamaiketakoa.

gosalordu (orobat gosari ordu g.er.) iz gosaltzeko ordua, gosaltzen den ordua. Gosalorduan elkar agurtu eta ez
dute gehiago hitz egiten. Gosal orduan Mai triste zela oroitzen nintzen. McGonagall andereñoak beste zerbait ere iragarri zien
gosalorduan. Gosalorduan joaten nintzen, dena bezeroz beteta zegoenean. Gosari-ordua igaroa zen apopilo-etxean.

gosaloste iz gosalondoa. Gosalostean, klinikara abiatzen da. Gosalostean, bazkalostean eta afalostean.
gosaltiar iz gosaltzera biltzen diren lagunetako bakoitza. Etxekoandrearengana jiratu ziren hiru gosaltiarren begiradak.
Bi gosaltiarren aulkien artean, agiriz betetako eskumaleta marroi bat zegoen ongi zaindurik.

gosari 1 iz goizean hartzen den otordua, eguneko lehena. ik askari; hamarretako; hamaiketako. Gosaria
prest zagok. Gosariak prestatzera. -Ekarriko al diguzue gosaria, mesedez? Etxeko emakumeak gosaria zerbitzatzen zion bitartean.
Hoteleko kafetegian gosari apartak zerbitzatzen ditiztek. -Eta gosaria emango al didate? Belarria jarrita, gosaria banatzen hasiak direla
jabetu zara. Gosari hau oso goxoa dago. Gosari handi bat eginik, Nestorren zaldirik eta gurdirik onenetan abiatu zen Telemako. Gosari
jan berriaren energiak bizkortuta. Gosaria amaitu zutenean. Gosaria bukatzen duzunean, joan zaitezke. Pattarra baino gosari
mardulagoaren eske datozenei. Gosaria... eta hamaiketakoa. Gosarian, zuku edo fruitu zonbeit ere behar litaizkelarik baitezpada jan.
Sukaldean gosarirako kafea prestatu eta leihora itzuli naiz. Gosariko katiluaren ondoan. Mary neskameak gosariko ontziak nola jasotzen
zituen begira zegoen. Gosaritzat xorigariz egin ogi-zopak esne beroarekin jateko.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat gosal) Baina gosari garaian ere lanean aritu da. Begiraleen gosari garaia
da. Gosal garaian egunean zehar egin beharreko lanez mintzatuko dira. Platerez estalirik zegoen gosari-gelako mahaia. Gosal mahaiko
bere aspaldiko txokoan. Bi dolarreko gosari-bazkaria, brunch, erretiluan zuela. Aginduak etorri zitzaizkion Josebari jangelatik eta gosari
platerak prestatzeari ekin zion. Gosari-ontzien erretilua sukaldera eraman zuen. Hurrengo egunean preso gosari-ekarlea behartu ez
dezaten zuk utzitako kuxidadea garbitzera. Gosari-hitzaldira, berriz, politiko ugari hurbildu zen.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Goizean goizetik bertso gosariak.
4 gosaritan gosaltzen. Afalostean oheratu egingo ziren, amodioa egingo zuten eta biharamunean Rekexok inoiz baino miserableago
sentituko zuen bere burua gosaritan. Gosaritan har zezakeen gauzarik txarrena. Gosaritan ez dugu beste esametsik. Eta gosaritan
jarraitu zuen.

5 gosaritarako gosaltzeko.

Goizetan, 5etan, gosaritarako, ogi xerra ttipi bat emaiten zieten. -Jimmy, uste al duzu egokia dela
eskalopea jatea gosaritarako? Saltxitxa beroak gosaritarako erosten. Gosaritarako, zukua, gaileta pare bat, eta segurantziazko hitzak.
Kafe hutsa eta gosaritarako zerealak. Horregatik bidaltzen dizuet gosaritarako pakete hau. -Nahi dudan bezala deitzen diot, pixurrin
halakoa [...] eta kaka zahar hau bihar gosaritarako jan ezazu.

6 bigarren gosari

Bigarren gosariko galeper txitxiburduntziei ekin aurretik. Bigarren gosaria ematen ari zirela nabaritu duenean.
Azken urteetan "fianbre-xerra on bat" eskuratu zuena egunero bere bigarren gosarirako.

7 gosari lege gosaria, berezeki ez oso oparoa. ik beherago 8.

Han gosari legea egin zuten ordu erditxo batean. Lauki
urdineko paineluz batutako pardela gosari legearekin. Gero, gosari legean, kafesnea prestatu zuen,

8 gosari pasara/pasa, gosaria, berezeki ez oso oparoa. ik gorago 7.

Gosari pasara ona egin du aita Estanisek, eta
jaiki egin da. Ondoko kafetegi batera joan da gosari-pasara egitera. Goizero, berriz, nik gosari-pasa egiteko hartzen nuen tartetxoa
baliaturik, nire gela garbitzen zuen. Burtsa-etxean zain zituen adiskideak eta sozio lagunak, eta haiekin gosari pasa egin, berma-letrak
sinatu eta, salgairen bat merke aurkituz gero, hura erosteko asmoa zuen.

9 gosaria hartu Gran Viako kafetegi dotore batean hartzen zuen gosaria. Marivale-tarrek gosaria hartzen ari ziren argi elektrikoaren
pean. Dutxatu, orraztu, jantzi, gosaria hartu. Han hartzen zuten gosaria, antza.
[3] gosari eder bat (3); gosari informatiboan (3); gosari legea (3); gosari on (3); gosari oparo (3); gosari oparoa (4)
gosaria amaitu (4); gosaria bukatu (4); gosaria egin (3); gosaria ekarri (3); gosaria eta afaria (3); gosaria ohera (3); gosaria presaka (3); gosaria
prestatu (3); gosaria prestatzeko (3); gosaria prestatzen (9); gosaria zerbitzatzen (4)
gosariarekin batera (6)]

gose 1 iz jateko beharra edo nahia. Ostatu batean sartu naiz, egarri eta gose gorrian bainaiz. Gerra ondoren gosea handia izan
zen bazter guztietan, eta Irinbeltzagan ere bai, noski. Bularrak taupadak jotzen zizkidan, eta sekulako gosea nuen. Lehen baino ere gose
gehiagorekin jaikitzen ziren mahaitik. Lo gutxi egiten badugu, leptina gutxiago jariatuko dugu eta ondorioz, gose gehiago izango dugu.
Indioek, beharbada gosea kentzeko, betel mastekatzen dute. Agian gizon hark gosea arintzen lagunduko zidan. Hartu etxekoen gosea
asetzeko behar duzuen garia eta joan zeuon etxera. Herrietan harrapatzen zuten guztiarekin berdintzen zuten gosea. Baina orain gosea
nagusitu zait. Goseak behartzen nau hau egitera. Negu honetan gosea jasanen dugu. Gosea pizten ari zitzaiola sentitzen zuen. Goseak
eta miseriak eraginik. Brasilen 45 miliun biztanle goseak jotzen baititu. Goseak jotako jendeak, enplegatu apalek. Bi-biak gerra ostean
gosea pasatakoak. Berari limosnaz emandako janari pixka batekin marinelak luzaroan libratu zituela gosetik eta heriotza-arriskutik. Ez
zuen goserik. ik goserik. Ez goseak ez inolako atsekabek ez zituela aldenduko hitzemandako pobretasun santutik. Goseak gorputza
higatzen du, baina kuraia ere, bai eta arima, itsusterainokoan. Ramo-k, nekearen, gosearen eta hotzaren eraginez, ez zuen behar bezala
arrazoitzen. Gosearen zimikoak sabelean kosk egiten zionean. Gosearen aldean txarra da egarria. Ez da gosea bezalakorik gogoaren
akulatzeko. Gosearen Aurkako Ekintza gobernuz kanpoko erakundeak.

2 irud

Zaldiak gose bakarra dizu, gizakiak ordea gose klase asegaitz asko. Baina eskolaren eragin mugatzailea urruntzen zenean,
sentsazio gogorren gose izaten hasten nintzen berriro. Boterearen gosea dela Historiaren higiarazlea. Diruketa horrek Txinako mafia
erakundeen gosea piztu zuen. Janari espiritualaren gose asegabeak. Oroimena da urrun dabilenaren gosea zertxobait ase dezakeen jaki
bakarra. Literatura ere gose bat dela iruditzen zait, baina beste eskaera batzuk dituen gosea; bizitzaren arrunkerietatik urrun dabilenaren
gosea da literatura. Zein gose ase nahi ote du eta zein egarri hautsi apaiztu nahi duen gazte batek.

3 (izenondoekin)

Gose handia jasaten ari ziren eta jadanik jende asko goseak hila zen. Inon ez bezalako helburua neukan bertan,
neure gose nagusia asetzeaz gain, sinbolikoki, beste hamaika gose txikiago baina egiazko ere aseko bainituen aldi berean Burtsaren
leherketarekin. Hango jendearen gose beltza asetzeko. Pixka bat jan dut, ez gosez, baizik eta gose gorria aitzintzekotan. Ni neroni, gose
sabelekoagatik baino gehiago arimakoagatik bada ere, belekumeak jana nago. Gailena izateaz gainera, matematikan aritzeko gose asezina

·

du. Liburuz ase-ase, tenturik gabeko gose zorrotzez segitzen nuen, hala ere, liburuak irensten. Alta, betidanik kurios eta gose errabiatua
izan da gizona mundu honetatik joan direnekin lotura baten sortzeko eta atxikitzeko. Leher eginak, gose hamikatuak, hor jakin ginuen
menia izenpetu zutela Frantziak eta Alemaniak.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gose sentipen gogaikarria. Haien ondoren, ordea, zazpi gose-urte etorriko dira. Zoritxaregunetan ez dute porrot egingo, gose-egunetan asebeteak izango dira. Absolutuaren gose-egarria, gizadi berri baten amets utziezina...
Konformidadezko hiritar bertangoxo eta bakezkoa, galdu-usterik eta deusen gose-egarririk gabea.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Lurrera gosea bidaliko dut; ez ogi-gosea, eta ez ur-egarria, Jaunaren hitza entzuteko
gose-egarria baizik. Orain izango nuen nire liburu-gosea berdintzeko aukera. Arerio hori diru-gosea zen, aberastasunak irabazi eta
gordetzeko gehiegizko grina. Ez gura, ez gale, ez egarri eta ez gose den diru- gosea. Dirua ez ezik, irabazi-gosea ere bai. Eta ezin izan
zuen bere jakin-gosea ezkutatu. Potzolo jakin-goseago ageri zen orain. Bakartasuna, larru-gosea. Ene mendeku gosea ase zezakeena.
Gurina baino bigunago du ahoa, baina borroka-gose bihotza. Jendearen izua eta ezintasuna mendeku-gose bilakatu zen Junkerrek Burgos
aldera hartu zutenean. Zorion gose hori Jaungoikoak bakarrik ase diezaioke. Erruki gose asezin honek. Pippin eta Merryren albiste-gose
asegaitza apaltzeko. Eta ulertu-behar eta jakin-behar horrek, fede-gose horrek hitzen maitemin gordina zapuzten du. Zibilizazio
Helenikoak, horrelako krisalida erlijiosorik ez zuenez, gero eta erlijio-gose handiagoa zuen.
zakur-gose batek hartu ninduen.

·

Lehenbiziko koilarakadak ahoratu orduko,

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)

Bekaiztia, zikoitza, diru-gosea,
maltzurra. Berez, betidanik izan zen diru-gose samarra. Gizon-emakume odol-gose haiek guztiak maradikatu nituen. Requessens y Zuñiga
gizon malapartatu eta odol-gose hura. Jende anker odol-goseen bizitoki. Frantziako XVIII. mendeko moja haragi-gose haiei. Bidea
moztuko zieagu puta gizon-gose horiei. Gaixoaren oihuek katu baten marmar fereka-goseen antza hartu zuten.

· 7 izond gose dena.

Zuk ez dautazu debekatuko jende gose horri jatera emaitea. Lehoi goseen erpe eta atzaparretarat. Zakur
gosea ibiltari. Zakur goseak okela amets. Zerri goseak ezkurra amets. Herri goseak gezurra amets. Otso gose sabel-uzkur bat
bainintzen. Euli gose batek baino txaplata inkakorrago bati ekin dio. Begi goseak ziren, justizia amets; begi minduak ziren [...]. Bere
burua ispiluek biderkatua, argiek agerkatua eta begi goseek biluztua ikusi zuen.

8 (adizlagun gisa)

Gainera, gose eta egarri, hotzak eta jantzirik gabe, atsekabe eta larrialdi asko jasaten zituzten. Gose bezain
egarri, edo alderantziz, laster ohartzen naiz, eskuin, Bar León idazkiari. Harro zegoen Fructuoso ekintza hartaz, eta antzeko ekintzen gose
agertzen zen beti.

9 goseak (egon, iritsi, hil...) goserik (egon, iritsi, hil…) Goseak daude janaria bukatutakoan, baina hotza nolabait aienatu
zaie, zaldi-estalkien azpian. Ez nengoen jada ikaratua; haserre eta goseak nengoen. Hotzak eta goseak geunden, Piamonteko partisanorik
desarmatuenak ginen, eta ziur aski prestatugabeenak ere bai. Negu gorrian goseak hil ez zitezen. Goseak hiltzen nago. Goseak
amorratzen zegoela. Agureak goseak akabatzen, neska gazteak amodioaren esturak urraturik. Ogiak eta arrainak biderkatu zituela jendea
goseak ikusi zuenean. Ez zitzaion axola goseak ibili beharragatik. Gaur egun Kuban jendea goseak bizi dela. Jaten gaizki ematen zion eta
maiz goseak oheratzen zen. Toki bakarti batera iritsi ziren, bideko nekeagatik lehertuta eta goseak. Goseak eta bakarrik sentitu zen.
Eguna argitzean, goseak eta sabela hutsik, bideari ekin zioten berriro. Horien artean haur asko ikus liteke, ezbehar gorrian, goseak eta

· Beti gose-egarriak egoteko. · Parkean ibili, haize ona hartu eta hirugarren egunean Muti gose-goseak zegoen.
10 gosez adlag goserik. Laster egarriz edo gosez hilko gara. Nahiago zuten berehala itotzeko arriskuari aurre egin, haitz hartan
erdi larrugorri.

poliki-poliki gosez hiltzea baino. Neguan itobeharrean eta gosez akabatzen iristen nintzen sarritan eskolatik. Lazeriaz, nekez, gosez
horditurik zegoen. Pixka bat jan dut, ez gosez, baizik eta gose gorria aitzintzekotan. 800 milioi pertsona gosez, Elikaduraren Munduko

· (osagai batekin)

Egunean.
Piztiak harrapakinari bezala so egiten zion mendeku gosez. Zerbitzaria ez zen harrotzen bere bihotzean,
ez zuen bilatzen handiuste gosez inori atsegin ematerik ere. Adiskideren bati mesederen bat egiten dion lagun jatorrak ez du dena delako
mesede hori ordain-gosez egiten. Etxeko sukaldean jarri ginen irratia entzun gosez etxetar denok. Ilustrazioaren ortodoxiak ito egiten
zituelako eta, beraz, debekatzen zitzaien askatasun pertsonalaren gosez bizi zirelako?

11 gosezko izlag Ehortzi nahi balute bezala bere gosezko hilzorian janari haiek guztiak gainera jausirik. Ez da segur harritzeko beraz
orain aski baitute nonbait agertzea garaztar eta inguru hurbiletako hogoita sei abeslariek, horien inguruan errespetu eta entzun-gosezko
ixiltasun baten ontzeko.

12 gose egon

Okaztagarri da gose dagoenari kentzea. Berri gose dago, berri on gose alegia. Gaur, gizon-emakumeen barrenak
gose dauden garaian, telebistak osatzen du horiei denbora nola pasa asmatzeko falta zaien imajinazioaren lekua.

13 gose greba

Zuk, zenbat gose greba egin dituzu? Gandhi, Indiako independentzia zalea, bere enegarren gose greba egiten ari da.
Lekeitioko presoak otsailaren 2an hasi zuen gose greba. Gose greba abiatu zuten hiru etorkinek bertan behera utzi zuten baraualdia. Anjel
Pikabea presoak maiatzaren 18an ekin zion gose grebari. Atzo bete zituzten 24 egun gose greban. Beñat Sansebastian bidartar presoa ere
gose greban jarri da, Lilleko presondegian. Gose greban jarraituko dutela jakinarazi dute sei presoek. 1.500 palestinar gose greban dira,
kartzelako baldintzen aurka protestan. Joan den asteko astelehenetik gose greba mugagabean daude. Txilen inoiz egin den gose grebarik
luzeena amaitu zuten herenegun iluntzean indultua emateko eskatzen duten preso politikoek. Belgikan gose greban zegoen Diego Ugarte
euskal presoak. Julen Atxurrak gauerdian utzi behar zuen gose greba. Gose grebarik luzeenetik irten berria den presoarendako. Elurrak

· Gose eta egarri greban hasiko garela gaurko afaritik bertatik...
14 gose grebalari Juliani ondo gogoratzen zitzaion nola egoten ziren gose grebalariak lo-zakuetan sartuta. Gatazkaren konponbidean
gose grebara kondenatu dituen hegaztiei.

«izan behar duten partaidetza» aldarrikatu dute gose grebalariek. IU-EBk eta Eguzkik elkartasuna adierazi diete gose grebalariei. Gose
grebalarien egoerak egunetik egunera egiten du okerrera.

15 gose grebaldi Albaceteko kartzelako euskal presoek bertan behera utzi dute gose grebaldia. Behin kartzelara bueltaturikoan preso
kataluniarrak gose grebaldiarekin jarraitzea erabaki zuen.

16 gose izan

Bidaia luzearen ostean gose nintzen. Komunzki, jan ondoan, gose ginen. Sarri, afaltzean, badakit jatekoa ona izanen
dela, hain naiz gose. -Ez zarete gose? -galdetu zuen Léak. -Oso gose naiz! Borda batean gose ziren otsoek inguraturik igaro zuten gau
izugarria. Lehen gose zinen horrek garirik onena duzu orain janari. Gose denari zeure ogitik ematen badiozu. Uste baino goseago zarete,

·

haatik. Badirudi biok ere elkarren gorputzen gose garela, eta gose horrek ez duela amaierarik. Odol gose ziren denak. Plazer-gose den
arraren ametsa, irrika, hantustea, berekoikeria, bekaitza, mendekua, grina guztiak gordetzen dituk giza arimaren gauean. Ez zen kalapita
gose eta gainera, gizona nora ote zihoan jakin minez zegoen.

17 gose (eta) egarri izan Eskertu egin zuten Irisarriren eskaintza, gose eta egarri baitziren. Dastatu zaitut eta gose-egarri naiz;
ukitu nauzu eta zure bakeak sugarretan nauka. Zuzentasunaren gose-egarri direnak. Gose eta egarri, hotzak eta jantzirik gabe.

18 gosearen gosez Tripa zorriak zituen gosearen gosez. Azkenean, gosearen gosez, nagusiak jan egin zituzten [zakurrak].
[4] diru gose (20); egun gose greban (6); eguneko gose greba (9); eguneko gose grebaren (5); ez naiz gose (10); garaipen gose (8); gose da (12); gose
denari (12); gose eta egarri (39); gose gara (4); gose greba (313); gose greba abiatu (13); gose greba egin (20); gose greba egingo (4); gose greba
egiteari (5); gose greba egiten (16); gose greba hasi (45); gose greba hasiko (6); gose greba mugagabea (9); gose greba utzi (17); gose greba uzteko
(4); gose grebak (28); gose grebalariak (9); gose grebalariei (6); gose grebalariek (8); gose grebalarien (5); gose greban (215); gose greban da (4);
gose greban dago (13); gose greban daude (12); gose greban dira (7); gose greban egon (5); gose greban hasi (8); gose greban hil (4); gose greban
jarraituko (4); gose greban jarraitzen (4); gose greban jarri (6); gose grebarekin (8); gose grebaren (34); gose grebaren bidez (4); gose grebaren
ondorioz (9); gose grebari (42); gose grebari ekin (22); gose grebarik (5); gose handia (8); gose handiagoa (6); gose izan (9); gose izango (4); gose
naiz (13); gose nintzen (17); gose urte (6); hasitako gose greba (7); jakin gose (12); mendeku gose (8); mugagabeko gose greba (4); odol gose (6); oso
gose (5); presoak gose greban (8)
boterearen gosea (5); diru gosea (26); garaipen gosea (11); gosea ase (4); gosea asetzeko (10); gosea eta egarria (11); gosea eta hotza (4); gosea
kendu (5); gosea kentzeko (9); gosea kentzen (4); gosea nagusitu (4); gosea piztu (8); jakin gosea (6); mendeku gosea (21); pobrezia eta gosea (5)
botere goseak (4); diru goseak (24); goseak akabatuko (4); goseak akabatzen (21); goseak akabatzen nago (7); goseak amorratzen (32); goseak
amorratzen nengoen (6); goseak bultzaturik (4); goseak bultzatuta (5); goseak daude (4); goseak egoten nintzen (4); goseak eraginda (7); goseak eta
egarriak (8); goseak hamikatua (4); goseak hil (20); goseak hila (4); goseak hilik (6); goseak hilko (22); goseak hiltzea (5); goseak hiltzeko (8); goseak
hiltzeko zorian (4); goseak hiltzen (39); goseak hiltzera (6); goseak jota (10); goseak jotako (4); goseak nengoen (4); goseak zegoen (9); hotzak eta
goseak (4); mendeku goseak (7); pertsona goseak (4)
diru gosearen (6); gosearen aurka (4); gosearen aurkako (8); gosearen gosez (9); gosearen kontrako (9); gosearen ondorioz (4); jakin gosearen (19);
gosearen gosez (9); munduko gosearen (4)
mendeku goserik (4)
diru gosez (9); garaipen gosez (5); gosearen gosez (9); gosez akabatzen (4); gosez bizi (4); gosez eta egarriz (7); gosez eta izurriz (5); gosez hil (16);
gosez hil ziren (4); gosez hilko (11); gosez hiltzea (6); gosez hiltzen (42); gosez hiltzen ari (8); gosez hiltzen ziren (4); jakin gosez (8); jendea gosez
hiltzen (4); mendeku gosez (13); pilota gosez (4); sexu gosez (4)]

gosebera izond gose dena, gose izateko joera duena. ik gose 7.

Berehala jakin zuen Antoniak zein gosebera izan

zitekeen. Laster eman dit pota saman, gosebera, bularrak itsatsiz nire aurka.

gosedun izond gose dena.

Janaria helburu ez duen irrika gaitza da, istant batzuk baizik ez du irauten, eta bet-betan baretzen da
gosedunak unean unean gogoko duen edaria imajinatu orduko. Ze agintariak ere, aginte gosedun izanda ere maitagogo dira eta maitale
azaltzea nahi dute herriaren aurrean.

gosegabetu, gosegabe(tu), gosegabetzen da/du ad goserik gabe gertatu. Super batean bidailagunekin erosketak egin,
egin ditut, baina guztiz gosegabetu naiz [...] Karmeloren mezua topatu dudanean. Eta horrek guztiak erabat gogogabetzen
gosegabetzen nau, korapilo batek sabela etengabe estutuko balit bezala. Ni gosegabetua nengoela aitzakiatu, eta furgonetara hurbildu
naiz. Aladin bihozminak joa eta gosegabetua itzuli zen etxera.

gosegarri izond gosea pizten duena. Jaki nagusirako aperitif gosegarria.
gosekil izond adkor gosetia, goseak hila.

Katu gosekila dirudik. Apustuetako bakar batean honetan bezain ziur egon izan
banintz, orain ez nintzen horrelako gosekila izango! Diruzale aseezina zen, gizon zakarra, bi anaiak gosekilak balira bezala hartu zituena.
Arrotza (xenoi delakoa) lipar batez bederen fluor bizi-bizi, gosekilarekin konbinatzea. Zuen gosekil itxura ikusi nuenean.

gosemindu izond oso gose dena. Orduantxe gertatu baitzen Ejiptoko eta Siriako uzta alea zekarten itsasontziak elkarren aurkako
haizeek jota, ez hara ez honara, ekaizpean gelditu izana, Bizantzioko jendaila goseminduaren haserre eta etsipena sortuz.

gosepasatu izond adkor oso gose dena. Taldetik kanpora otso zakur gosepasatua bezalaxe.
goserik adlag gose dela.

Goserik geunden; hotzak jangura xorroxten zigun. Goserik daudenean, itsas hondotik irteten zaie
kantua; pozik daudenean, berriz, olatu gain apartsuetatik... Ondorioz bi miliar jende badira aintzina goserik edo erdi-goserik daudenak...!
Oraino goserik atera zen bere ganbaratik eta kontzentrazio kanpamenduko plaza handiaren erdi erdian bertze guziekin lerroan ezarri. Ipar
koreako populua goserik daukala herri hortako presidentak zion Urtatsez Bush jaunak. Ibilaldi luzearen ondoren nekatuta eta goserik,
leku bakarti batean gelditu ziren.

gosete iz gose denbora. 1227an, Gregorio eta Frederiko II.aren arteko gatazka bitartean, gosete larria izan zen Italia osoan. Mundu
guztian gosete handia izango zela adierazi zuen. Gosetea latza zen Kanaan lurraldean. Gosetea gero eta latzagoa zen Egipton. Sudango
gosetea areagotu egingo da datozen sei hilabeteetan. Zazpi urteko gosetea bidaliko baitu Jaunak lurralde honetara. Bi urte dirau
goseteak lurralde osoan eta datozen bost urteetan ere ez da hazirik ereingo, ez uztarik bilduko. Faraoiak izan zuen amets hari esker lortu
zuen gizon hark Egipto gosetetik salbatzea. Gosetean heriotzatik gordeko zaitu, gerratean ezpatatik. Beste gosete bat ere izan zen
lurralde hartan. Bera hil ondoren etorriko zen gosetea iragarri zuen. Alde guztietara zabaldu zen gosetearen zigorra. Gosete Handian
(1845-1850) milioi bat irlandar hil zirenean. Gosete-urteak iritsi aurretik. Ez dute axola mikorik munduak jasaiten duen goseteaz. Gosete
eta izurrite arrisku handiak daude herrialdean. Munduko Gosetearen Erakundeak.
[3] gosete handia (9)
gosetea ekarri (3); gosetea izan zen (7)
gosetearen kontra (4); munduko gosetearen (3)]

goseti 1 izond gose dena, gosea.

Ez zen ezer entzuten, txori hoztu eta goseti baten hegaldia agian. Gustatzen zitzaidan ipurdimazela oparo haiek ene sabelpe gosetiaren jo-mugatzat sentitzea. Begira nengokien arren, saldoka ateratzen ziren arratoiak, presaka,
begi gosetiez, haragiaren usainak erakarrita. Txilardien gainean eltxo gosetien hodeiak dantzan ari ziren biraka. kapitala ase ezinezko
piztia gosetia da, zenbat eta gehiago jan, orduan eta gehiago nahi duena. Geroxeago, baina, beldurra hazten eta hazten joanen zitzaion,
minbizi goseti bat bezala bere barrenak karraskatzen.

2 (adizlagun gisa)

Umearen ezpainek titi puntak bilatzen zituzten goseti, arrakastarik gabe. Herriko plazan kateme bustiak goseti
bilatzen zituen serial killer baten balizko presentzia imajinatu nuen. Eta amuari helduko dio, itxaropentsu eta goseti.

gosetu, gose(tu), gosetzen 1 da ad goserik gertatu.

Gaztea jatetxe batera joan beharrean, pasteldendara joaten da
gosetzen denean. Oso gosetu naiz. Eta gosetzen zirenean, talo haietan igurzten zutela makinak koipeztatzeko grasa. Gosetuko
direnentzat, izanen da ere talo eta xingar. Gosetua zen, eta arrain frijituaren usainak urdaila intzirika utzi zion. Goseturik zegoen eta
gauza asko zituen esateko. Ez da batere arraroa; kobazulotik gosetuta ateratzen dira animaliak. Gosetzeko denborarik gabe ailegatuko
dira Passo Furciara.

2 (era burutua izenondo gisa)

Bera asebete ondoren ere, ezin du eraman bere anaia gosetuek jatea. Ez zuen inork jan, ezta
animalia gosetuek ere. Zakur gosetua. Maistra eder bat ekarri eta esan baligute bezala, [...] bat-batean biluztuko zitzaigula gure begi
harritu eta gosetuen aurrean.

3 mendeku-gosetu

Eta Justizia absolutuaren bila dabilena mendeku-gosetzen da.
[3] gosetu bat (5); gosetu egin zen (4)]

gosezto 1 izond adkor gosetia.

Ezta gosezto eta ergel horietakoa ere. Eta ni kabinetako goseztoak baino beroago, neskatxa

hauen botetan gora miazkatzeko irrikaz.

2 (adizlagun gisa)

Eta barre egiten dut, ikustean afari-lagunak gosezto makurtzen direla, beren jaioterriko soro mehar horietan
neronek tiroz akabatu dudan erbi gisatuaren gainean.

gosna iz lumazko ohea. Apar zurizko hodei ibiltari, sakon, arin bat ari zen jaisten inguruan, hotsik gabe, eta aparrezko gosna lodi
gor baten azpian ehorzten zituen geldiro-geldiro.

gosnatxo iz gosna txikia.

Bigungarrien azpian desagerturik zegoen etzan-aulki batean eseri nintzen, eta lumazko gosnatxo sedaz
jantzi horiek eusten, biltzen, jasotzen nindutela iruditu zitzaidan, nire gorputzaren forma eta lekua altzari horretan lehendik markatuak
baleude bezala.

gospel iz Estatu Batuetako beltzen erlijiozko musika-mota.

50eko hamarkadan gospela eta Rhythm&blues-a uztartuz
bide berriari ekin zion. Gero gospel piska bat. Countrytik gospeletik baino gehiago daukaten kantuak. Gospel doinuz beteko da Kursaala.
Horietako gehienak gospel kantuak izango dira. Mavis Staples gospel abeslariak. Miarritzen, Jondoni Martine elizan, kontzertua gospel
gisako kantuekin. Bihar eta etzi ere izango dira Gospel kontzertuak Donostian. Baionan, Gospel gaua Santespietako elizan.. Aratsaldeko
5etan Goswing gospel taldea kantari. Gabonetako Gospel Kontzertuen 6. aldiaren itxiera ekitaldi gisa, emanaldi berezia antolatu dute
gaurko

gosta
1 gosta izan, gostako da ad ipar kostatu.

Hiru egun besta eta nolako bestak!_Bi miliun euro gosta omen direnak! Obrek
900.000 euro nunbeitan gosta dute. Gostako Portua ainitz gosta dela bainan ainitz ekartzen ere duela herriari, gosta den baino aise
gehiago denen buru. Obrak gosta direla 80 miliun, erditsua Baionako hiriaren gain, ez baita guti... Galdetzea ez da deus gosta. Joanttori
hainbeste nahasmenduren erdian hori izan zitekeela sinistea gosta zitzaion. Etsamina bakar bat mila euro gostako da. Bost miliun euro
gostako da denetarat. Tresneria horren alokatzeak 250 euro eta 300 euroren artean gostako du.

2 gostaia cf gostatu 2.

Zubi hori 1937an bururatua da lau urte lanen buruan, ordukotz 35 miliun dolar gostaia da. Hor dago
Luhosoko ikuskizun gela hori, hainbeste gostaia eta hainbat oihartzun onekoa. Baitezpadakoa ote da tresna berri horren errepikatzea,
jakinki eta hamar milioi euro gostaia dela Paueko egitura berria?

3 gostarik kostata.

Aski gostarik sartu golaren ondotik. Behar-beharrezko puskak aski gostarik bilduak. Irabazi du Titinek baina
ederki gostarik Eibarren. Ontsa gostarik bildu esperientzia batek azkarturik. Ainitz gostarik, zernahi obra badutela ja akulatua. Ezcurra II
Irujo 40-34, gostarik.
[3] ainitz gosta (6); deus gosta (4); euroz goiti gosta (4); gehiago gosta (6); goiti gosta (4); gosta da (4); gosta dela (5); gosta den (4); gosta dira (10);
gosta gabe (4); gosta izan (3); gosta zaio (7); gostarik gosta (5); miliun euro gosta (3); obrak gosta dira (5); sobera gosta (3)
gostaia da (5); gostaia gosta (28)
gostaiak gosta (3)
ainitz gostako (3); euro gostako da (23); gostako da (35); gostako dela (6); gostako den (5); gostako dena (5); gostako dira (16); libera gostako (3);
mila euro gostako (3); milioi euro gostako (4); obrak gostako dira (4); sobera gostako (5); zenbat gostako (3); zer gostako den (3); zonbat gostako (3)
ederki gostarik (7); gostarik gosta (5); ondo gostarik (6); ontsa gostarik (7)]

gostaprezio iz ipar kostu prezioa. Ale bakotxa gosta prezioan salgai da, 3 euro xoiletan. Gosta prezioa: 20 Euro.
gostasari iz ipar kostu saria.

Gostasari hori orai artinokoak baino haundiagokoa dute Errusian, baina ez haatik
Amerikanoenarekin parekatzeko hainekoa. Ondotik, nork edo nork bezpera horien kaseta bat nahi balu, Euskal Kultur erakundean
eskuratzen ahalko du, gosta-sarian.

gostatu, gosta(tu), gostatzen 1 ipar kostatu.

Obrek 440 miliun euro gostatu dute. Zenbat gostatu zaion auzapezak daki.
Ezen nork ez daki garraiatzeak biziki gostatzen direla? Alta, Rugby mundutik aparte egotea, zernahi gostatzen zitzaidan. Nahiago dute
beren lurretan denetarik poxi bat egin, etxeko doia, kanpotik sobera gauza ekarrarazi gabe, hain dira gostatzen. Laboraria ez da kario
gostatzen: 20 libera pagatu ogian libera bakar bat gostatzen da garia. Obra ederra segur, 637.000 euro gostatzen dena. Itsu-zakur
batek haatik ainitz gostatzen du: 18.000 euro, hazte eta hezte lan guziak kondutan hartuz.

2 gostaia gosta kostarik kosta. Gostaia gosta, kanpalekuan egon behar zen hori baizik ez zitekeen izan barne hartako guzien
gutizia bizia. · Segurtatuz ahal guziak eginen direla, gostaia gosta, gaitz ilun horren kontra. Capellanek ere hau ereman, gostaia gosta.
Batzutan guti aski baita gostaiak gosta eraikitakoa purruskarazteko. Gostaia gosta ereman du segurarrak eta bigarren mailean egonen
da Apeztegia nafarra.
[3] gostaia gosta (28); gostaiak gosta (3)
ainitz gostatzen (9); ainitz gostatzen dela (3); euro gostatzen (7); euro gostatzen da (3); gostatzen da (13); gostatzen dela (6); gostatzen dena (4);
gostatzen dira (4); gostatzen zaion (3); gostatzen zitzaion (3); sobera gostatzen (5)]

gostu ik gustu.
gota 1 iz tanta-hezueria.

Zainak, orduan, handituarekin puztuta, luzean uzkurtu egiten dira, eta hala, artritisa edo gota bezalako
gaitzak sortzen zaizkie gizakiei. Erdi itsu, eta gotak eta erreumak jota.

2 (arkitekturan) tanta Batzuetan izan ditzake mutuluak erlaitzetan eta gotak arkitrabeetan, estilo doriarrean bezala. Teniaren azpian
eta triglifoen parez pare zintzilik geratzen diren goten luzera moduluaren seiren batekoa izango da. Triglifoekin bertikalean jarrita eta
metopen erdian paratuta, bide edo tarteen lerrokadurak eta goten ilarak markatuko dira.

gotaindar izond/iz Gotainekoa, Gotaineri dagokiona; Gotaineko herritarra.

Claude Arhanegoiti ene gotaindar
koinatuak. Eta gotaindar senitartekoak, areago. Gisèle Lougarot gotaindarrak "A l'ombre des passeurs" libürüa aurkeztü dü. Mezatara
joan gara hiru gotaintarrok.

gotele iz paretak margotzeko pintura, tanta txikien tankerako erliebea duena. Ziegako paretak gotelez margotuak
ziren, eta ez dakit zergatik, baina marrazkiak ikusten nituen, mugitu egiten ziren. Gotelea imitatzen zuen paper margotua. Pareta gotele
purpuraz tindatua.

gotiko 1 Europan XII. mendetik Berpizkundea arte arkitekturan hedatu zen estiloari dagokiona. Beherean ate
gotiko batek hausten du murrua. Arku zorrotzak, leiho gotikoak eta harrizko armarri zahar bat desagertu zirela. Eliza gotiko baten
klaustroa. Eliza itxurako eraikin gotiko bat. Rua zaharreko alderdi gotikoa. Orbaitz, adibidez, arkitektura zibil gotikoaren adibide
nabarmena zen. Badakigu eliza egile arraroak zirela frantses harginak eta Ipar Espainian anitz eraiki zituztela gotiko estiloan.

2 (inprimatze kontuetan) Letrakera gotikozko Wiclif Biblia. Barruko papera hizki gotikoz idatzia. Kuarta gotikoko liburu bereziki
bitxi eta jakingarri baten irakurraldi arretatsuan. Freistellung vom Wehrdienst oharra, letra gotiko urdinetan. ozta-ozta antzematen ziren
aurrealde zabalean sei leiho gotikoak, binaka hiru bikotetan paratuak.

3 (literaturan)

Dekoratu erromantiko hori ez da bakarrik literatura gotikoaren oroitzapena. Galizian girotutako beldurrezko istorio
gotikoa kontatzen du. Oskar Santosek istorio gotiko-fantastikoa osatu du El soñador-en.

· 4 iz godoen hizkuntza. Esaterako, ez zuten inolako beldurrik gotikoa aipatzeko, besterik gabe, germanikoari buruz hitz egin behar
zutenean, gotikoa gainerako dialekto germanikoak baino lehenagokoa zelako; era horretara, gotikoa, germanikoaren lekua bereturik,
prototipo bihurtzen zen, hau da, beste dialektoen sorburu. Indoeuropar i-ak iraungo du gotizkozko [...]-en, baldintza hau betetzen bada:
[...].
[3] eliza gotiko (7); letra gotiko (3)]

gotor 1 izond gogorra, sendoa.

Ur bazterrera iristean harri gotor bat hartu zuen, bere zakutxoan eman, eta uretara erorarazi
zuen. Antzigar izoztua eta izotz gotorra. Tximiniak, leihoak eta ispiluak burdinsare gotorrak zituzten. Liburu gotor horrek baditu 637
orrialde eta erregeen zerrenda luzea agertzen digu. Kate batekin eta kandadu gotor batekin itxia zegoen. Amoniako lurrin gotor batek
bota zuen atzeraka. Zaflako gotorrak. arropak, eskolako tresneria eta tresna gotorrago batzu (bizikleta, ordenagailu, fotokopiagailu...)
dira bildu. Enpresa gotorrek, prezioak hautsiz, kalitu nahi baitzituzten ttiki guztiak... Nire eskuek, luze-luze eginda, aurkitu zuten azkenean
oztopo gotor bat. Edozein horma bezain gotorra zen ke laino batez inguraturik.

2 (eraikinei buruz)

Handik zenbait urratsetan, arbola artetik, ageri zen etxe gotor baten teilatua. Mila leihotako San Frantziskoren
komentutzar gotor, gaitz, beldurgarria. Monastegiaren harresi gora eta gotorren kontra. Nekazarien enborrezko izbak ere guztiz gotorrak
ziren. Eraikuntza karratu astun eta gotorra da, itxura ahaltsukoa. Hitzezko jauregi gotorra eraiki zuen izuaren aurka. Barka diezaiola,
halaber, Veneziako kartzela gotorrenetik ihes egin eta Serenissimaren segurtasun-neurriak barregarri utzi izana ere.

3 (izaki bizidunei buruz) sendoa, mardula. Mutil eder gotorra, lerdena eta sasoikoa, nekez mugiaraziko zuten zegoen lekutik
gogoz kontra, erroak boteak zituela baitzirudien. Gorputz sendo eta gotor bat zuela. Korbata zerion lepo gotorretik beheiti. Bere esku
gotorrez geldiarazi ez banindu. Mendian zein gaueko ekintzetan zainartu mutikoen ipurdi alde gogor eta gotorrak desiragarri zitzaizkien
"gixon" melengei. Artzain xakur gotor bat zaunkaz etorri zitzaion.

4 (gauza abstraktuei buruz) Hitz gotorren bat jaurtitzeko saio antzu bat egin eta gero. Bulego jarlekuen merkatuak krisi gotorra
ezagutu du 90/96 artean. Baiona Angelu Miarritze eremuko hiri elkargoak inbestizamendu gotorrak eginen ditu Baiona Errobi eta Angelu
Montaury eremuetan. Laguntzaile hauetan 67 enpresa, kontseilu orokorra, Irisarriko herria (hunek du diru laguntza gotorrena ekartzen).
Alor berezi hauetan auzapezek eta kontseilariek ahal eta podere gotorrak badituzte. Erlijioaren aurkako sentimendu gotor bat atera zuen
eskola hartatik.

· 5 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)

-Honek ez dik giltzarraporik behar -esan zidan, kutxaren gotorragatik harro.

Haritzaren gotorrak damaion nagusitasunaz harro.

6 (adizlagun gisa) ik gotorki. -Baina metalak tinko eta gotor eutsi zion. Kanpoko eraso bortitzenetatik ere gotor babestuta. Hain
baitzeuden oinarriak tinko jarriak eta gain-harriak gotor estekatuak. Eta titiburuko mahats aleak gotor kamisetapean, bizirik baleuden.
Gogor bezain gotor ekin nion lanari.

7 kutxa gotor Idazteko makina kutxa gotorrean sartu zuten. Kamerak eta bestelako objektuak gordetzeko kutxa gotorra irekitzeko.
Zutitu eta koadro baten atzean zegoen kutxa gotor batetik gutunazal bat hartu zuen. Armairu batean ezkutaturiko kutxa gotorra
zabaltzen zuen bitartean. Gizona kutxa gotor baten antzera zegoen babestuta.
[3] etxe gotor (3); harri gotor (3); hiri gotor (3); horma gotor (3); kutxa gotor (5); lan gotor (4); liburu gotor (15); talde gotor (4);
kutxa gotorra (5); lan gotorra (3); liburu gotorra (11); pare gotorra (3)
talde gotorrak (4)
kutxa gotorrean (3); liburu gotorrean (3)
hiri gotorrera (3)]

gotordura iz gotortzeko erabiltzen den atala.

Behin gotordurak eraitsita, zoriaren mende segitu genuen, baina Ánimas

ontzia aspaldi batean izan zen ontzi trebea bihurtua zen.

gotorgune iz gotorlekua. Triangulu sunitan kokatua den eta erresistentzia irakiarraren gotorgune den Ramadi hirialdean.
gotorki adlag gotortasunez. Bizarra kentzera joan, eta xaboi apartsua gotorki zabaltzen ari zela. Agur egiteko ahaleginik ere egin
gabe, gotorki esan zuen: [...].

gotorleku (orobat gotor leku) 1 iz gotor babesturiko leku edo barrutia. ik zitadela. Alde egin zuten soldaduek,
[...] hiriko gotorlekura. Hiria gotorleku bat zela. Jauregiko gotorlekuan. Bai Lehorreko Atean, bai San Felipe baluartean, bai Hornabequean, eta baita gainerako gotorlekuetan ere. Machu Picchu herria ziutatelaren magalean dago eta urtean milaka turista iristen dira
bertara, gotorlekua ikusteko asmoz. Bicêtreko gotorlekuaren kasamata bateko harlauza hotzen gainean. Semea gotorleku bateko
leotzetan giltzatu zuen erregearena. Gazteluko barrukietan, berriz, eta Gaztelupeko kaserna eta gotorlekuetan, hamar milatik gora
soldadu bizi omen zen! Ezkabamendiko gotorlekuan beste 290 preso hil zituzten. Iruñeko Gotorlekuko Armen aretoan. Gotorlekuko
erietxera eraman zuten arren. Erromulotarren gotorlekuaren zaintzaileak. Aitxuriko gotorlekuko kanoiak. Kostako puntu goietan zenbait
gotorleku eraiki zituzten. Mugak zaintzeko gotorlekuak eraikitzeko plana. Gotorleku bat indarrez hartzera doan gerlariaren antzera.
Etxaldea gotorleku bihurtu beharko lukete. Etxe bat eta gotorleku bat aldi berean, Musto, etxe-gotorleku bat.

2 irud

SPDren gotorlekua izan zen Saarland meatzari eskualdea. Pentsamendu bakarraren gotorlekuari erasotzea helburu duten
mugimenduek. Ortodoxiaren gotorleku izateko. Bere gotorleku espirituala monastizismoa zen. 1973. urtea zen, eta Bilbon egokitu
nintzen, lapurtera klasikoaren jarraitzaileen gotorlekuan. Azkarraren gotorlekua da ironia.
[3] zu baitzaitut gotorleku (3); sadar gotorleku bilakatzea (3); sadar gotorleku bilakatu (3)
gotorlekua hartu (3); gotorlekua izan (3); gotorlekua zen (4); jerusalemgo gotorlekua (4); nire gotorlekua (3)
ezkabamendiko gotorlekuan (6); gotorlekuan preso (3); iruñeko gotorlekuan (6); jerusalemgo gotorlekuan (3)
ezkabamendiko gotorlekuari (3); gotorlekuari eraso (4); jerusalemgo gotorlekuari (3)
gotorlekuko atea (3); gotorlekuko hilerria (3); iruñeko gotorlekuko armen (3)
gotorlekura eraman (3); gotorlekura igo (3)
gotorlekutik ihes (3)]

gotorragotu, gotorrago(tu), gotorragotzen du ad gotorrago bihurtu.

Kanon batek balio duela -uste dut- hizkuntza

gotorragotzeko,

gotortasun iz gotorra denaren nolakotasuna.

Uraren izoztea hautematen badut [...] orduan elkarrekiko denbora-erlazio
batean dauden bi egoera atzematen ditut (isurgaitasuna eta gotortasuna). Hosto batzuk horitu higatu ihartu zimeldu egiten dira orri
artean, eta orduantxe hartzen dute halako gotortasun bat. Ezin suntsituzko gotortasun bat.

gotortu, gotor(tu), gotortzen 1 da/du ad gotortasuna hartu edo eman, sendotu, irmotu.

Batzuek zein besteek
hasieran ezin izan zuten eraikinean sartu, eraikina gotortzeko sistemak indarrean baitzeuden. Mendixka gotortu eta hiri bat eraiki zuen.
Ontzia gotortzeko lanetara, berriz, hantxe etorri zitzaizkigun arotzak eta errementariak. Karlistak noiz etorriko beldurrez, inguruak
gotortzea erabaki ditek. Aginduak eman zituzten defentsa Angarako eskuin hegian pilatzeko eta hiriaren bi muturrak gotortzeko.
Frantziak atlantikoko uharteak eta kostaldea gotortu behar izan zituen ingelesen balizko erasoari aurre egin ahal izateko. Handik kilometro
batzuetara mendian gotorturik zegoen armada errepublikarrari eraso egiteko. Gotortutako zakila salboin urez eztiki garbitu ondoan.
Izukide izanak gotortu egiten baitu adiskidetasuna.

2 (era burutua izenondo gisa)

Bere etxe beltz, karrika estu, zurezko balkoi eta ate gotortuekin. Hiri gotortu bat aurkitu dut,
gurean ez den bezalako handirik, ibai bik bat egiten zuten gunean. Bazegoen han gaztelu bat gotortua, Larignum izenekoa. Kutxa
gotortuan sarturik zeuzkan diru haietatik. ik gotor 6. Zetaka beltz gotortua zaizkio hitzok.
[3] berreraiki eta gotortu (4); hiri gotortu (8); hiria gotortu (4); zenbait hiri gotortu (3)
hiri gotortuak (3)

hiri gotortura (3)]

gotortze iz gotortasuna hartzea edo ematea. Gotortze lanetan jardun zuten.
gotzain (646 agerraldi, 28 liburu eta 79 artikulutan; orobat gotzai 22 agerraldi, 7 liburu eta 8 artikulutan) 1 iz
kristau erlijioan sakramentuak emateko esku duen, eta eliz barruti bat zaintzen duen gizonezkoa. ik
apezpiku. San Martinek, Tours-eko gotzainak. Gasteizko gotzain Miguel Asurmendik. Handik Hiponara aldatu, beste anaidi bat
fundatu eta 395-6an gotzain izendatu zuten. Gotzain eta kardinal izatera iritsi zen kataluniar gizaseme hau. Zaragozako gotzainaren
laguntzaile eta diakono izana. Karmelo Etxenagusia Bilboko gotzain laguntzaileak. Jose Maria Setien Donostiako gotzain ohia. New
Hampshireko diozesiko buru izendatu dute Robinson gotzain homosexuala. Gotzainaren idazkaria, gaztetxo argal bat bera,
betaurrekoduna eta sudur handikoa. -Donostiako Joan Mari Uriarte gotzainak du apez ordenatu. Ez ditu inork irakurtzen, gotzain jauna.
Austriako Gotzainen Konferentziak. Brendan O'Brien Gotzain Katolikoen Konferentziako presidenteak.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

-Nire semeak gotzain-jauregia zikindu diola esan nahi al dit berorrek? Honek zaindu
beharra zuen, bere gotzain-aulkia galdu nahi ez bazuen. Laugarrena gotzain jantziekin. Haren kargu hartzeak, baina, Gotzain Elizako eta
Eliza Anglikanoko kide kontserbadoreen haserrea eragin zuen.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Printze-gotzainak eraisteko.
[3] asisko gotzain (5); bilboko gotzain (4); donostiako gotzain (12); donostiako gotzain emerituak (3); gotzain izan (4); gotzain jauna (32); gotzain
jaunak (9); gotzain jaunaren (7); gotzain jaunari (4); gotzain ohia (3); gotzain zahar (3); gotzain zaharrak (7); gotzain zela (3); gotzain zen (3); ostiako
gotzain (16); ostiako gotzain jauna (5)
asisko gotzaina (9); donostiako gotzaina (4); hiriko gotzaina (3); ostiako gotzaina (8)
donostiako gotzainak (18); gotzainak esan (3); hiriko gotzainak (3); uriarte gotzainak (12); uriarte donostiako gotzainak (10)
asisko gotzainaren jauregian (14); gotzainaren jauregian (19); gotzainaren jauregira (3)
hiriko gotzainarengana aurkeztu (3)
gotzainek berek eskatuko (4)]

gotzainburu iz eskualde edo estatu bateko gotzainen burua.

Espainiako Gotzainburuaren 1820ko gutun baten

itzulpena...

gotzaindegi (orobat gotzaitegi) iz gotzainaren egoitza. ik apezpikutegi.

-Joan al zen gotzaindegira? Ostean,
gotzaindegia Kalagorrira eraman zuten eta Armentiakoa kolegiata bihurtu zen. Lehenagoko batean, euskal lur hauetako kristauak denak,
Kalagurri eta beste gotzaitegien mende zeuden. Albertok gotzaindegian adierazia zuen "lanbidea" utzi nahi zuela. Arauzko egunak igaro
arte beharko duen arnasa nork emango dio, gotzaindegiak? Gotzaitegiko bikario nagusiarekin. Carles Sanchez Gotzaitegiko
bozeramaileak. Goyo Ponce de Leon Bilboko Gotzaindegiko hezkuntza gaietarako arduradunak.
[3] bilboko gotzaindegiko (3)]

gotzaingo iz gotzaindegia. (ez dirudi adiera egokia: cf. gotzaintza)

1749 emakume bat erre zuten Vurtzburgoko

gotzaingoan, sorgina zela aitortu ondoren.

gotzaintza iz gotzainaren lanbidea eta kargua.

Gotzaintza zerbitzuan hasi zenean. Bilboko Gotzaintzak atzo arratsaldean

zabaldutako agiri batean salatu duenez.

gouach (orobat guash) iz margotzeko teknika, gomarekin nahasiriko uretan prestaturiko koloreak
erabiltzen dituena. Aurrenekoan, lanik ezagunenak daude, paisaiak, tenperaz, gouachean, akuarelaz edo olioz eginak gehienak.
Guash teknikaz eginiko tamaina txikiko hamar margo ipini ditu.

gourmet iz janari eta edari finen zale den pertsona. ik mokofin.

Autografo eta eskuizkribu bildumak egiten zituen,
zaharkinak erosten zituen, xake klubetako kide zen, eta gourmet eta Don Juantzat jotzen zuen bere burua. Gourmet jaki zailak prestatuz.

goxagailu iz adkor gozagailua.

Sartzea urririk, ondotik goxagailuak bertzalde, ederki egin dute hori herriko auzapezak eta
kontseiluak, pilotako arduradunak, herri guzia, Hazparneko pilotari gazteak eta dantzariak gainera.

goxagarri izond/iz adkor gozagarria.

Milaka usain zebiltzan airean enara kirri-kirrien modura: azafraiaren leun goxagarria;
piper hauts gorriaren sarkorra; menda belarraren fin betegarria; olioaren arina. Etxean berean familiak herritar guzieri eskaini daukun
basoño goxagarrian. Eta zutik, eta agudo bukatu nahian, norbait agertuko zen beldurrez, ahoan musurik ez, bestelako goxagarririk ere
ez. Kontxako itxas-golkotxo hori han edukita, berotan frexkura eta hotzean goxagarri. Gure mihien goxagarri.

goxaldi iz adkor gozaldia. Baina, hartzen du tartexka bat, eguraldi gozo baketsuagoa oparitzeko ere: erdialde hori gustatzen zaio,
normalean, San Martin inguruko alditxoa, San Martinen goxaldia deitzen zaiona.

goxamen iz adkor gozamena. Ez du beti goxamen hori.
goxatu, goxa, goxatzen 1 du ad adkor gozatu.

Eguzkiak airea goxatu orduko. Eztarri lakarra goxatzeko. Bi oren eman
zituen, ondotik, etzanik, mina ezin goxatuz. Ahotsa goxatzen dut aita limurtzeko. Balizko porrota, saiatu izanak goxatuko dio, eta
hurrengorako eskarmentua pilatuko du gainera. Esperantzak barnea goxatzen zuen. Horrek umorea goxatu zion. Besteen dohakaitzaz
goxatuz nire egonezina. Ahantziak beraz beren arteko kalapitak, goxatuak oraino minbera iduri zuten zauriak, berriz josiak urratuak
zirenak oro. Nagusi frangoren arabera, lege hori behar litake nolazpait goxatu...

· 2 da ad ipar

Presondegitik ateratu denean, bere familiarekin goxatu da lehenik. Bakantzetarat partitu aintzin, Jean Pierre Raffarin
goxatu da berriketari batzuekin. Ikusgarria bururatu bezain laster, ikusliarrak goxatu dira haurren etxekoek eskaini aperitifaren itzulian.
Landaretza jorian da bidexka, suge bat iduri, bihurgunez bihurgune aurrera doa itzalaz goxatzen ari naiz. Mozkina sobera aberatsa izanez,
geroko uzten ditut deskripzio eta analisiak, eta bihiz bihi goxatuko dut orduan uzta. "Laxa eta goxa", Fernanek aholkatu bezala?

3 (era burutua izen gisa) Ez zuten Jexuxen umeek aitaren goxatu handirik hartu.
[3] luzaz elgarrekin goxa (3)
elgarrekin goxatu (4); goxatu da (6); goxatu dira (7); goxatu ginen (3)
goxatuko zaizte elgarrekin (3); luzaz goxatuko (6);

elgarrekin goxatzeko (4)]

goxatze iz adkor gozatzea.

Ez nauk itsuski goxatze horiei emana! Delako goxatze hura noiznahi gogoan, banuen batean halako
ahalge bat eta bestean halako urgulu bat...

goxo [2454 agerraldi, 169 liburu
adkor gozoa. Mutilak begiratu goxoa

eta 1203 artikulutan -artikulu gehien-gehienak Herria astekarikoak-]

1 izond

egin zion. Eta gizonak irribarre goxo batekin, baietz. Musu luze eta goxoa, bustia, sexuala.
Mimosa jartzen bazekien, hitz goxoak erabiltzen eta hitzen gozoa azukre-uraz bustitzen. Sehaskako umea bezalaxe geratu nintzen, amets
goxotan. Patar goxoak Ulzama ibaira narama. Sarritan, esnatu eta gauza goxoak esaten zizkion. Gustu goxoa omen du eta okela
samurra bide da. Ikusiko duzu zein plater goxoak prestatzen dituen gure Bettinak. Ardo goxoa atera du Josebak. Gauza goxorik ba al
dago sukaldean? Usain goxozko ontzitxo batean bezala. Bere adats beltzak loreren baten arrasto goxoa utzi zuen bidean. Jakina, enpresa
horiek kontratu goxoak lortzen dituzte agintari nazien eskutik. Gorputzaren utzikeria goxoak. Gorputza nagikeria goxo batean hedatua.
Gauzak diren bezala, fatalismo goxo batez hartzen ditut. Amarekin mintzatu nintzen, ahal nuen goxoenik. 'Tai xi xuan' izeneko arte
martziala hain zuzen ere, Europan "txinatar gimnastika goxoa" izendatua izan dena. Bainatu ondoko berotasun goxoan. Kontu kontari,
sutondoko giro goxoan. Eta bazihoan aitzina solasaldia, Garaziko euskalki goxoan. Muxiken bixar-ukitu goxoaz eta nektarinen
leuntasunaz. -Honezkero ireki du "Turgeniev" beste sozioak, goxoak ariko da esaten! Pilota larru-leun, larru-goxo, larru-beroa...

2 (izan edo egon aditzarekin) Goxo da kurritzea, hezur gogortuen higitzea. Goxo dela itzalean erraiten dit, baina iturria agortua
dela. Ezker, orain, beste aintzira bat: goxo dela han! Atertu egin du, haizea goxoa da, zeruan irudi beltz ederrak pasatzen dira, geldiro.
Ale biribiltxoak dira, goxoak, irinez eta azukrez eginak. Oroitzapen goxoak dira. Ze goxoak ziren haren kamisoiaren apaindurak!
Jendarteko harremanak goxoak ziren, zenbait aldiz adiskidantzazkoak. Eta idikia ez dago goxoa.

3 (adizlagun gisa) ik goxoki. Langile ona, [...] emaztearekin eta bere hiru seme-alabekin goxo, adiskidetsu eta gizonki jokatzen
zuena. Ikusita Johnek lehen bezain goxo segitzen zuela lurrean lotan, baimena eman zion Peterri logelan segitzeko. -Alde egin behar al
dugu? -galdetu zuen goxo agureak. Gero, banan-banan, ohean sartu eta goxo tapatu zituen zuhaitzen azpian zuten ohe handian. Burua
hartu diozu, ilea bekokitik kentzeko, goxo.

4 (-en atzizkiren eskuinean izen gisa) Lehenik, iturriko uraren goxoa. Horrela, ura egosi eta iragazkitik botata, erraz pasatuko
da behealdera, kafearen goxoa hartuta. Itzalaren goxoak, erromesen jestu, irri eta eleek, aurreikusia nuen sakrifizioaren gustu masokista
eta jansenista kendu didate. Dutxapeko ur beroaren goxoan ezin izan zuen ekidin kanpaia jotzea.

5 goxoan adlag ipar lasai. -Hago goxoan, neska, hago goxoan. Eni bezala gertatu zitzaion, eta ez zen goxoan. Iduriz, goxoan
ziren bata bestearekin. Kalakan ari ginen goxoan, eta, bat-batean, zaintzale baten boza entzuten dugu:_Silence!_Taisez-vous! Gaua ez
genuen goxoan pasatu: kanoiak entzuten ziren eta metrailadoreak. -Barkatu, Elur, hain goxoan nintian ene lagunekin, ez nuk ohartu
tenorea jina zela.

6 bertan goxo (egin, egon...) ik gozo 10.

Bertan goxo egin duzu, gustura zaude kaka artean. Etsigarria da, beraz, etsitzera,
konformatzera, bertan goxo egitera, baietz esatera edo ixiltzera garamatzan zera bat. Ez da etsi behar materia ulertezinaren aurrean, ez
da bertan-goxo egin behar. Negozioek aurrera egin behar dute, eta estatu bat galdua da bertan goxo egiten badu. Pertsonaia horiek kantu
eta abarretan duten presentziak nire lanaren abiapuntua izan beharko luke, ez jomuga, ez bertan goxo egiteko aitzakia. Bertan goxo eta
lasai bizi ziren beraien doilorkeriaren oskol barruan. Antizikloi bat bertan-goxo geratua zen egun batzuetarako. Eta hantxe zegoan bera,

· Latina hona etorri zeneko hemen baitzegoen euskara lehenagotik, bertan goxo-goxo.
7 goxo-goxo adlag Etxean goxo-goxo egotea pentsatu zuen. Peter goxo-goxo paratu zen ohearen oinean, egurrezko barran, eta
bertan goxo, irribarre nazkagarri bat ezpainetan.

luze begiratu zion. Menpekoak goxo-goxo hartzen zituen. Bero sapa zegoen eta zaindaria goxo-goxo ari zen zurrungaka. Neskak goxogoxo erakarri behar dira, nik egiten dudan moduan. Elkarrengana goxo-goxo kuzkurtuz. Goxo-goxo dantzatzeko tritikixa.
Gauza goxo-goxo bat -esan zuen Franklin andreak. Existentziaren urrin goxo-goxoa eta astuna darien mukositate gorrietan.

· izond

-

8 goxo-goxoa adlag ipar goxo-goxo. Bere amarekin elgar sokorrituz goxo goxoa bizi ziren. Eritegirat altxatu ondoan pausatu
da goxo goxoa. Nahiago luke, berak ere, etxean egon goxo goxoa. Eskuz esku ibiltzen ginen, artetan bi musu handi emanez goxogoxoa elkarri.

9 goxo-goxoan ipar goxo-goxo; lasai-lasai. Ostatu xokoan oren pare bat goxo goxoan iragaiteko giro aproposa. Denaden,
goxo goxoan eta bortxa handirik gabe joan dira 50etarat irabazleak… hein bateko eskuzartekin.

10 goxo-saltzaile goxoki-saltzailea. Goxo-saltzaile baten dendara joan eta masusta-gorri gas-ur botila bana erosi.
[4] afari goxo (14); ahots goxo (4); amets goxo (7); arats goxo (8); arats goxo bat (4); aratsalde goxo (25); aratsalde goxo bat (4); ardo goxo (4);
arrats goxo (7); arratsalde goxo (20); askari goxo (4); bazkari goxo (8); bazkari goxo bat (4); begi goxo (4); bertan goxo (22); bertan goxo egin (5);
besta egun goxo (4); besta goxo (13); besta goxo bat (7); boz goxo (4); denbora goxo (6); egun goxo (74); egun goxo bat (31); elgarretaratze goxo (4);
etxe goxo (16); gau goxo (7); gaualdi goxo (7); gauza goxo (5); giro goxo (19); giro goxo batean (9); gizon goxo (6); goxo goxoa (13); goxo hartan (4);
goxo hau (7); goxo honetan (4); goxo hori (14); goxo horrek (4); goxo horretan (4); goxo hura (6); goxo zen (5); hain goxo (8); hitz goxo (24); hitz
goxo bat (9); hitz goxo batzuk (4); irri goxo (7); irribarre goxo (8); irriño goxo (4); leku goxo (4); mahain goxo (4); memento goxo (38); memento goxo
bat (14); momentu goxo (10); ongi etorri goxo (4); oren goxo (4); une goxo (5)
adin goxoa (11); aratsalde goxoa (5); ardo goxoa (4); aro goxoa (7); besta goxoa (10); biziki goxoa (4); denbora goxoa (9); egun goxoa (13);
elgarretaratze goxoa (7); gau goxoa (4); gauza goxoa (5); giro goxoa (11); gizon goxoa (12); gizon goxoa zen (4); goxo goxoa (13); guziz goxoa (4); irri
goxoa (7); irribarre goxoa (4); jaki goxoa (4); lurrin goxoa (4); ongi etorri goxoa (6); oso goxoa (9); usain goxoa (14); ze goxoa (4); zein goxoa (4); zer
goxoa (4); zinez goxoa (7)
egun goxoak (4); harreman goxoak (5); hitz goxoak (25); irribarre goxoak (4); memento goxoak (7)
giro goxoan (26); gaitzeko giro goxoan (8)
hitz goxoekin (5)
etxe goxotik (9)
hitz goxoz (5)]

goxodun izond gozokoa. Urte guzian, diren lore ederrenak eta usain goxodunenak han heltzen dira.
goxokeria iz adkor gozokeria. Hasi orain goxokerietan nirekin, eta lurrera botako zaitut. Sekula santan erre ez duena ere ilaran
jartzen da, umemokoak goxokietara bezala.

goxoki1 adlag adkor gozoki.

Maitasunez, goxoki, kaixoka agurtzen zituen. Goxoki hitz egiten dizu. Gizon xahar bat etxeko
atean, arratsaldeko itzalean goxoki jarria dago. Uda goxoki iragaiteko ene herritarren artean. Han nengoan, goxoki, ba lo, ez lo. Goxoki
baina ahoan bilorik gabe, gauza asko esplikatu zidan eta zinez estimatu nuen haren frankotasuna. Udaberria, gure sentimenak goxoki
zabaltzen dituen promesa bat da.
[3] ahal bezain goxoki (4); arras goxoki (12); arras goxoki iragan (3); aski goxoki (6); bezain goxoki (7); biziki goxoki (3); eguna goxoki bururatzeko
(3); goxoki bizi (7); goxoki bururatu (3); goxoki egin (3); goxoki egon (6); goxoki eta (15); goxoki iragaiten (3); goxoki iragan (11); goxoki iragan da
(4); goxoki joan (3); goxoki mintzo (3)]

goxoki2 1 iz adkor gozokia.

Goxokiak eta pastelak, horietxek bai. Goxoki bat eskaini eta trukean musua eskatu zion. Sartu
bezain pronto, puxikak eta goxokiak eman zizkiguten. Hortz artera eraman nuen mendazko goxokia. Marrubizko goxoki urtubera haiek.
Presozainak goxoki kaxa bat ekarri zidan Monaren partetik.

2 goxoki denda (orobat goxokidenda)

Goxokidenda bat zabalduko dugu Miarritzen. Eliza beste goxokidenda dituen herria
da gurea. Goxoki-dendan bertan galdegin zion ea berarekin bizi nahi zuen.

[3] goxokiak eman (3); goxokiak ematen (4)]

goxokiro adlag adkor gozokiro. Are atseginagoa zen, hala ere, zakil txiki hura nire uzkia goxokiro igurzten.
goxokitxo iz adkor goxokia. -Soberan dakizu, laztantxu, goxokitxo bat.
goxoño izond adkor goxoa. Eta lehentxagoko irri goxoño hura bera berriz eginez: [...].
goxoro adlag adkor gozoro. Euskaraz xamur aritzeko, eta senik galdu gabe elkar goxoro ulertzeko.
goxotasun iz adkor gozotasuna. Plaza zabalean harrizko aulki bat, jin bezala, hautaturik, apairu ederxkoa egiten dut, Errioxako
xoko honen goxotasunari dagokiona. Ordu haietako jendeak, gaur bezala, gerla eta bakea, amodioa eta herra, basakeria eta goxotasuna
uztartzen zituen. Zakartasuna eta goxotasuna noiz bat noiz bestea nahasian zebiltzan. Goxotasun une bat eskaini zion, Sophie ondoan
ahantzirik...

goxotegi iz adkor gozotegia.

Ez baituzu hutsaren hurrengotzat joko goxotegi hori ezagutzea. Parte hartzen dutenen artean,
euskal baxera, txokolata egileak, goxotegiak, edo Artisans du monde elkartea.

goxotu, goxo(tu), goxotzen du ad adkor goxo edo goxoago bihurtu. Bere begi handi, ilunak, oliotan igeri, arian-arian
igarri baititut goxotzen.

gozabide iz gozatzeko bidea.

Izan ere, bihotz-berritzearen hasieran, gizakiak oraindik ohiko gozamenei eta atseginei itsatsirik
jarraitzen du, nahiz eta guztiz beharrezkoa zaion osotoro alde batera uztea bere ondasunak eta gozabideak. Norbaitek esan dezake, nola
egin uko gozabide guztiei bizi garen bitartean? Adimenaren gozabideak zain dauzkazunean.

gozada iz gozatua, gozamena.

Eta kriston gozada zala ere bai; neri beintzat errepikatzeko gogoa geratu zaitek. Trena gozada
bat da begiratzea gustatzen zaionarentzat, 'begiratzearen sindromea' daukan edozeinentzat.

gozaezin izond ezin gozatuzkoa.

Ia gozaezina bihurtu zen askatasuna gordetzen nekatu zirenean. -Laertesen seme, jainkoen
oinordeko, Ulises: zer dela-eta hator leku gozaezin honetara, Heliosen argia utzi eta hildakoak ikustera?

gozagai iz gozamenaren gaia, gozatzeko erabiltzen den gaia.

Guztiz normala dela emakume batez modu batean zein
bestean gozatzea, berdin-berdin dela gozagaia neska edo mutila izatea. Zein gizonek ez du nahiko une horietan bere sumina bere
gozagaiaren gainera jaurtitzea, modu batera edo bestera? Azoka, erakusketak eta kontzertuak izango dira gozagai Zarautzen ekainaren
29tik uztailaren 3ra bitarte.

gozagarri 1 izond gozatzen edo gozarazten duena. Tratamendu gozagarria, ezen ez sendagarria. Su bero gozagarria eta
su erre kiskalgarria sumatzen dituela neregan. Txokolatea suarekin bigundu eta bota dut tabako artera: polen gozagarria iratze okreen
artean. Eta mahai gainean, elkarren ondoz ondo, zilarrezko orratz batek loturik, dozena erdi galeper, beren usain gozagarria airean
zabaltzen ari. Uretan, han-hemenka barreiaturik, cayoak daude, benetan politak eta gozagarriak diren uharte txikiak. Zeinen gozagarri
den ur-begi horretatik edatea, nork dezake adieraz? Zer du munduak eder, zer gozagarri, maitearen ondoan ederresteko eta gozatzeko ez
bada? Espaloiaren bestaldetik, ibaia zihoan, zabal eta sakon alde hartan, non batel-estropadak egiten baitziren udan, inguruetako auzoen
gozagarri. Enaren maitasunez, nire begien gozagarri baita haien hegada. Bere emazte zenarekin batera entzundako musika absentziaren
gozagarri bihurtzen saiatzen da alarguna, oroitzapenak lagun. Nekez gertatuko zaio saioa gozagarri ez batari, ez besteari, eta ez
entzuleari ere. Baina ezkerreko eta abertzale ez gutirentzat, Imanol gure kontradikzioen parte da, gure bizitzaren gazi-gozagarri.

· 2 iz gozatzen edo gozarazten duen gauza.

Munduko aberastasun guztien jabe bihurtzen dira, bizitzako gozagarri guztiak
eskuratzen dituzte, plazer guztiak gozatzen. Leize-zuloak, megalitoak eta erromatarren garaiko dorreak izango dira ibiltarien gozagarri
nagusiak. Ontzi horretan frutazko gozagarria dago.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Barbarin aho-gozagarri haietako batzuk besterik ez zizkion eskatu, tratuaren
gehigarri. Izaki guztien begi-betegarri eta aho-gozagarri. Bere denboraz makina bat xehetasun eskaintzen digun pintura begi gozagarri
bat bezalakoa da. Gertatzen da zenbaitetan, horrela bidaian zabiltzala, aspalditik ezagutzen dituzula iruditzen zaizkizun zokoak topatzea,
hain ezagun gertatzen baitzaizkizu, hain baitituzu bihotz-gozagarri.
[3] aho gozagarri (3); begien gozagarri (4); belarrien gozagarri (5); gozagarri bat (4)
frutazko gozagarria (3)]

gozagune iz gozatzen den gunea. Hona hemen batzuen ezina eta besteen inbidia, eta emakume guztion gozagune azkena.
gozaita ik ugazaita.
gozakaitz (orobat gozagaitz g.er.) gozotasunik gabea, zakarra. ik gozogabe. Heydrichek keinu gozakaitz bat egin
zuen, Müllerren oroipen desatsegina uxatu nahiko balu bezala. Usadioko ahots gozakaitzari jakinarazi nion Sarasa inspektoreordearekin
mintzatu nahi nuela. Bihotza taupada dorpe gozakaitzez duela. Errieta egiten dizutenean bezalako sentimendu gozakaitz bat sortu didate
Leandroren hitzek. Mexikoko Tamaulipaseko basamortuan, hurbileneko errepidetik hirurogei milia ingurura: egoera gozakaitza, noski.
Goiok taparik gabeko hilobiei so egin eta hura, lurperatzaileena, lan sinplea baina gozakaitza izango zela pentsatu zuen. Abuztuko
astelehen gozakaitz horretan. Arrisku eta peril sentsazio hura, deserosoa eta gozagaitza. Baldin gogojardunak ematen ari denak hartzen
ari dena ikusten badu goibeldua eta zirikatua, ez bedi izan honekin zakar eta gozakaitz, baizik samur eta bigun. Benetan gozakaitza
izaten naizela lanez gainezka nagoenean, eta gehienetan egoten naizela lanez gainezka. Hizkuntza landu ez duenarena, aldiz, gozakaitza
gertatu ohi da.
[3] keinu gozakaitz (6); keinu gozakaitz batez (3)]

gozakaiztu, gozakaitz/gozakaiztu, gozakaitzen (orobat gozagaiztu g.er.) 1 da/du ad gozakaitz bihurtu.
Gaur, egoera izugarri hau jasaten bi urte daramadanean, zinez diot sartu nintzenean baino mila aldiz gaizkiago nagoela, nire izaera
garraztu eta gozakaiztu egin dela, nire odola mila aldiz beroagoa dela, nire burua mila aldiz gaiztoagoa. Ematen zuen ez zuela gu
gozakaiztu arteko onik. Ez daki zergatik, baina gozakaizturik sentitu da Yolo hirugarren kapitulu hau irakurtzean. Besarkatzen ninduten
eta uzten ninduten gozagaizturik eta atsegintasun moko bat ere gabe.

2 ahotsa edo musika-tresna bat doinu egokitik atera. Jo dezagun pianoaren soka bat gozakaiztua dagoela: pianoa jotzen
dugun bakoitzean nota faltsu bat aterako da.

gozaldi iz pozaldi edo atseginaldia.

Mundua belar mikatzak baino mingotsagoa da zorioneko ezti hartatik behin bederen
gozaldia izan dutenentzat. -O aita maite-maitea!, hau atsegina eta gozaldia sentitzen dudana! Begiak ez du kolorerik eta, hala ere, modu
berezian hartzen du kolorea, atseginez eta gozaldiz bere-baitaratzen duenez.

gozalditu, gizaldi(tu), gozalditzen da ad gozatu. Segur naiz Danceny zalduna ere atsekabetan zela; baina gozaldituko zen
ikuskariaz eta hango jende guztiez: hagitz desberdina da.

gozaleku iz gozatzeko lekua. Amets dudan habia eta ene kezken eta buruhausteen gozalekua egiteko asmotan.
gozama ik ugazama.
gozamen 1 iz atseginak eragiten duen sentipena; bete betean dastatzen den atsegina. ik bozkario; poz.
Elkartzearen gozamena sentimendu guztien gainetik dago. Kontsumoa gozamena omen da, eta aurrezkia, berriz, zuhurtzia. Citroën hori
gidatzea gozamena da. Gozamen hutsa da beren ahots sendoen deklamazio argia entzutea. Gozamena baita niretzat bakar-bakarrik
esnatzea, inori hitzik esan beharrik ez izatea. Giza bihotza ohitu egiten dela sufrimendura, penaren bizikizun bera gozamen bihurtzeraino.
Emakume handia da Anja, gizonik harroena makurtzeko gauza dela erakutsi gabe ez daki gozamenik hartzen. Benetako bizitza, unean
uneari lotzean bizi izaten da, unean uneko gozamena hartu eta dastatuz lortzen da. Bi lagunak egun nagi alderrai haren gozamena
dastatzen hasiak ziren. Idazteari ekin dio ia ezari-ezarian, irakurtzeak sortzen dion gozamenak zirikatuta. Ariketa gogorra behar dutela,
jenderik gehienarentzat lantsua eta astuna litzatekeen zereginean gozamena aurkitzen dutela. Estasiak begietan eztanda egin eta
gozamen gardenezko olatuek zeharkatu zuten bere gogoaren zola. Eta behin ipurdiko gozamena frogatutakoan, zuk bezala madame, ez
dut ulertzen nola itzul daitekeen besteetara. Laburra da munduko gozamena; honen ondoren datorren atsekabea, ordea, betikoa. Zoriona
ez dago gozamenean, desiran baizik, desira horri jartzen zaizkion hesien apurketan. Nik ere erreformistarena egin dut, dialektikaren
gozamenagatik. Zigarro bat piztu eta gozamenez sentitu nuen lehendabiziko kealdiaren dasta garratza. Nire belarrien gozamenerako.
Azken batean, zinema gozamenerako tresna bat da, eta gizarteko errealitate bat islatu arren, filmak abenturari ematen dio garrantzia.
Hontzak bezala gozamenaren gozamenez oihuka hasteko gogoa izaten dut orduan.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Hain poz eta gozamen handia sentitu zuen, non [...]. Eguneroko gozamen txikien atzetik
zebilela. Lagerältester-ak makila edo ukabila erabiltzea maite zuela, horrek [...] gozamen berezia sortzen ei ziolako, [...] gizonekin,
gaztetxoekin, eta inoiz emakumeekin ere bilatu ohi zuenaren antzekoa. Komentu atzeko belaze ikusgarrian pilotan ibiltzea zuten gozamen
bakar. Gozamen ezti batek hartu ninduen: hona, arrazoia nuen. Horra emakume zerutiar horrek egunoro eskaintzen dizkidan gozamen
zoragarriak. Gozamen gardenezko olatuek zeharkatu zuten bere gogoaren zola. Baina gozamena, jauna, gozamen estetikoa arrotza zait.
Haien laztan samurraren gozamen sentsual gozagarria dastatzen denean. Gizonen arteko gozamen lizunetan egon daitekeen
krudeltasuna. Naturak gozamen sodomarrak, intzestuko atseginak, masturbazioa eta antzekoak debekatuko balitu, utziko al liguke
horietan hainbeste plazer hartzen? horiek nituen neure poz, barru-barruko gozamen. Ez haragizko plazer makurrez, espirituzko gozamen
gorenez baizik. Neure gorputz-arimetako gozamen eta ondasuntzat.

3 gozatzea. Begiak musikaren gozamenak lausoturik. Eta hona, zapuztu egin diot gozamena.
4 ondasunez mintzatuz, erabiltzea, etekinak eskuratzea. Ondasun motak aipatzerakoan, gozamenaren erabilera soila eta
jabetzaren gozamena bereiztu ditugu. Hiru milioi euro pasatxo pagatuko ditu, hamar hektarako ontasun horren gozamena berriz
eskuratzeko. Baina Iruñeko apezpikua ez baitzegoen lo eta beretzat baitzeukan Ondarrola gozamenez, paperez ez balin bazen ere,
ezkontza horiek ez zirela bali jakinarazi zuen. Lurra erregeari ematen zitzaion; hark emaileari itzultzen zion gozamen edo onura gisa, eta
honek, berriz, erregeari izendatzen zizkion bere oinordekoak. Giza ingurumenaren alderdi biak, hala naturala nola artifiziala, funtsezkoak
dira gizakiaren ongizaterako eta oinarrizko giza eskubideen gozamenerako.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gsia)

Lokarriak apurtzea gozamen-iturri baita beti. Sexua deitzen duten gozamen-bide bat
badagoela. Haren gozamen astinaldiak. Gizon guztiek dute, beraz, gozamen eskubide berbera emakume guztien gainean. Gozamen
ekintza, onartu beharra dago, beste grina guztiak menperatzen dituen grina da, baina aldi berean bildu egiten dituena. Gozamen eta irrika
oldar bat sentitzen du bere barnean. Zorigaitzak hirugarren mundutik egotzirikoaren gozamen-eskaintzari muzin egin berria zen mundu
aurreratuak bizkarra emandakoa hurbildu zitzaionean.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Barne gozamen hau maitasun zoragarritik jaiotzen da, Jainkoagandik beragandik
elikatzen den hartatik. ulermenezko irakurketa mekanikoa eta literatur gozamena, baterako jarri behar den hizkuntza ezagutza eta
besterako behar den literatur estiloa. Horregatik, gorputz gozamen honen inguruan ere aholku ematen zaigu mespretxa dezagun. Idoia
hura, aurrerakoia, modernoa, sexu-gozamenera emana, askea.

7 gozamenezko

Horixe izango dela gozamenezko atsegin guztietarik hobetsiko duzuna. Batzuek gozamenezko irribarrea egiten
dutela. Hegan eramango zaitut plazerez plazer, gozamenezko itsaso batean murgilduko zaitut. Gure printzesaren gozamenezko
hasperen etsiak.
[3] gozamen guztiak (3); gozamen handia (5); gozamen handiagoa (3); gozamen hutsa (10); gozamen hutserako (3); gozamen iturri (8);
gozamena hartu (3); gozamena izango (5); gozamena zen (6); haren gozamena (4); a zer gozamena (3)
bere gozamenerako (4); gozamenerako tresna (3); guztien gozamenerako (5); zaleen gozamenerako (7)
gozamenez betetzen (3); gozamenez urtu (3)]

gozamendu iz gozamena.

Alaitasunean ospatu dira hemen ere ihauteriak, maska-mozorro, dantzaldi eta, guziz, mahai-joko
gozamenduekin, horietan odolgi-jate, xerri xango eta kausera ongi harrotuak ere ez baitziren txarrenak.

gozamenzale izond gozamenaren zale dena.

O, neska gozamenzaleok! emaizkiguzue, beraz, zuen gorputzak ahal duzuen
guztietan! jo ezazue larrua, diberti zaitezte, horixe da funtsezkoa.

gozarazi, gozaraz, gozarazten 1 du ad gozatzera behartu.

Entzuleak ederki gozarazi zituzten bi bertsolariek. Beraz, jo
larrua, Eugeni, jo larrua, ene aingeru maitea; zure gorputza zeurea da, eta munduan zeuk bakarrik duzu horretaz gozatzeko eta horrekin
zeuk nahi duzuna gozarazteko eskubidea. Irudimenak pasabide llabur horretan barna galduko nintzen uneaz gozarazi ninduen aldez
aurretik. Bestea kontsolatuz kontsolamendu hartzen zuelarik, bestea gozararaziz berak gozatzen zuelarik. Eskainiko dizkigu bere kantu
berri-berriak, hitzak eta musikak berak eginak, baina gozaraziko dizkigu ere Joseba Sarrionaindia, Lizardi, Pako Aristi eta Joan Mari
Irigoien poeten idazkiak. Larrutako lantegian, bada, emakumeak gozamenari begiratzen omen diola, gozatzeari eta atsegin hartzeari, eta

gizonezkoak berriz, gozarazteari, atsegin emateari eta emakumea gozatzen ari dela ikusteari.
ehizaldietako goiz haiek baino gehiago gozarazi didanik.

· Nik uste, ez zegok ezer egunsenti haiek,

2 (ondasunei buruz) Herrialdeko mendi-gainetan ezarriko zaitut eta zure arbaso Jakobi agindu nion ondarea gozaraziko dizut.
[3] ondarea gozaraziko dizut (3)]

gozaro ik gozoro.
gozatsu 1 izond gozotasunez betea.

Amodioaren ameskeriak egonean egote gozatsuetatik sortzen dira bakarrik. Haiekin
otordu gozatsua egiten hasi zen. Bekaitzaren sua pizturik, bake gozatsua hautsi egin zen eta liskarrak eta barne-borrokak Eliza urratu
zuten. Niretzat hain bizigarria eta gozatsua den euri finaren azpian egin dut egonaldi bat. Zezen beldurgarriaren imintzioa egingo du gero
Juan Luisek, hazitxoenei irri axolagabea eta txikienei izu gozatsua eraginez.

2 lur gozatsu lur emankorra.

Zer gertatuko litzaioke zuhaitzari, lur gozatsu batetik leku idor eta hondartsu batera aldatuko

bazenute?

gozatu, goza, gozatzen 1 du ad zerbaitek eskaintzen duen atseginaz jabetu. ik goxatu.

Goza ezazu, lagun,
gozatu eta ez epaitu. Bizi garen bitartean, gozatu, jan, edan, ez dago guretzat ezer hoberik. Ez dakik ondo zenbat gozatu dudan. Isil
bedi, eta jarrai dezagun gozatzen. Sofritzen ez dakienak ez daki gozatzen. Gauza batzuk gozatzeko dira, besteak erabiltzeko eta baten
batzuk gozatzeko zein erabiltzeko. Sar ezak hatz erakuslea belarrian, eragiok piska bat, eta esaidak orduan zeinek gozatzen duen
gehien, hatzak ala belarriak. Idazten gozatu egiten dut. Irudimena da atseginaren akuilua; [...]; ez al dugu ba berari esker gozatzen? Ez
dago gizon bihozberarik berak maite duen pertsona zoriontsu ikusita gozatzen ez duenik. Jakina, mutikoak gehiago sufritzen zuen, berak
ezin eta, lagunak fubolean gozatzen ikustean. Izugarri gozatu dut. Gozatu egiten dutelako beren neba-arrebak larrutzen. Emakume
sentitu nintzen, gozatua sentitu nintzen. Man-en fereka zabalen meneko zenean, haurtzaroan ere ez zela horrela gozatua izan iruditzen
zitzaion.

2 (aipatzen den zerbait) Eriak, higuintzen duena jaten du herioaren beldurrez; osasuntsuak, berriz, janaria gozatzen du eta, gisa
horretan, hobeki gozatzen du bizia. Unearen handia gozatzen ari zela zirudien. Larruak larruari plazerra emanez gauak gozatzen,
horditurik zoriontsu. Ikuskizun zoragarri baten aurrean suertatzean, hura norbaitekin gozatzeko gogoa sentitu izan dut. Arestian
gozaturiko ikuskizun ederraren ordainez. Etorkinek gure paradisu hau paper eta guzti gozatzeko duten eskubidearen alde. Zortziren bat
festalaguneko taldetxo bat osatua genuen ordurako, gaueko azken orduak edari onarekin eta hizpide ustez distiratsuekin gozatzeko.
Bizitzako abentura guztiak gozatuak izango balitu bezala. Nolako kemena eta gogoa behar den zuk bezala atsegin guztiak gozatzeko.
Plazeraren atsegin guztiak gozatu ditudala zure jainko-besoetan. Ezkutuan gozatu beharreko bizio itsusia zen kirol zaletasuna. Eskubidea
dut paradoxak gozatzeko. Orain emango ditugun aholku eta xehetasunak, gizon itxura hartu eta plazer ezti hori gozatu nahi duten
emakumeentzat dira soilik. Ea isiltasunak orain arte ez ikusten, ez gozatzen eta ez sentitzen jakin duen beste zorion mota baten aztarnak
erakusten dizkion. Lanaren bidez sorturiko ondasunak goza ditzaten. Bizitzako gozagarri guztiak eskuratzen dituzte, plazer guztiak
gozatzen. Ba ote da jainko faltsu horiei eskaintzen zaizkien sakrifizioen artean bat bera ere, jainko horiek irainduz gozatzen den plazer

· Zerbait prestatzen ari da sukaldaria, eltzeko baten usainak sudurra gozatu dio.
3 (aipatzen den norbait) Baina adarbakoitzak, neska gozatzera doan une berean, ehiztaria usaindu izan balu eta, jiraturik, eraso
minutu bakarra balio duenik?

egin izan balio? Eta horren berri badu, hain zuzen, ni gozatzen nauenak; zeren eta, nitaz bete-betean gozatu ahal izateko, lehenbizi,

·

Azpiak irekiz bere
kanpoko azal gogorrak zuritu behar dizkit jatun horrek, benetan, nire bihotzera edo mami gurinera iritsiko bada.
moldean zerbitzatu zituen anitz herritar soldadu gozatu zituen. Lagunarteak asko gozatzen nau / baina bakardadeak erakutsi dit /
gozamen hori estimatzen.

4 (aipatzen den zerbaitez) Izateaz gain bizitzeaz ere gozatzen duena. Oinazepean eta atsekabean aurkitzen zarenean oroi zaitez
oraindik gozatzen dituzun ontasun eta zorionez. Eta ustez askapena zuen garaipenaz gozatu zuen neskaren gainean. Bere Sortzaileaz
etengabe gozatzen duelarik. Dohakabea behar du izan bada gizonak bere buruari ezarri dizkion ukoez gozatzen ez jakiteko. Beraz, bere
buruaz gozatzen du baina era ez-perfektuan. Hitzen musikaz gozatzeko.

5 (aipatzen den zerbaitekin) Argi dago beraren gozokiak zoragarriak direla eta denok gozatu dugula haiekin. Zer dela-eta gozatu
behar ote dute besteek ene diruekin?

6 (onurei buruz)

Konstituzio nazionala eta libertate publikoa abantailatsuago baitira probintzientzat hauetakoren batzuk gozatzen
dituzten pribilegioak baino. Nazioarteko mailan, erregearen babesaz gozatzen zuten, eta, hala, haien merkataritza-ekimenek koloniahedapenaren tankera hartzen zuten. Brady plangintzak nekez onbideratu zuen Mexikoko ekonomia, eta 1990az geroztik gozatu duen
kapitalen sarrerari ez dio ia etekinik atera inbertsio-tasak goratu ahal izateko. Eskuak nekatu gabe bizitzeko esperantza zukeen, demagun,
eihera edo errota baten errentez bizi artean gozatuz.

· 7 da ad (zerbaitetik) atsegina edo onura lortu; alaitu. ik dastatu. Haien oskoletako espiralen ederrari begira gozatu
ginen. Adulterioa, orduan, senarrari batere axola ez dion gertaera izango da, ez baitu horren berririk; eta guztiz ona izango da
emaztearentzat, hartaz gozatuko baita. Pinu-orri horien gainean gozatu zen Byron Teresaz. Udako gau giro epelaz gozatua nintzen.
Ondasun horiez guztiez gozatu nintzen, jakinduriak ekarriak baitira. Arratsaldeko eguzkiaren ferekaz gozatu gara. Atsegin debekatuaz
gozatu zirela leporatzen zien. Walther PPKren metal olioztatuzko mekanismoak ateratzen zituen klaskadez gozatu nintzen. Ederki
gozatzen ginen orduan zurekin, zure haserrezko hitz frijitu haiek gogotik aditzen. Zeruetan elkarrekin gozatzen diren dohatsu guztientzat.
Zoritxarrekoa alferreko solasaldi hutsaletan gozatzen den erlijiosoa. Melankolian gozatzen dira.

8 (objektua -z, -ekin... kasuetan, mendeko esaldi laguntzailerik gabeetan)

Nitaz gozatu nahian, konkorduna eta zu
elkar harturik zeundetelakoan nengoen. Badrulbudur onik ikusi zuelarik, sultana puska batean ez zerurako ez lurrerako geratu zen, baina
gero, elkarren presentziaz gozatuz, hitz eta pitz aritu ziren. Baionako xingarraz gozatuz. Marrazketa-gelan nengoen afariaz gozatzen.
Estatu unibertsalen onurez gozatzeko aukera. Ahantzia du liburuekin gozatzea zer den. Kontenplatzen ari naizen gauzaz tristatu ala
gozatu nahi dudan. Bedeinkatua izan bedi zure iturria, zeure gaztaroko emaztea: gozatu berarekin!

· 9 du ad (orobat gozotu g.er.) gozotasuna eman, gozoago bihurtu. Arroz budina jaten du berriz, sakarinaz gozatzen
du berriz kafea. Piko idorrez gizentzen omen zituzten ahateak, lehenbailen gantzatu eta haunditu ezezik, gozatu egiten baitzien gibela. Ez
da Disneyren azukreak gozatutako unibertsoa. Piztiak gisa hartan ematzen eta gozatzen zituèn gizonak [...] berdintsu eta orobatsu bihur
baitzitzakeen neguak uda eta euriak ateri. Hark gozatutako argizagia bezain malgua eta mela zen Salemdarren poza. Egunero hartzen
zituen morfina tanto haiek, gozatu baino, garraztu egiten zutela Leonen aldartea. Errementariak ere sutan gozatzen du burdin puska,
mailuari malguagoa gerta dakion. Edo gatza gozatzen? Intsentsuak eta kandelen keak gozaturiko aire hotz hartaz. Bizitokietako
hezedura eta umela janez, aire epelez giroa gozatzen. Ereiteko, aldiz, lurra euriz xaretu eta gozatua hobe aukeran. Gero, ahotsa
gozaturik, azken ahalegin bat egin zuen nire borondatea malgutze aldera: [...]. Bere bihotzeko zauria gozatu eta sendatu arte. Jende
gehiago etsitua zegoela jakiteak ez zizkidan penak gozatzen. Zeure mundualdia erosotu eta gozatu nahi baduzu, ez itzazula hazi zeure
ondasun ustezkoak, zeure grina antzuak murriztu baizik. Hitzek inon ikasi gabeko jakite bat dakarte berekin, ezjakinak edo jakinezak
gozatutako jakite bat. Egia osoaren gordintasuna zer edo zer gozatze aldera. Bizi guztian odola loditzeraino pilatu zaien oinazea eta
desengainua ur gazitan gozatu nahirik, arindu nahirik eginahalean. Zati bat sakrifikatu zuten, gainontzekoaz seguru eta lasai gozatzeko. Zer egin behar duzue orain? -galdetu die Aitorrek, agurra gozotu nahian.

· Txarraldia gozatuko zaizu Renon.

10 (musika-tresna bat)

Batzuek dutara jotzen zuten, masustondozko gider luzeko mandolina, zeta bihurrituzko bi hari besterik ez
duena eta tonu laurdenetan gozatua dagoena. Musika-tresna gozatzen duen jolearen keinu leun dotoreaz.

11 (era burutua izenondo gisa) Hirurak esne gozatua edaten. Kasernako bizimoldearen deskribapen gozatuegiak.
12 (era burutua izen gisa) gozamena. Badut nahiko sentsibilitate O-k sentitzen duenaz jabetzeko eta harena gozatu hutsa,
nolabait esanda, izan daitekeela jakiteko. Bi gazteek gozatua hartzen zuten han. Serio antzean zegoen, guztiz nasai eta bare, begiei

gozatua ematen, irririk ez ezpainetan. Haren barrabilak musukatzeko eta miazkatzeko eginak zeuden eta gozatu handia hartzen nuen
haien gainean aurpegia igurzten nuenean. Gaur-gaurko itzulpen askok gozatu gehiago ematen dit niri, jatorriz euskaraz idatzitako gaurgaurko zenbaitek baino. Ez dakizu zer-nolako gozatuak ematen dizkiguzun! Guk, esaterako, agintzen genion bati: hi, aberaskume,
emaiguk gozatua.

13 usain-gozatu da ad Txukundu, usain-gozatu eta soinekorik ederrenaz jantzi zaitez.
[3] asko gozatu (19); asko gozatu zuen (4); bapo gozatu (3); batez gozatu (3); bete betean gozatu (3); bizitzaz gozatu (3); ederki gozatu (8); ederki
gozatu zuten (4); garaipenaz gozatu (5); gehiago gozatu (6); gehien gozatu (6); gozatu ederra (12); gozatu ederra hartu (6); ikaragarri gozatu (3);
bizitzaz gozatzea (3); gozatzea baino (4); gozatzea baizik (6); gozatzea da (8); gozatzea lortu (3); gozatzea nahi (3); hartaz gozatzea (7); ikuskizunaz
gozatu (5); jokoarekin gozatu (3); ondo gozatu (3); pilota gozatu (3); uneaz gozatu (4)
gozatua hartu (4)
bizitzaz gozatzea (3); hartaz gozatzea (7);
gozatzeari utzi gabe (3)
begiak gozatzeko (3); berriro gozatzeko (3); bizitzaz gozatzeko (4); emanaldiaz gozatzeko (3); emanaldiaz gozatzeko aukera (3); gozatzeko
asmoarekin (3); gozatzeko aukera (85); gozatzeko aukera dute (3); gozatzeko aukera ematen (3); gozatzeko aukera eskaintzen (3); gozatzeko aukera
izan (14); gozatzeko aukera izango (19); gozatzeko aukerarik (7); gozatzeko aukerarik izan (3); gozatzeko balio (3); gozatzeko eskubidea (8);
gozatzeko gai (5); gozatzeko gaitasuna (3); gozatzeko garaia (4); gozatzeko gisan (5); gozatzeko gogoa (5); gozatzeko modu (5); gozatzeko modua
(4); gozatzeko moduan (6); gozatzeko moduko (5); gozatzeko parada (20); gozatzeko parada izan (3); gozatzeko parada izango (3); gozatzeko prest
(3); gozatzeko unea (5); ikuskizunaz gozatzeko (6); ikusteko eta gozatzeko (4); lanaz gozatzeko (4); musikaz gozatzeko (6)
bizitzaz gozatzen (3); ederki gozatzen (3); egiten gozatzen (3); gozatzen hasi (12); gozatzen hasi zen (6); gozatzen hasten (3); gozatzen ikasi (4);
gozatzen jakin (3); gozatzen jarraitu (4); gozatzen jarraitu nahi (3); gozatzen laguntzen (4); gozatzen nuen (15); gozatzen saiatuko (4); gozatzen utzi
(8); gozatzen zen (6); gozatzen zuen (21); gutxiago gozatzen (3); hainbeste gozatzen (3); hartaz gozatzen (5); ikaragarri gozatzen (5); izugarri
gozatzen (3); literaturaz gozatzen (3); pilota gozatzen (4); zorionaz gozatzen (3)]

gozatualdi iz gozatua. Eguraldia koska ttikidun badator, larreak irabazian berdetzen dira, azken gozatualdia aziendei emanez.
gozatzaile iz gozatzen duen pertsona.

Bere sexu grinaren ikuskizunaren poderioz berriturik edo areagoturik ikusten dituen
gozatzailearen antzera. Schopenhauer bera gozatzaile desengainatua izanik, sinesteak oro, itxaropenak, olertiak, ilusioak azpikoz goratu
zituen. Eta huna hor beste mundu bat, jende haundieria gozatzaileena, aberats, artista eta beste.

gozatze iz zerbaitek eskaintzen duen atseginaz jabetu. Gorputzak, gozatze hori dela medio, egoera berri bat izaten duela.
Bainan hara, batzutan gozatze horrek halako karats gostu bat hartzen du urteak joan arau! Eta, niretzat, hori da artea: zentzumen
guztiekin gozatzea, eta ez jakitea errealitatearen eta fikzioaren arteko ze planotan zauden; gozatzea eta, gozatze horretan, zure burua
identifikatzea aurrean duzun obrarekin.

gozo [3410 agerraldi, 260 liburu eta 611 artikulutan] 1 izond zentzumenei eta bereziki dastamenari atsegin
edo gogoko zaiona; atsegina sortzen duena. ik goxo. Oinarrizko lau zapore badirela frogatzen dute test zientifikoek: gazia,
garratza, gozoa eta mingotsa. Jaki gozo ugari. Sagar gozo askoak. etorri etxera nirekin eta afari gozoa prestatuko diat. Bazka gozo
urriko euskararen larre otazu honetan. Uxuala edan eta tabako gozoa erretzen dik. Musu leun eta gozo bat eman zidan masailan. Dasta
gozo bat igotzen zitzaidan sabelean gora, urdailean barrena, bihotzetik ahoraino. Emakume lodi baina gozoa bera, madonna bat beltzez
jantzia. Mutil koskor mehe bat zen, itxura gozokoa. Ezagutzen dut; neska gozo eta guztiz geza horietakoa. Egun garratzen atzetik
gozoak datozela. San Migel aurreko astea ere gozoa eta eguzkitsua joan zen. Gure ondoan ordu gozo aunitz egindako laguna zen.
Steam-boaten lastertasunak altxaturiko haize gozoa arnasten zuten atseginaren atseginez. Kostatik legoa laurdenera ikusten genuen ontzi
eder hura, eguzki printza gozo batek argitua. Isiltasunak badaki aterpe gozo izaten. Alaitasun berezi bat eman zidan, haurtzaroko
oroitzapenekin eta paisaia gozo batekin lotutakoa. -Ez dira berri gozoak, laztana. Britainiar erregeordeek klima gozoa amesten baitzuten.
Haren bizitza gozo eta erosoaren hondamen erabatekoa. Amets gozo bat, eta amets gozoagoak egiteko bidean sartzeko atea ere bai.
Haxixaren usain gozo hartaz kargatutako aireak. Ura beroarazi zuen usain gozozko belar ugarirekin. Halako berotasun gozo bat igo
zitzaion aurpegira. Harridura gozo batek hartuak bezala. Ezin eragotzi malenkonia gozo batek, goizaldeko lanbroaren antzera, bere gogoa
bahitzea eta blaitzea. Barne lasaitasun gozo bat sentitu nuen, eta neke handia ere bai, asko ibili ondoren bat-batean eseritakoan nabari ohi
dena bezalakoa. Alferkeria gozo batean bizi ziren, halako bizimodu garesti, korapilatsu eta handinahikoan. Baziren urte batzuk modu gozo
horretan egokitzen ez ginela. Galminak bizimindu egiten gaitu, eta biziarazten, urduritzen, tirtiritzen, xaxpikitzen, ezinegon gozo batez
janzten. Ez baitago etsipen gozorik inon. Ikusmirak azala pinportu, eta [...] hotzikara gozo bat eragin dit. Besarkada gozo batean bildu
ninduen, emandako albistea eskertzeko.
zuen merezimendu handirik.

·

Samina gozo eta gozoa samin bihurtzen duzuenok! Bere gozoenean zegoen, baina horrek ez

· 2 (izan aditzarekin, artikuluaz)

Gozoa da egunsentia gaua beilan igaro duenarentzat. Herriko urak albo herrietakoak baino
gozoagoak baitziren. Lan bila ibiltzea ez zen gozoa. Ez da gozoa borroka; aitzitik, petrala da. Erantzuna ez zen gozoa izan. Zeinen
gozoa den bizitza, Gilles! Eta agurra bonboiak bezain gozoa izan da.

· Zer, eztia baino gozoagorik?

3 (izenondo elkarketetan)

Saltsa gozo-garratza osatzeko. Habanan barnako frontoi, kafe, kasino eta kabaretetako gau epelgozoetan. Begi urdin-ilunen soa, berriz, gozo-herabea... Bere bihotz gozo-gupidatsuak eraginda. Uzta astunak biltzen diren lur gozo
ederrak. Ezkai usainean emandako egun gozo tristea gogoan zeramala. Kirioak dardararazten zituen ahots gozo samin batez hitz egin
zuen. Amets bakan batzuetan [...] sentitzen duzun betetasuna, magal epel-gozo-leun batetik partitu nahi eza. Bere begi beltz gozo
samurrek gogortasun hura leuntzen bazioten ere. Emakumezkoentzakoa omen zen pontxe bero indartsu gozo bat hartzera gonbidatu
zituen denak. Hango haize fresko, arin, gozo, belarren eta hostoen usainez beteak. Egongela eder, ilun samar, bildu, gozo baterako atea
zabaldu zidan.

4 (hitz elkartuetan)

Isidorak ematen zizkion pasta haien kolorea: gozo-une urriko bere haurtzaroan ezagutu zituen urre gorrizko
txanpon bakarrak. Gozo-puntu egokia du, gustatuko zaizu. Ke arrea mistelaren gozo-usainarekin nahasian ondo loditu arte. Akerraren
adarra ere jango zuketenean, gozo zantzurik berekin baldin bazuen.
txokolatearen gozo-garratza bezala.

· Bazirudien gozo gauzak jateko jaioa zela. · Edipo ahots bikoa zen,

· 5 adlag

Hain kartsu eta gozo hitz egiten entzunda. Barrez ari zen gozo. Hona gizon bat gozotan gozo bizitzen dakiena, eta alai.
Espiritu gaiztoa bazen ere, gozo tratatu zuen... Horren zamak hain arin du estutzen eta hain gozo zauritzen, ezen [...]. Eguzkiak gozo
jotzen zuen hilerriko paretan. Ez naute gozo hartu eta hobe dut isilik. Gozo baina aldi berean sendotasunez. Hitzak gozo eta begiak gogor.

· 6 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)

Siziliako ardoaren gozoa. Amets bat izan baitzuen, azukrearen gozoa utzi ziona
oroimenean. Hitz goxoak erabiltzen eta hitzen gozoa azukre-uraz bustitzen. Bestelako zaporea eransten baitio debekuaren gozoak.
Mendeku asmoen gozoa dastatu zuen bidaia antolatu bitartean. Bizitzako azken plazer apurren gozoan. Gizon portatu hintzen, hori bai,
baina gerraren garratzean gizon, ez amodioaren gozoan.

· 7 iz gozotasuna. Gure parterik hoberenak aurkituko du horretan gozo osoa, eta, gozo horretan irauten lehiatuko da. Gure bizia bide
zuzenean eramatetik sortzen den barneko gozo izigarria. Atsegin edo gozo gutxiago hartuko dio jan-edanari. Berriro arrotz gertatzen
zaizkie izpirituzko kontsolamendu eta gozoak. Halakoetan ez nuen gozorik izaiten, zeren urduri jartzen bainintzen eta nekez hartzen
ninduen loak.
egotziz gero.

·

Josu, gure anaia gaztea, gozo oneko normalean, zakur amorratuaren umoreaz jaikitzen ahal dela ohetik desorduetan

8 gozokia.

Ardoa eta gozoak ez zituzten ukitu. Txosna eraikia zutenean, egin zuen lehenbiziko gozoa eskaini zion gozogileak.
Txokolateak eta gozoak pasatu ziren orduan mahaiaren biran

9 gozoa (egon, jarri ...) (ironiazkoa) Gozoa zagok. Bere lantokia suak hartu bazuen gozoa egongo zen neska! Orri hau hutsik
entregatzen badiot neure goikoari, gozoa jarriko zait... Ilez beteko ziguk etxea eta gozoa jarriko duk Mirari etortzen denean. -Gozoa
zatoz, Justo! -esan zion Mariak-. Entzun behar izan nituen gozoak gero... -Gozoak jarriko zineten...

10 bertan gozo ik goxo 6. Bertan gozo egoten nintzen, Gorrotxa eta bere tankerakoekin bake ederrean. Hura izan zen lehenbizikoa
amore ematen, zalantza guztiak ahazten, eta bertan gozo egin zuen, zoriontsu eta ahazkor, Lajosek isurtzen zuen jario liluragarrian.

11 ez gazi eta ez gozo Hasiera-hasieran ez gazi eta ez gozo, nirvana egoera moduko batean nengoen.
12 gazi-gozo1 izond Usain sarkorra zerion, sunda gazi-gozo halako bat. Londreseko erbeste gazi-gozoan. Eguneroko gorabeherak,
gertaera gazi-gozoak. Komedia gazi-gozoa da Eramos pocos. Hozkirria eta jakingura nahasten zituen sentimendu gazi-gozo bat sumatu
zuen eztarrian gora. Mutilak, bertigoarekin batera, uzten zidan hutsa betetzeko esperantza gazi-gozo bat ere. Deus espantagarririk ez:
musu batzuk eta bertze horrenbertze fereka presati, biharamunak irrealtasun gazi-gozoaren mihiseaz estaltzen zituenak.

13 gazi-gozo2 iz Maitasunaren gazi-gozoak eta gizakiaren argilunak. Aurrera segitzen du bizitzak, bere gazi-gozo guztiekin, eta abar.
Gazi-gozo antzeko batekin esan zidan, egun haietako bere lan akigarri haren amaierak sentimendu kontrajarriak sortuko balizkio bezala.
Literaturaren gaineko gazi-gozoak eta azken liburuei buruzko berriak. Baina ohar hark eragindako gazi-gozoak gazi-gozo, estimutan
nituen herr Öchlerren eskolak.

14 gozo denda (orobat gozodenda)

Gozo dendetako erregaliz zainei, aran pasei, labean lehortutako sagar zanpatuei, kandi
azukreari. Kale-kantoiko gozodenda txikian. Pastel hondarrez betetako kukurutxo bat erosten zuten gozodendan. Iruñeko Beatriz gozo
dendako jabeek. ISO 9000 ziurtagiria duten gozo-denda edo komentuak.

15 gozo egon

Aire guztia bare eta gozo zegoen. Begiak itxirik, besarkaturik, gozo egoten ziren hizketan eta laztan artean. Hantxe
gozo egoten, orduak samur igarotzen, larruak larruari plazerra emanez gauak gozatzen, horditurik zoriontsu. Etxera joanez gero, gozo
egongo haiz bibliotekan.

· Zorionez, edatekoa gozo dago.

16 gozo-gozo

Gozo-gozo besarkatu zuen. Ni gozo-gozo nago nire ohean. Hasten zaio Marta gozo-gozo hizketan, emateko faborez
Mikel Arreseren telefonoa. Andre zintzo hark Balthazarri gozo-gozo esaten zizkionak entzuten. Kateme baten magalari gozo-gozo bilduak
zeuden bospasei katakume jaio berri. Eta halatan da heriotzaren besoetaratu, gozo-gozo nahiz kolpe batean, heriotza naturalez edo

·

eznaturalez. Otordua gozo-gozoa izan zen. -Ene, Modgis, gozo-gozoa dago. [Eguzkiaren] argi galdu oraindik gozo-gozoak, ukitu ere ozta
egiten zituen masustondo ilarak.

16 gozo izan

Batari gozo zaiona besteari mingots bazaio. Eta aho sabaian errautsaren gustua egiazki gozo zitzaidan. Askatasuna

7ozo zitzaiola ezin ukatu. Kide haren irriaren oihartzuna gozo zitzaidala oroitzen naiz. Gozo ginen etxe hartan.
kapitaina. ik gorago 10.

18 gozo-mikatz

·

Gozo izanen duk

Tabako turkiarraren usain gozo-mikatza. Maitearekin zorionaren eta etsipenaren zorabio gozo-mikatzak bizitzeko.

·

Hainbesteko kutsu gozo-mikatza ekarriko zuten gertakizunen errenkada luzea. Zer esan, inoren gozo-mikatzak zelatatzea lanbide duen
gizon bati? Herri kirolariaren gozo-mikatzak azaltzen.
[4] ahots gozo (10); aitatxi gozo (4); amets gozo (6); aurpegi gozo (5); bezain gozo (12); bolada gozo (4); erraz eta gozo (4); gauza gozo (5); gazi gozo
(27); gozo bihurtu (4); gozo bihurtzen (4); gozo egoten (4); gozo eta ezti (4); gozo garratza (4); gozo gozo (95); gozo gozoa (14); gozo gozoak (5); gozo
hartu (7); gozo hitz egiten (5); gozo leun (4); heriotza gozo (4); hitz gozo (16); irribarre gozo (9); janari gozo (5); lo gozo (5); lurrin gozo (9); modu
gozo (4); opil gozo (4); oso gozo (4); sentimendu gazi gozo (4); te gozo (4); une gozo (6); usain gozo (28); zerbait gozo (4)
aho gozoa (5); ahots gozoa (9); amets gozoa (4); ardo gozoa (7); bezain gozoa (18); bolada gozoa (28); egun gozoa (4); emakume gozoa (4); epeltasun
gozoa (4); euri gozoa (5); ezti gozoa (7); eztia bezain gozoa (4); garaipenaren gozoa (4); gazi gozoa (69); gozo gozoa (14); gozoa da (41); gozoa dago
(5); gozoa dastatu (6); gozoa iruditu (5); gozoa izan zen (13); gozoa jarri (6); gozoa jarriko (7); heriotza gozoa (5); irri gozoa (4); irribarre gozoa (12);
irribarre gozoa eginez (4); joko bolada gozoa (4); lurrin gozoa (8); oroitzapen gozoa (4); oso gozoa (20); oso usain gozoa (4); txit gozoa (9); une gozoa
(13); une gozoa bizi (8); urrin gozoa (4); usain gozoa (61); zapore gazi gozoa (22); zapore gozoa (8); zerbait gozoa (6)
amets gozoak (4); bezain gozoak (4); gazi gozoak (35); gozo gozoak (5); hitz gozoak (23); hitz gozoak esaten (4); jaki gozoak (4); oroitzapen gozoak
(7); oso gozoak (7); une gozoak (13); usain gozoak (7)
bolada gozoan (35); bolada gozoan dago (5); gozoan da (8); gozoan dago (7); joko bolada gozoan (11); lo gozoan (6); oso une gozoan (4); une gozoan
(18); une gozoan da (6)
bolada gozoari (12); bolada gozoari eusten (4)
usain gozoen (5)
ametsik gozoena (5); unerik gozoena (17); unerik gozoena bizi (4)
une gozoenean (4); unerik gozoenean (16)
postu gozoenetan (4)
jaunaren usain gozoko (4); usain gozoko (24)
hitz gozoren bat (4)
ahots gozoz (4); hitz gozoz (10); lurrin gozoz (6); usain gozoz (15)
usain gozozko (5)]

gozoaldi iz gozoa den aldia.

Bizitzari gozoaldi izpiren bat ematea. Edo "joan hadi porkulo hartzera, faborez!" eta antzeko

gozoaldietarako.

gozodenda ik gozo 13.
gozodun izond gozokoa. Zuhaitz ikusgarriak eta fruitu gozodunak.
gozogabe izond gozorik, gozotasunik ez duena. Beste hirurei begiratuko die une batez, eta algara gozogabe bat botako du.
Ur berde nazkarria goitikatu nuen gorpu gozogabearen gainean.

gozogabetu, gozogabe(tu), gozogabetzen da ad gozagabe bihurtu, gozoa galdu.

Eta, batere uste ez zenuela,
gustua gutxitzen hasten zaio [maskatzeko gomari], gozogaltzen, gozogabetzen, eta kuxkurtzen eta lehortzen, eta nekez luzatzen da eta
nekezago puzten.

gozogaldu, gozogal(du), gozogaltzen da ad gozoa galdu.

Eta, batere uste ez zenuela, gustua gutxitzen hasten zaio,
gozogaltzen, gozogabetzen, eta kuxkurtzen eta lehortzen, eta nekez luzatzen da eta nekezago puzten.

gozogile iz gauza gozoak edo gozokiak egiten dituen langilea. ik gozokigile. Hasiak ziren saltzaileak beren txosnak
eraikitzen, eta gozogile bati lagundu zion berea altxatzen. Txosna eraikia zutenean, egin zuen lehenbiziko gozoa eskaini zion gozogileak.
Pastak egiten zituzten bitartean, solasaldi ederra izan zuten gozogileekin. Niri gozogile batek prestatu behar dit bazkaria, ez sukaldari
batek... Julienen urdaitegiaren aldamenean, Foulon gozogileak bere espezialitate ospetsuak ditu erakusgai. Hoteleko sukaldean gozogile
izandako neska frantses batekin. Gaur egun Bergaran ezkonduta gozogile baldin badihardu ere.

gozogintza iz gauza gozoak edo gozokiak egitea.
gozogintzari buruzko erakusketa.

Orain gozogintzako erregina horrekin zabiltzanez... Komentuetako

gozokeria (orobat gozakeria) iz gozotasun gaitzesgarria.

Haragi-gozakeriak eta atseginak.

·

Ez zen egon beste

gozokeriarik hala ere. Onginahiz egiten genizkion gozokeriak.

gozoki1 1 iz tamaina txikiko gauza gozoa, azukre urtuz edo txokolatez egina. ik goxoki2.

Eta gozotegira joan
ginen hirurok, nire gozokirik gogokoena erostera: kremazko bonba. Pobreetan pobreenek ere gozokiak banatzen dituzte seme bat
jaiotzen zaienean... Eta gozokietan eta litxarrerietan gastatzen nuen oso-osoa. Lantuan aritzen zen gozoki eske. Gozoki bat ezpainetan
hartu, eta bion artean miazkatzen genuen. Non bizi zara?, galdetu nion, gozokia ahoan bueltaka nerabilela. Gozokia miazkatu berri duen
umeak bezala. Berton harikaltzen zituzten konplotak, kafea hartu eta gozokiak dastatuz batera. Ia egunero gozokiak egiten zituzten
esnegainarekin. Frantziako Parlamentuak [...] debekatu egin du soda eta gozokiak saltzeko gailuak ezartzea ikastetxeetan. Gurin horrekin
gozokiren bat egiteko asmoa dugu zortziok. Apalak eta apalak zeuden imajina daitezkeen gozokirik goxoenez bete-bete eginda. Upel
handi bat zapore guztietako gozokiekin.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Ronek gozoki berde bat hartu zuen. Moskuko gozoki lehorrez beteriko potoei. Mendazko
gozokiak eta limonada erosi zizkion mahai bateko neskatxa zuri bati. Mendazko gozokirik nahi? Erregalizko gozoki bat ematen dio neska
txiki bati. -Har itzazu eztizko gozokiok, Yepestik neuretzat propio ekarriak. Krepe-paperezko otzarak, menda-zaporeko gozoki trinkoz
mukuru beteak. Kolorezko gozokien poteak. "Mostaccioli" deituriko gozokia, almendraz, azukrez, eztiz eta beste osagai batzuez egina.

3 irud Lau mutil pisu batean..._gozoki gozoegia. Espainiako Kopa gozoki zoragarria da Gasteizko taldearentzat.
4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Marron glaceetatik eroritako puskak, gozoki ontzien hondar

susmagarriak. Gozoki
mordo bat, amak egindako marrubi tarta bat. -Gozoki-pila ekarriko dizugu Honeydukesetik. Quenu gozoki kaxa baten bila bidali zuen.
Kalabaza-freskagarriz eta Honeydukeseko gozoki-poltsez. Gozoki-pakete handi bat eskularru-kaxan. Gozoki-zorro bat atera eta Charlieri
eman zion eskura. Kolore bizi-biziko gozoki-zaparrada bat erori zen Harryren altzora. Laranjondozko gozoki-makilatxo bat. Esku batean
gozoki-paper bat eta bestean ur-zakur bat zeukala.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) -Honeydukesen esne-gozoki berri bat dute, eta dohain ematen zuten probatzeko.
Platerean melazazko azukre-gozokiak eskainiz. Hagriden melaza-gozokiak matrailezurrak itsatsita utzi zizkion.

6 gozoki denda ik gozotegi. Gozoki-denda nahiko ona da. Gozoki-dendaren barrualdetik itsatsita zegoen ohar bat seinalatu zuen.
Eta hotelak, gozoki dendak, erakusleihoak, mordoa... Port-Neufeko gozoki eta txokolate dendaraino. Bere ondoan mahai bat zegoen;
gozoki-dendaren erdia han metatuta zegoela ematen zuen.

7 gozoki-saltzaile

Hankapeko zakurrak, bizikletetako gizon gozoki-saltzaileak. Edari-saltzaileak, ron barne-pizgarri saltzaileak batez
ere, eta gozoki-saltzaileak. Kalezuloaren sarbidean bi denda zabalik zeuden artean: eskuinaldean, osaba Kamilena, gozoki saltzailearena
alegia.
[3] gozoki batzuk (3)
gozokiak erosi (3); gozokiak erosteko (3); gozokiak jaten (3); gozokiak zeuden (3); mendazko gozokiak (10); zapore guztietako gozokiak (4)]

gozoki2 adlag gozotasunez. ik goxoki1; gozoro; eztiki.

Ortuzainak kalearen muturreraino lagundu zien, eta, une batez
Florenten eskua berean atxikita, honela esan zion gozoki: [...]. Gozoki ari zarete honetaz eta hartaz, sexua mintzagai nagusi. Zerorrek
daramazu horretara, zu gozoki gorestera. Munduko zamak, honela, gozoki mendean hartzen ninduen, ametsek hartzen gaituen eran.
Aingeru onak arimari gozoki, arinki eta leunki ukitzen dio. Oroitu zein gozoki eman genien hortik aldentzeko manua! Gozoki bainan
fermuki. Asko jan, gutxi jan, langileak lo egiten du gozoki. Dirua eta gorputz-arimetako miseria gozoki uztartzen hobekienik asmatu duen
sistemarena.

gozokigile iz gozokiak egiten dituen pertsona. ik gozogile. Gozokigile ona zen, baina bere dohainak oso aldi bakanetan
erakusten zituen osoki

gozokiro adlag gozoki. ik goxokiro. Barrabilak ferekatu zizkidan maisuki, biak batera gozokiro eta banan-banan ere bai.
gozopil iz barruan gai gozoren bat duen ore azukreduna, labean errea. ik pastel; pastiza.

Etxean egindako
gozopil plater bat. Gozopil bat eta gozokiak erosi nituen. Tea hartzen zuten, gozopilekin. Gurinezko gozopilak, konpota eta mota
askotako opilak. Eta, beti bezala, hostorezko gozopila. Zakutxo mordoa zeraman, ogiz eta denetariko gozopilez beteak. Gozopilak,
seguraski, apur bat andeaturik izango dik gainaldea. Hasi gazpatxotik eta etxean egindako pekan intxaurrezko gozopileraino.
Astelehenean, gozopilak egiteko eskatu zidan aitak.

gozopiltxo iz gozopil txikia.

Han-hemenka, mahaiak zeuden kalean bertan zabaldurik, intxaurrekin, xaboiarekin eta xaboiaren
antzeko gozopiltxoekin. Gozopiltxoak egiteko horretan oso ongi moldatzen bainaiz une honetan.

gozopoto 1 iz adkor gehiegizko gozoa. Zinismoaren kontra, gozopotoa.
· 2 (izenongo gisa) Taldeak kantu-emanaldi gozopoto horietako bat eskaini behar omen du Dontsu Etxeko harreragelan.
gozoro (orobat gozaro; Hiztegi Batuan gozoro agertzen da) adlag gozoki. ik goxoro. Eguzkitan gozoro dagoen
horko sugegorri erdi hil hori. Gozoro hitz egiten zion, ama
ere lasai egin dezake lo kulturaren altzoan gozoro etzanik.
eta gozaro baliatzen direnean bere ahalmen naturalez.
hegaztitxoari alde egiteko eta Jauna goresten jarraitzeko.
gozoro.
[3] gozoro erre (3); gozoro hitz egiten (3); gozoro sartu (3)]

baten antzera. Ahoa gozoro hezatzen duen atsegin hori. Gaur eromenak berak
Aldi gozoa esan dut, zenbait espirituk ez daukatenean arima astindua eta lasaiki
Patxadan gozaro egositako eltzetik urrun. Gozoro eta arrenka agindu zion
Ez zuten ulertu bera ez beste gizon baten besoetan zetzala, lo, zoriontsu eta

gozotasun 1 iz gozoa denaren nolakotasuna. ik goxotasun; eztitasun; gozokeria.

[Azukrea] giza klase baten
goitasunaren ikur ez ezik, gozotasunarena ere baitzen. Zer den ur freskoaren gozotasuna, udan bereziki. Ardo horrek gozotasun guztia
galduko luke eriaren ahoko mikaztasunarekin. Airearen gozotasun epelak. Eguraldiaren gozotasunaz bustirik. Lilaren larruaren
gozotasuna falta zuela, haren xerka partitu zen. Lisaren gozotasun hunkigarriak harrapatu zuen berriz ere. Sentipen bera nagusitu zait
guztietan, gozotasun akigarri bat. Denak musen gozotasunez zipriztindurik. Zu zara gure gozotasun guztia. Ohe atorra jantzita, oinak
artile kizkurrezko alfonbraren gozotasunean. -Urdanga halakoa! -oihu egin zuen, gozotasuna alde batera utzita-. Jainkotasunaren
samurtasun eta gozotasun mugagabea. Gozotasunez begiratu zidan. Senideok, norbait hutsegiteren batean aurkituko bazenute, zuek,
Espiritua duzuenok, saia zaitezte halakoa gozotasunez zentzarazten. Ezerezaren gozotasun hutsalean murgiltzekoa. Landu gabeko
mahastia ere Jaunaren usain gozoa hedatzen zuten kimuak ematen hasi zen eta, gozotasunezko loreak sortuz, ohore eta ontasunezko
fruituak eman zituen.

2 pl

Bizitzako gozotasun guztiei uko egitea geure borondatez. Despotismoak une horretan dastatzera ematen dituen gozotasun
esanezinak.

3 (hitz elkartuetan)

Gerezi beltzek ematen dioten aldibereko garraztasun eta gozotasun puntu hori estimatzen diote silesiarrek.
Sekulako arima-gozotasuna eta Espiritu Santuaren kontsolazioa sentitu zuen. Ohearen haur gozotasuna.
[3] gozotasun handi (3); gozotasun handia (5); gozotasun handiz (5); hain gozotasun handia (3)
kontenplazioaren gozotasuna (3); gozotasunez bete (3)
gozotasunez bete (3)]

gozotegi iz gozoki denda. ik pasteleria.

Eta gozotegira joan ginen hirurok, nire gozokirik gogokoena erostera: kremazko
bonba. Downes's gozotegian sartu zen. Biok beheko auzoko gozotegian txokolate beroa hartzen ari ginela. Gozotegiko zorro zuri bat
zabaldu zuen. Gozotegi bateko erakusleihoa hautsi eta pastelak jaten. Ardandegietatik ateratzen ziren likore hatsak, okindegi eta
gozotegietako putz beroak. Gozotegi-labetik, laneko arropaz, Kako luzea atera zen. Kafetegi-gozotegi honen antzeko lekuetan.

gozotu, gozo(tu), gozotzen da ad gozo bihurtu. ik gozatu. Gero euren lursail maitean laborantza berriak probatzen joan
ziren eta ikusten nola basa fruituak gozotzen ziren.

gozozale izond gauza gozoen zale dena.

Jaki zehatz baten dastatzaile gozozaleari. Mutiko gozozale batek dozena erdi bat
meloi mozolori egiten dion sarrera bezalakoa baita nire nagusiak ehun gizon armaturi egiten diena. Jakina da aristokratak oso gozozaleak
direla eta goxoki guztiak berentzat gordetzen dituztela. Baina bihurria ere bai, bizkorra eta batez ere triperoa eta gozozalea. Beren
gozozale gosearen irrikak.

gozozaletu izond gozozale bihurtu dena.

Gutxienez astean behin bisitatzen zuen maistra Jones, nahikoa bizkorturik
mahaspasazko ogi bat egiteko Denver gozozaletuarentzat.

gr Olaizola II.ak eta Ruben Belokik 104 eta 105'7 gr bitarteko hiru pilota banatu zituzten saskitik. Errioxarrak eta Zubirikoak 104'9, 105'1
eta 105'9 gr pisatzen duten hiru pilota aukeratu zituzten, horietatik bi larrua itzulita dutenetarikoak.

graba iz legarra.

Ibaien ahotan bere baitarik formatzen den harri kozkor edo grabazko mihiak mugatzen duen eremu akuatiko
begiratuari. Berrikitan pintatu batteliku mehar gorri bazter beltzezkoa hondartzako grabaren gainean zutik pausatua.

grabadora

[22 agerraldi, 2 liburutan]

iz grabagailua.

Elkarrizketarako grabadora prestatzen ari zenean. Ordenagailua eta

grabadora zituelako bertan.

grabagailu [104 agerraldi, 21 liburu eta 16 artikulutan] 1 iz hotsak eta irudiak grabatzeko gailua. Grabagailuan
hartutako hitzak airean hedatu orduko. Garraioa errazteko, disko-jogailuaren ordez grabagailua aukeratu zuen. Oinez itzuli nintzen,
koadernoa eta grabagailua besapean hartuta. Grabagailua prestatzen hasi nintzen, kasetea atzera eramanez. Grabagailua piztu eta
libreta bildu zuen mahai gainetik. Grabagailua abian zelako marka. Kulturako erredaktoreak grabagailu bati eragiten zion aitzin eta gibel,
elkarrizketa bat papereratzen ari. Zortzi pistako grabagailu digital bat. Telefonora lotzeko grabagailua.

2 (hitz elkartuetan) Nire besapeko grabagailu-libretei behakoa egin zien, mesfidati. · Carlos da mezu grabagailu bat dudala dakien
pertsona bakarra.
[3] grabagailua piztu (6)]

[108 agerraldi, 14 liburu eta 68 artikulutan]
Grabaketak
egiten jarraitu zuen. Preso islamdarrei egiten zitzaizkien grabaketak birrindu egiten zituzten PPren agintaldian itzultzaile faltagatik.
Telebista palentziarrean ikusi ditugu grabaketa horren irudiak. Jobim-en zuzeneko emanaldiaren grabaketa amaitu zen arte. Biltze eta
grabaketa lan itzela. Mikrorik, grabaketa mahairik, soinu egokitzekorik eta beste teknika lagungarririk ez zegoen garaietara. Entzuketak,
bideo-grabaketak etxe miaketak, kondenatu gabekoen fitxategi genetikoak.
[3] filmaren grabaketa (3)]

grabaketa

iz grabatzea; grabatu dena. ik grabazio.

grabatu1 1 iz gainalde batean formak irartzeko antzea eta teknika. Artista bizkaitarrak hainbat diziplina landu ditu bere
bizitza luze eta emankorrean; askotarikoak, gainera: pintura, grabatua, collage-a, argazkilaritza, arkitektura, zinema... Grabatuaren
teknikan sakonduz. Grabatu edo litografia erakusketek.

2 irarlana.

Zurgin lanaz egindako grabatu bat. Grabatu zuri-beltz batean. Austerlitz eta Marengo-ko bi grabatu koloreztatu.
Zeramikazko grabatuak zituztenak. Grabatuetan irudikaturik zeudenak ziren. Proiektore batek argituriko grabatu klasikoak. Ikusirik
jarraian Holbein gaztearen herio-dantzako grabatuak. Margolanei eta grabatuei begiratzeko eran nabarmentzen baitira ikusleen arteko
aldeak.

grabatu2, graba, grabatzen 1 du ad gai gogor batean lanabes puntadun batez marraztu. ik irarri. Nire aitonamonak uste dute zura grabatzen ikastera joaten naizela. Agiri hau brontzezko oholetan grabatzea eta santutegiko esparruan agerian
jartzea erabaki zuten. [Asurbanipalen bilduma] ez baitzen erraz irarria izan buztin bigunean, harri gogorrean nekez grabatua baizik.
Txukun grabatu kobreen dilin-dalan etengabean. Baxuerliebeak grabatzeko estilo sumerikoaren berpizkundea. Metalezko pieza bat,
gainazal leuna grabatuta zuena. Ikurrina grabatua duen txiskero bat atera du. Labanaz zertxobait grabatu nuen aitonaren mahaian eta,
agur esan gabe, etxera etorri nintzen atzera. "Biba Luzaide" grabatu zuen nabala batekin Estatu Batuetako baso handi bateko lertxun
lerden batean.

2 irud Gutun guztiak memorian grabaturik utzi zituen. Ez zen beharrezkoa, ordea, oroimenean grabatzen zuen guztia ulertzea. Oihu
zakar hura grabaturik gelditu zen Noraren buruan. Enrike IV.a hil eta hiru hilabetera, artean haren lorratzak bere menpeko izandakoen
bihotzetan grabatuta zeudelarik. Beste mutilen aurpegirik ez dudala inoiz edukiko harena bezala nire gogoan grabaturik. Atea ireki zion
emakumearen aurpegian grabaturik izularria ikusi zuen. Amodioaren sutan grabatuak.

3 disko batean edo euskarri magnetiko batean hotsak edo irudiak ezarri.

Mezua graba zezan eskatzeko. Joana
Blairekin grabatutako elkarrizketa. Inoiz ez du diskorik grabatu. Eibarrera ere jo zuten grabatzera, Arrate irratira. Grabatzeko
tresnekin arazoak izan genituen. Gizona soinujolea, emazteak poltsa barruan eramaten zuen magnetofoia piezak grabatzeko. Ideiak etorri
ahala bota eta magnetofonoan grabatu. Han grabatuko zion zinta bat Pepe Andoainek. Hirugarren etxean grabatutako zinta hartu zuen
gero. Kontzertua zuzenean grabatu zuten, giroa jaso nahian. Lau musikariek birako zuzenekoak grabatu eta disko bat kaleratuko dute.
Kamera ezkutu batekin grabatzen. Zine kamara batek eszena filtro gorriz grabatua balu bezala. Telebistarako film bat grabatzen ari
ziren. Bideo batean grabatuta gelditu zen gertatutako guztia. Mugerre hautatua izana zen alabaina iganderoko meza aurkezteko Euskal
Telebistan eta hiru igandez grabatu dute hemen bere emanaldia. Telebistako estudioan, goizean grabatutako irudiekin lanean. Telesaio
aurrez grabatuen asmakuntza. Filmeko irudia argazki-irudia da; bideo-irudia, aldiz, euskarri magnetikoan egoten da grabatuta. Filmeko
irudia kolpe batetik grabatzen da; bideo-irudia, berriz, elkarren gainean dauden lerro horizontalak bata bestearen ondoren aztertzen
dituen eskaneatze elektroniko batez erregistratzen da. Telefonotik zuzenean grabatzeko aparatu bat erosi nuen.

[3] abestiak grabatu (3); aurretik grabatu (3); bartzelonan grabatu (3); bi disko grabatu (4); diska grabatu (4); disko bat grabatu (7); disko grabatu
(21); disko grabatu ditu (9); diskoa grabatu (23); diskoa grabatu aurretik (3); diskoa grabatu zuenetik (5); diskoak grabatu (9); elkarrekin grabatu (3);
estudioan grabatu (20); estudioan grabatu dute (7); etxean grabatu (3); garate estudioan grabatu (3); grabatu du diskoa (6); grabatu dute diskoa (7);
hiru disko grabatu (4); kantua grabatu (4); kantuak grabatu (9); kantuak grabatu zituen (3); katarain estudioan grabatu (3); lana grabatu (5); maketa
bat grabatu (3); musikariekin grabatu (3); teknikariak grabatu (4); zuzenean grabatu (7)
velascoren grabatua (4)
disko bat grabatuko (7)
estudioan grabaturiko (4); euskarrian grabaturiko (3); zuzenean grabaturiko (3)
grabatuta gelditu (3); grabatuta geratu (3); grabatuta utzi (3)
aurretik grabatutako (5); blairekin grabatutako elkarrizketa (4); dalmaurekin grabatutako elkarrizketa (3); grabatutako bideo (3); grabatutako disko
(5); grabatutako diskoa (4); grabatutako diskoak (4); grabatutako elkarrizketa (8); grabatutako kantuak (3); grabatutako zinta (4); taldearekin
grabatutako (3); zuzenean grabatutako (8); zuzenean grabatutako diskoa (3)
disko bat grabatzea (5)
bideoan grabatzeko (3); bideoz grabatzeko (3); disko bat grabatzeko (10); diskoa grabatzeko (16); diskoa grabatzeko aukera (3); diskoak grabatzeko
(3); grabatzeko asmoa (10); grabatzeko asmoa zuen (3); grabatzeko asmorik (3); grabatzeko aukera (13); grabatzeko eskatu (3); grabatzeko ideia (3);
grabatzeko orduan (4); telebistaz grabatzeko (3); zuzenean grabatzeko (3)
bideoan grabatzen (4); disko bat grabatzen (3); disko berria grabatzen (4); diskoa grabatzen (9); diskoa grabatzen hasi (3); diskoak grabatzen (6);
filma grabatzen (3); grabatzen ari da (8); hasi ziren grabatzen (3)
grabatzera sartu (3) ]

grabatugintza iz grabatuak egiteko jarduera.

Demagun egunean sumatutakoak laburbiltzeko ahaleginak gidatzen duela
Klararen grabatugintza. Artistak grabatugintzan egin zuen lehen lan serioa izan zen Le Repas Frugal.

grabatutxo iz tamaina txikiko grabatua. Gogoan dut gure etxeko amonaren logelan zegoen grabatutxoa.
grabatzaile 1 izond/iz grabatuak egiten dituena. Eta?, berriro ikusi al duzu neska grabatzaile hori? Gabriel Ramos Uranga
margolari eta grabatzailearen artelan bilduma oparoa. Blake bera ere grabatzailea zen, ez dakit dakizun. Akuafortearen teknika hobetu
zuen eta eragin handia ukan zuen geroko grabatzaileetan.

2 hotsak eta irudiak grabatzen dituen pertsona. Dokumental bat eginez bideo eta soinu-grabatzaile batekin. Harekin dozena
bat urtez grabatzaile jardun zuen; bere grabatuetarako naturaren, industriaren edo garaiko artisten lanen motiboak erabili zituen

grabatze iz gai gogor batean lanabes puntadun batez marraztzea. Grabatze jardunetik, hain zuzen, inporta dena unea
da, grabatzen ari deneko unea. Bazegoen lotura bat, kausa-efektuzkoa, paseoetan behatutakoaren eta grabatze saioen emaitzen artean.
Beren inkesten egiten ari zirelarik, argazki, marrazki, grabatze, neurketa eta abar, teknika berri guziak baliatuz.

[349 agerraldi, 25 liburu eta 193 artikulutan]
Lanean hasi
beharko zuela, grabazioak transkribatzen, besteak beste. Ken ezazu hori grabaziotik. Grabazioa gordeta daukat, oraindik ere, Sony
zinta gorri-beltz zahar horietako batean. Etxean dudan grabazioaren kopia bat egin diat gero Mikeli emateko. Gerra aurrean, baziren
Etxezakortari eta Manuel Gelatxori arbelezko diskoetan Regal etxeak gramolarako eginiko grabazioak. Oillagorra elkartean egindako
arkume jan batekin ordaindu zitzaien magnetofoian egindako grabazio hura. Irratiko kontroletik deitzen zidan grabaziotarako beti pronto
zegoen nire lagunak. Euskal hiztunei azken berrogei urteotan egin zaizkien grabazioak digitalizatu dituzte. Ben Websterren grabazio
zahar bat. Egitaraua, kantuaren letra, grabazioaren irudiak. Eguerdian, esnatu naizenean, irratia entzuten ari nintzela grabazio bat jarri
dute. Grabazio piratak kontatu gabe, noski.

grabazio

2 (hitz elkartuetan)

1 iz grabatzea; grabatu dena. ik grabaketa.

Bai hotza eta zentzu gutxikoa egiten zitzaidala grabazio lan hori. Punta-puntako grabazio-estudioa; sekulako

kontsola, palanka eta argitxo pila batekin; magnetofono sorta bat; proiektagailu bat; oihalez estaliak hormak; zoruaren gainean, moketa.
Bazuela garai haietako emanaldi baten bideo-grabazio zahar bat.
[3] diskoaren grabazio (4); diskoaren grabazio prozesua (3); egindako grabazio (4); grabazio zahar (5); hainbat grabazio egin (3)

·

disko berriaren grabazioa (3); diskoaren grabazioa (5); egindako grabazioa (3); grabazioa egin (4);
egindako grabazioak (8); grabazioak egin (4); grabazioak egitera (3)
diskoaren grabazioan (4)
grabazioaren hasiera (3)]

grabaziotxo iz adkor grabazioa.

Eta honela, presiorik gabe, kantua jotzen hasi ginen lasai-lasai, grabaziotxo bat egin, hura
entzun, eta berehala ikusi genuen bertan bazegoela Hiru Truku-ren estiloa eta airea.

grabe 1 izond larria.

Oso grabea duk gero arma zerbitzua horrela uztea. Arazoa sobera grabea baitzen. Beren misioaren
seriotasunaz jabeturik, afera biziki grabe baten epaitzera abian balire bezala. Maitemintzea bezain grabea duk poemak egiten hastea. 400
milioi ume eta andre kutsadura horren azpian bizi dira, eritasun grabeak hartzeko arrisku handiarekin.

2 apala. Esatariaren ahots grabea gero: [...]. Didjeridua, jatorrian, termitek zulatutako eukaliptozko enbor huts bat da, eta zulotik putz
eginda soinu grabe bat sortzen du. Erregistro grabe eta erdikoetan.

grabetasun iz larritasuna; seriotasuna.

Finezia handiz jokatu zuten dramatikoa izan zitekeen solasa eta delirio une batzuekin
irriari bide eman, gaiaren grabetasuna nehoiz saihestu gabe, baina atmosfera gozoa sortuz. Gutun hura, inoiz idatzi dizuten gutunik
ederrena, hitzen arkitekturan, sentimenduen grabetasunean.

grabido izond zamatua. "Utero grabidoa" zegoen idatzita. "Grabido" hitza irakurtzen nuen lehenbiziko aldia zen, ez nuen atsegin.
grabioi iz

Epaiketei buruz datorrena ondo uler dadin, esango dut kondearen, grabioiaren eta zenturioiaren betebeharrak berberak
zirela. Baina nornahik zuelarik ere jurisdikzioa -erregeak, kondeak, grabioiak, zenturioiak, jaunek, elizgizonek-, inoiz ez zuten bakarrik
epaitzen.

grabitate 1 iz lurrak gorputzetan eragiten duen erakar-indarra. Grabitatearen legeen aurkako erronka. Grabitatearen
indarraren kontra odola birika-erpinera -hamabost zentimetro inguruko distantzia bertikala- eramateko. ik beherago 3. Bihotzaren
ponpaketaren eta grabitatearen eraginaren konbinazioari esker iristen da odola oinetara. Giza gorputzaren grabitate espezifikoa.
Bertikala [...] grabitatearen eta zutiko egoeraren noranzkoa da. Gauzak bertikalean erortzen ikusten ditugu, alde batetik, eta grabitatea
geure gorputzetik igarotzen ere sentitzen dugu, gainera. Gorputzen grabitatea ez dela pisu-kopuruaren araberakoa izaten. Zenbateko
indarra behar den bala erraldoi barne-huts bat Lurraren grabitatetik ateratzeko. Elektromagnetismoaren eta grabitatearen arteko
harreman matematikoa aurkitu nahian. Grabitaterik gabeko ingurunera. Zero grabitatea, zero dentsitatea.
grabitatearen eraginez harrapatutako asteroideak izan daitezke.

·

Horiek Neptunoren

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik grabitatorio.

Grabitate legeetatik askatu beharra dago. Egunerokotasun
astunaren grabitate esparrutik kanpo. Grabitate-uhinak antzemateko gai den ontzia eraikiko du ESAk. Uhin elektromagnetikoak ez
bezala, grabitate-uhinak oso ahulak dira. Tristura, ostera, oso astuna da, grabitate legearen konplizea da. Grabitate-azelarazioaren
ahalik eta zehatzen kalkulatzea eta hura numero zehatz batez emaitea. Grabitate ezaren moduko zerbait sentituko zuen buruan Martak.
Espaziontzietan grabitate faltagatik edalontzietatik ihes egindako isurkariek bezala.

3 grabitate indar Leku horietan sateliteak ia ez dira mugitzen, Lurraren eta Eguzkiaren grabitate indarrak leku berean mantentzen

dituelako. Eredu Estandarra grabitate indarrarekin bateratzea zen Albert Einsteinek bete gabe utzi zuen ametsa. Grabitate indarra
garaituz gero. Baina politikoki baturiko azpi-kontinente baten grabitate-indarra azkenean aski indartsua gertatu zen britainiar Indiako
gobernu zentralaren egoitza Kalkutatik Delhira eramateko. Grabitate-indarraren antzekoa da gure ongizateari tiraka ari dena.

4 grabitate zentro

Gorputzaren grabitate zentroa ezari-ezarian desplazatzen da higidura emearekin batera. Zentro geometrikoa,
ikusmenezko "grabitate-zentroa", konposizioaren bigarren mailako zentroak. Seigarren menderako Irlanda argi eta garbi kristautasunaren
grabitate-zentroa zen Mendebaldean. Europako grabitate-zentroaren lekualdatzea.
[3] grabitate espezifikoa (5); grabitate indarra (8); grabitate indarraren (5); grabitate uhinak (5); grabitate zentroa (18)
grabitaterik gabeko (3)]

grabitatorio izond grabitatearena, grabitateari dagokiona. ik grabitate 2. Lurraren eremu grabitatorioan.
grabitatu, grabita, grabitatzen du ad zerbaiten inguruan higitu.

Beste batzuetan barbaroak izaten dira, zibilizazio
batetik, zeinetarantz grabitatzen baitute beraiek, moralki alienatuak: beste era batera esanda, kanpo-proletalgo bat.

grabitazio iz gorputzen eta bereziki argizagien arteko elkar erakarmen unibertsala.

Bertikaltasuna, batez ere,
gure esperientziak, grabitazioaren bidez, bertatik ematen digun datu bat da. Grabitazioaren aldaketen neurketak. Newton,
grabitazioaren sekretua bereganatu zuenean [...]. Newton-en grabitazio unibertsalaren printzipioaren sendotasuna. Gertaera hori [...]
izarrei hobeto zegokien erregulartasun batez errepikatzen zen, grabitaziozko gertaera bat balitz bezala. Azelerazio eta grabitazioaren
artean nolabaiteko erlaziorik bazela egiaztatu zuen fisikari alemaniarrak.

2 (hitz elkartuetan) ik grabitazional. Ontzia Lur planetaren eta Marteren grabitazio-eremuez baliatuko da kometara iristeko
behar adina indar hartzeko. Grabitazio-asuntu bat.

grabitazional izond grabitazioarena, grabitazioari dagokiona. ik grabitazio 2. Mekanika grabitazionala ere ez
zen. Egunerokotasunaren indar grabitazionalari esker.

gradazio iz mailaketa.

Gauzak progresiboki gertatzen joan ziren, monotonia itsuan, poliki-poliki, gradazio logiko baten barnean.
Edo eskola hastean erabil bedi tokiko hizkera, tokiko hizkera batua, nahiz gradazio batean gero eta gehiago erabiliko den batua. Gradazio
moduko bat aurkitzen dugu hiru deituren artean: goardiano-kustodio-ministro.

gradiente iz tasun fisiko baten aldaketaren zenbatekoa norabide jakin bateko bi punturen artean. Zenbat eta
presio-gradientea pikoagoa izan, orduan eta haize latzagoa. HOM gene sail horrek gradiente bat ezartzen du animaliaren aurre-atze
ardatzean zehar. Oroitzapen horiei dagokienez, ez zegoen eten zorrotz bat, baizik eta denbora-gradiente bat, eta, hala, 1966 eta 1967ko
gertaerak osorik zeuzkan gogoan, 1968 eta 1969koak partez edo tarteka, eta 1970etik aurrerakoak, berriz, ia erabat ahaztuak. Ehunduren
erretina gainerako proiekzioak irudi-ehunduraren aldakuntza progresibo bat erakusten du: teknikoki gradiente deitu ohi zaiona, hain
zuzen. Aldaera hauetan garrantzizkoenetako bat argiztapen-gradientea da, gainazal batek bere kurbaturaren eraginez izaten duen
argiztapen-aldaera progresiboa. Aurrerantz mugitzen garenean (autoz, esate baterako) ikuspen-eremuaren aldaketa etengabeak halako
fluxu gisako bat eragiten digu erretinan, aldakuntza-gradiente jarraitu bat.

gradina iz Bestalde, ikusle kopurua emendatu nahi dute hagen gibeleko partetan gradinak ezarriz.
gradu (orobat grado g.er.) 1 iz maila.

Gizonaren duintasunari, bere nazionalitate, bere arraza, bere erlijio, bere sexu, bere
graduaren gainetik zor zaion errespetua. Eta gizakiaren goren gradua, jakina, gizaki modernoa da. Lehen graduko lehengusulehengusinen arteko ezkontzen debekuak ere jatorri berbera du. Lehen graduko zartadura bat da, eta sendagileen kontrolpean dago.
Sudurrean bigarren graduko izoztu arinak ditu, eta eskuetan ez du sentimenik. 'Zakur hauek argiak dira, gainera,' dio Arantxak, 'gradu
bat baino ez zaie falta pertsona izateko’. Oharraren ondorio zuzena ateratzeko ez zen bigarren graduko logikarik behar. Ihes egitea lehen
graduko falta da, espetxe arauen arabera, eta 45 eguneko zigorra jaso dezake.

2 (hitz elkatuetan)

Eta zeremonien kate nahasi honetan, handienetik ttikienera, agerienetik gordeenera, gradu kontua besterik ez

·

doa. Gradu kontua izango da, beharbada, baina nik behintzat argi eta garbi daukat aldea dagoela batetik bestera. Nolabaiteko onarpen
gradua adierazten du horrek epigonoen aldetik. Frankoen artean hiritar-gradu bakarra zegoela. Herritarren erdiari giza gradua ukatzen
dioten sasi-festetan Tximino imitatzaile gradutik ez da pasa amerikarra. Erabateko oklusioari dagokion irekidura graduarekin.
Heldutasun-gradu hori ere iritsi genuen, urtebeteko atzerapenarekin bada ere.

3 (armadan) ik graduazio.

Gradu militarrez horniturik daude hartan enplegatutakoak. Militarrak iritsi zitezkeen eta gradurik
gorenera iritsi zen. 14-eko gerla egin zuen burutik buru, gradoz beti goiti joanez eta zortzi ohorezko aipamen ardietsiz. Helduentzat
kurtsoak antolatzen dituela euskaraz jabetzeko, sei gradu desberdinetan. Santiago anaia, berriz, ikasle izan arren, Komandante gradura
iritsia zen, omen. Utziko dut alde batera zer egin duen armadan eta nola hupatu den jeneral gradora.

4 (unibertsitatean)

Gradu ikastaroak gaur egungo karreren antzekoak izango dira, baina hiru urtekoak. Gainera, orain arte alde
handia izan da gradu eta graduondoko ikasketen artean. Doktore gradua lortu ondoren. Osunako unibertsitatean hartua dut irakasle
gradua. ik beherago 10.

5 (espetxeetan)

85 preso 2._gradutik 1._gradura pasatu zituzten. Manu Azkarate presoari hirugarren gradua ematea erabaki du
Javier Gomez Bermudez Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentraleko epaileak. Hirugarren gradurik ez nuela nahi erran nion. Gelditzen zaion
espetxe zigorra hirugarren graduan betetzea. Gainera, hirugarren gradua ezartzen zaio presoari.

6 angelu zuzenaren 90ena.

Hirurogei-laurogei graduko arkuak osatuz. Ostertzari buruz berrogeita bost bat graduko angeluan
makurtua. Izotz eta harkaitz zorrotzez osatutako terreno mistotik ibili eta gero, zenbait unetan %55-60 graduko makurduraz, hegobizkarrera ailegatu nintzen. Hego latitudeko hamalaugarren gradu inguruan. Ipar latitudeko laugarren graduraino eta longitudeko
hamabosgarreneraino iritsi balira. Ipar latitudearen 80 gradutan nago. Septentrioaren aldera hirurogei gradu eta minutu batzuetako
alturan. Iparrorratzaren graduak izan daitezkeela bururatu zaidak oraintxe bertan. 2,5 metroko zabalera du bideak eta 90 graduko

·

bihurgune itxi bi. 365 graduko bira egin dugu, Frankismotik hasi eta Frankismora itzuli garelako. Euskararen normalizaziorako politikan
«180 graduko aldaketa» egitea exijitu zion IU-NEBk Nafarroako Gobernuari.

7 neurri eskala bat banatzen den zatietako bakoitza. (tenperaturan)

Beruna 335 graduan urtzen da. Uraren
tenperatura gradu bat igotzeko behar den beroa. 3.015 gradu Kelvin, beraz, 2.741,84 ºC (gradu zentigrado) dira. 102 F graduko
tenperaturarekin. Tenperatura zero gradukoa, eguraldia hotza eta gardena. Elurra eta izotza, emezortzi gradu uts azpitik, eta antxe gau

eta egun. Itsasoko uraren tenperatura 2 gradukoa izanen da, zeropetik. Hango tenperatura ez da zero gradutik behin ere altxatzen. Gau
osoan eduki gintuen kanpoan zutik, hogeiren bat gradu zeropean, hor nonbait. Maiz ikusi dinat Siberiako estepetan tenperatura zero
azpitik berrogei gradu erortzen! Hogei gradutik gorako tenperatura. Hogoita bat-garren mende hau bururatu baino lehen, [Lurra]
gutienetik grado batez berotuko dela aintzina, beharbada bizpahiruez, batzuek diotelarik bost gradoko berotzea ere gertatzen ahal
litakeela. Laugarren egunean, kalentura ia 40 gradukoa izango du eta beldurtu egingo zara.
erakutsi nahi nion hoztasuna.

·

Horrek graduren batez epeldu zuen

8 (zenbakiz neurtzen diren bestelakoetan) Gure ardoa, hamazortzi gradukoa, Mañerutik iritsi berria zen. Sagarnoak ez du sei
gradu alkohol pasatzen. Ez edozein trago gainera, gradu alkoholikoan gorantz samar zihoazen edarienak baizik. 2,3 graduko lurrikara
gertatu zen atzo arratsaldean Nagoren. 4,5 graduko lur mugimendu batek Nafarroa astindu du. Urria: Richter eskalan 4,5 gradukoa,
Iruñean. Richter eskalako 3,8 graduko lur mugimendu bat izan da Lizoainen.

9 gradu areto unibertsitateetan-eta, gradua hartzen den aretoa. Gradu aretora sartutakoan. Horixe bera egiaztatu zuen
Miriamek Gradu Aretoan botoak hartzeko ipinitako mahaian. EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Filologia, Geografia eta Historia
Fakultateko Gradu-Aretoan.

10 gradua(k) hartu irakaskuntza titulu jakin bat, bereziki doktorearena, lortu. ik graduatu 2.

Oregongo
Unibertsitatean gradua hartu ondoren, 1924ean San Franciscoran joan zen bizitzera eta publizista lanak egin zituen. Gizon eskolatua zen
hau eta Siguenzan graduak hartua. Betor bere bizibideko graduak hartzeko eguna eta ordua, betor borroka-eguna alegia, eta hantxe

·

ipiniko diote kasko gainean borla, hari-xortaz egina. Osunan graduak hartua, alde egin ezazu nire aurretik. Horratx, nonahiko jendaje
arrotzak, [...] "vecino" gradua hartzeko bete behar zuen baldintzetako bat: gutxienez hamairu azaburuko baratzea ukan.
[3] gradu aldaketak (4); gradu bat zeropetik (3); gradu aretoan (4); gradu eta graduondoko (3); gradu eta minutu (3); gradu handiagoan (3); gradu
harrapatu (5); gradu igo (4); gradu ikasketak (3); gradu inguru (4); gradu inguruko (6); gradu izan (5); gradu jaitsi (3); gradu markatzen (4); gradu
ondoko (4); gradu titulua (4); gradu zero azpitik (11); gradu zeropetik (5); gradu zeuden (3); maila eta gradu (5); orokortasun gradu (3); tenperatura
gradu (5)
doktore gradua (5); goren gradua (3); gradua eman (4); gradua ematea (6); gradua eskuratzeko (3); gradua lortu (5); gradua lortzeko; (4); gradua
onartu (3); hirugarren gradua (31); hirugarren gradua eman (3); hirugarren gradua ematea (5); hirugarren gradua eskuratzeko (3); hirugarren gradua
onartu (3); lehen gradua (3); lehenengo gradua (3); teniente gradua (3);
bigarren graduan (4); goren graduan (3); hirugarren graduan (13); lehen graduan (4)
goren graduko (3); graduko angelua (3); graduko angeluan (4); graduko beroa (3); graduko bira (4); graduko hozberoa (3); graduko indarra (3);
graduko lurrikara (18); graduko lurrikaran (3); graduko magnitudea (3); graduko mugimendua (3); graduko tenperatura (7); graduko tenperaturan (5);
graduko tenperaturarekin (5); hamar graduko (3); lehen graduko (5); zero graduko (3)
goren gradura (4); gradura igo (3); gradura iritsi (8); gradura jaitsi (7); gradura pasatu (5); lehen gradura (5); lehenengo gradura (3)
graduraino iritsi (3); graduraino jaitsi (3); graduraino jaitsiko (3)
gradutik behera (3); gradutik gora (8); gradutik gorako (8); hamar gradutik (3); zero gradutik (4)]

gradual izond mailaz mailakoa.

Munduaren aldaketa ez dela graduala izan: Obaba bezalako leku ez printzipaletan behintzat
gutxiago aldatu zirela gauzak Jesusen jaiotzatik telebista azaldu arte -bi mila urteetan- telebistaz geroko berrogeita hamarretan baino.

gradualista izond gradualtasunaren aldekoa.

Ikuspegi gradualistaren eta "jauzilaria"ren arteko eztabaidak luzaroan iraun

zuen.

gradualitate iz gradualtasuna. Prozesuaren gradualitatea onartuta.
gradualki adlag mailaz maila, mailaka.

Plastikaren azterkizuna ez baita, izan ere, elementu diskretuz, etenez eratzen diren
sistemak, continuum bat baizik, progresiboki, gradualki aldatuz doazen elementuak baizik. Mailaka, gradualki, helduen ahoskeran
gertatzen ez diren bilakabideak mugatuz joaten gara. Handik aurrera, eta gradualki, Brown jaunaren anatomiako hainbat atal joan zen
aldatzen, guztiz beste gizon bat bilakatzeraino. Urtarriletik martxora itxiko duela, gradualki, Soraluzeko fabrika.

gradualtasun iz graduala denaren nolakotasuna. [Zeinu plastikoaren] gradualtasuna eta haren materialtasuna bereiztea.
graduatu, gradua, graduatzen 1 du ad zerbaiti gradu egokia edo dagokion gradua eman.

Ongi graduaturik
baldin badago, puntu gorri hori da balak joko duen leku zehatza. Termometro eta manometroen koadranteak ez zeuden graduaturik:
kolorezko zeinu konbentzional batzuk besterik ez zeramaten. Termostatoa 800°C-ra graduaturik.

· 2 da ad ikasketa-titulu jakin ba lortu; bereziki, doktorearena. ik gradu 10.

EEBBetara itzulita Harvard
Unibertsitatean graduatu zen 1916an. Sendagileak behartuta daude ikasketak egitera eta graduatzera. Hogeita hamahiru urterekin
ikasgai bat gainditzea falta zuen graduatzeko: gogokoen zuena, hain zuzen. Angie O'Connor-ek, urte pare bat lehenago komunikabideetan

· Gazteak eskoletarik graduatzen diren zeremonia berezietan.
3 (era burutua izenondo gisa) Betaurreko beltz graduatuen artetik.
4 (era burutua izen gisa) Massachussetts Institute of Technology (MIT) unibertsitatetik atera diren graduatuak hartuko bagenitu.
graduatua unibertsitatean.

George Mason Unibertsitateko Graduatuentzako Hezkuntza Eskolako dekanoa. Harvardeko Hezkuntza Graduatu Eskolan. 50 urteko
etxeko andreak lehen titulua lortu zuen: eskola graduatua.
[3] eskola graduatua (4);

graduazio 1 iz graduatzea, gradua hartzea.

Kontuan hartzen da zenbat ikaslek egiten dituzten ikasketak kalkulatutako

urteetan (egiazko graduazio tasa)

2 betaurrekoetan eta, zuzentze gradua. Graduaziorik gabeko betaurreko beltzak janzten zituen.
3 (militarrena) gradua, maila. Hor segitzeko berarena baino graduazioa handiagoa behar zen. Soldadu gutxi batzuk baino

ez

nituen ikusi, graduazio ertainekoak. Militar graduazioan gora eginez, Alderdi Komunistaren aupadaz beti ere.

4 gradazioa, mailakatzea. Idazlanen artean badagoelako egon graduazio nabarmen bat.
[3] graduazio tasa (3)
graduaziorik gabeko (3)]

gradudun iz gradua hartu duena. Handik lau urtera armada utzi zuenean, gradudunez beherako zenbait kreditu eskuratu zituen
Chicagoko De Paul unibertsitatean. Gradudunentzako eskola utzi eta New Yorkera itzuli zenez geroztik. Tom eta bere gradudunikasketetako lagun pare batek. Gradudun titulurik gabeko gaxte bat nintzen orduan.

graduondo 1 iz gradua hartu ondoko ikasketak. Hiru urte gradurako eta bi urte graduondorako.
2 graduondoko1 izond gradua hartu ondokoa. Gainera, orain arte alde handia izan da gradu eta graduondoko ikasketen
artean. Abenduan argitaratuko dira graduko eta graduondoko titulazioei buruzko aginduak.

3 graduondoko2 iz gradua hartu ondoko ikasketa.

Bi ikasketa maila nagusi izango dira: bata, gradua eta bestea,
graduondokoa. Graduondokoek edo masterrek garrantzia handia hartuko dute. Ekonomia eta Ingurumen Kudeaketa graduondokoa
egin zuen Erresuma Batuan.
[3] gradu eta graduondoko (3); graduondoko ikasketen (5); graduondoko titulu (3)]

grafema iz hizkuntza sistema grafiko bateko banako txikiena eta zatiezina.

Orain arte ez da sekula soinu

horiendako grafema berezirik asmatu,

grafeno iz Errusia eta Erresuma Batuko zientzialari talde batek asmatu du eta grafeno izena eman dio. Grafenoa erabilita gai sendo,
malgu eta egonkorrak sortzea egongo dela gaineratu zuten atzo.

graffitero (corpusean grafitero soilik) iz adkor graffitigilea.

Grafiteroak bandalo edo trauskiltzat jotzen gaituzte.

Grafitero profesionalak ere badaudela gogorarazi dute Omek eta Boscok.

graffiti (50 agerraldi, 24 liburu eta 9 artikulutan; orobat grafiti 47 agerraldi, 7 liburu eta 23 artikulutan) iz
hormetan eginiko marrazki edo idazkuna. ik grafito 2. Nasetako hormetan zeuden graffiti zaharrei erreparatzeari ekin
nion. Graffiti deszifraezinez adornatutako trenaren muturra noiz agertuko zen zelatan. Ezin hasiko gara espraiak xahutzen sekulako
graffitia egiteko. Graffitien mezuek, berriz, gora gu! Graffiti batean irakurri nuen, Parisen uste dut, "ez lanik egin, egin lapurretan". Alik
"Turkoak hil!" grafitien azpian ezagutu zuen Mehmet. Mattin megadendan ikusgai da urriaren 31 arte Claude Billès margolariaren "Margo
eta grafitiak" erakusketa. Graffitiren bat pintatuz eta barrikadaren bati su emanez. 11:00etan grafiti erraldoiak egingo dira, eta
grafitiak egiteko lantegian parte hartzeko aukera izango da. Erakusketan 30 lanetik gora izango dira, denak ere Europako «puntapuntako» grafiti idazleek eginak.
[3] graffiti lehiaketa (3)]

graffitigile iz graffitiak egiten dituen marrazkilaria.

Bertsolaria da graffitigilea, komikigilea, komiki-tirak egiten dituena,

kantautorea, sermoilaria, egunkarietako zutabegilea...

graffitizale(corpusean grafitizale soilik) iz graffitien zale edo graffitigile den marrazkilaria.

Reprsenta 04

Donostiako grafitizaleen elkarteko kidea da Bocos.

grafia iz hots edo hitz bat adierazten den ikurra edo ikur multzoa. ik idazkera. Baina grafiaren eta ebakeraren
arteko harmonia horrek ez du irauten. Frantses grafian dago idatzita ate gainean, Café. Erdal grafiaz ageri da, Urquiza. Grafia arrotzez
transkribatu dituzte gure izenak.
[3] grafiaren eta ebakeraren (3)
erdal grafiaz (4)]

grafika iz irudikapen grafikoa. ik grafiko 3. Oteizak grafika eta idatziak asko zaindu zituen. Segidan idatzi zuena erakutsi
zidan, eta sukar-grafika zirudien marradun paper moduko batean irakurri nuen: "Kewischtjerd".

grafikagintza iz arte grafikoak.

Bizkaiko grafikagintzan aritzen diren 3.200 langileen egoera latza gizarteratu zuten. Datozen
hiru ostiraletarako grebara deitu dituzte sindikatuek Bizkaiko grafikagintzako 3.200 langileak. Gipuzkoako grafikagintza sektorean.
Gipuzkoako grafikagintzako hitzarmena. Metalgintzan, grafikagintzan eta zeramikan ere gatazka bidean dagoela uste du.
[3] bizkaiko grafikagintzako (3)]

grafiko 1 izond lerroen edo irudien bidez irudikatzen dena. Hitzen irudi grafikoa gauza iraunkor eta sendotzat daukagu.
Elementu grafiko soilak, irudi "abstraktuetan" batez ere berebiziko garrantzia dutenak. Hots bakun bakoitza ikur grafiko bakar batez dago
irudikatua. Material grafikoa (argazkiak, koadroak, estatistikak, diagramak, etab). Diseinu grafikoko espezialista batek. Pinturaren eta
diseinu grafikoaren arteko «elkarrizketa». Gipuzkoako arte grafikoetako langileak. Arkitektura, arte grafiko eta musika laborategiak.
Aldanondok «adibide grafikotzat» hartu du hori espetxearen egoera deskribatzeko. Sistema eragile libre osoak dauzkagu, baita interfaze
grafiko libreak ere.

2 argazkiekin-eta lan egiten duena; irudiez osatua.

Lehenengo ilaretan hautagaiak, alderdietako kideak eta kazetari
grafikoak zeuden. Egunero banda marraztu bat argitaratzen zuen umoregile grafiko batek. Rame diseinatzaile grafikoa da,
Ramalakoa.Alfonso erreportaia grafikoen loraldiaren garaian bizi izan zen. Edozein liburutegitan ikusten dira helduentzako eleberri
grafikoak, ingelesez comic book deitzen direnak.

· 3 iz irudikapen grafikoa.

Grafiko bat, hazkunde-kurba bat, adin-piramide bat, banaketa-hodei bat enuntziatuak dira. Datuak,
grafikoak eta erreferentziak aurkeztean zehatza izan. Grafiko funtzionalak -ez soilik apaingarriak-. Garuneko ikusmen-aldeetako jarduera
erakusten duten grafikoek erakutsiak.
[3] ikur grafiko (4)
diseinu grafikoa (8); ikur grafikoa (3); irudi grafikoa (3); obra grafikoa (3)
arte grafikoak (3); lan grafikoak (3)
diseinu grafikoaren (4)
grafikoen multzoa (3)
gipuzkoako arte grafikoetako (8)]

grafikoki adlag era grafikoan, lerro eta irudien bidez.

Asko aberastu da azken urteotan espektrogrametan xehetasunak
grafikoki adierazteko gaitasuna. Heriotza grafikoki irudikatu zuten, munstro nuklearra hiltzaile bihurtuta. Ikur fonetikoak dira
ahoskeraren transkripzioan hotsak grafikoki islatzeko erabiltzen direnak. Egoera mugatuko gramatika "egoera-diagrama" bezala itxura
daiteke grafikoki. Kalkula eta irudika ezazue grafikoki.

grafismo iz idazkera sistema baten ikurren multzoa.

Grafismoan trebatzeko eta idazkera menperatzeko, bi liburu berri
badauzkagu ere ikasle ttipientzat: "Grafismoa" eta "Idazkera", frantsesezko "La classe maternelle" sailetik itzuliak.

2 adierazpen grafiko mota.

Taulerrena, Eckhartena bezala, lehorragoa baitzen, eta Susorena irudimenera eta grafismo
bapikatuetara isuriagoa. Keinuaren grafismoa izeneko korrontean.

3 diseinu grafikoa.
gehiago eskaintzen ditu.

Grafismoa ere interesatzen zait; bere teknika dauka eta, arlo profesionaletik begiratuta, askoz ere irtenbide

grafista iz diseinu grafikoan aritzen den pertsona.

Orain galdatzen ditugu beste bi lan postu, joan den urteko biltzar

nagusiaz geroztik, grafista bat eta argitalpen buru bat.

grafiti ik graffiti.
grafito 1 iz ikatz mota kristaldua, beltza eta metal distirakoa, arkatzak eta egiteko erabiltzen dena.

Bizi
guztia grafitoari zein diamanteari eskaini dion kimikari-estilitaren bat. Bi azabatxe puntu bakarrik begitxoak eta bi grafito marratxo
zangoak. Betazalak grafito pittin bat emanda lausotuak zituzten, berezko edertasuna areagotuz.

2 hormetan eginiko marrazki edo idazkuna. ik graffiti. Oso gutxi ikertu den arte mota da grafitoena.
3 arkeologian, horma edo oroitarri batean eginiko idazkun edo marrazkia. Marrazkien eta gaien

ugaritasuna da

Olibako monasterioko grafitoen aurkikuntzak utzitako datu harrigarriena.

grafo iz sistema baten banakoen irudikatze sinbolikoa, eskema grafikoen bidezkoa.

Bere baitan datzan grafo

esentziala ari bide da agertzen pixkanaka.

grafolatria iz Komentuen eta burokraten grafolatria.
grafologia 1 iz norbaiten izaera haren idazkeraren bidez ikertzeko antzea. Gazte garaian denbora handia eman nuen
grafologia ikasten, eta oso gutxi ikasi arren, grafologiak esaten duena egia dela usu ikusi dut. Grafologian, ordea, sinesmen osoa
daukat. Irune Ibarra psikologo-grafologoak testamentuaren grafologia egin du.

2 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa) ik grafologiko. Epaileak grafologia azterketak egiteko agindua eman zuen, eta
faltsua zela erakutsi zuen. Grafologia lanean ari ziren bi emakumetara jo zuen.

grafologiko izond grafologiarena, grafologiari dagokiona. ik grafologia 2.

Ikerketa

grafologiko

eta

paleografikorik ez da egin.

grafologo iz grafologian aditua den pertsona.

Grafologoek baietz, sinadura emakumearena zela. Bankuak berak zituen
grafologoei sinadura aztertzeko eman zien. Hain grafologo ona haizenez gero. Hire grafologo sena lantzeko. Irune Ibarra psikologografologoak testamentuaren grafologia egin du.

graka ik kraka.
gram
1 gram negatibo iz bakerioez mintzatuz, Gram sendagilearen teknika aplikatuz kolorea galtzen duena.
Neumokozikoa helduen artean agertzen da normalean, estafilokozikoa, tuberkulosoa, aseptikoa, gram negatiboek sortua eta
meningokozikoa daude, beste batzuen artean.

gramatika 1 iz hizkuntza jakin baten osagaien (hotsen, formen, joskeren) azterketa eta azalpena. ik
hizkuntzalaritza. Hizkuntza baten gramatika sistema konplexua da, bere atalen artean lotura asko eta askotarikoak dituena. H
hizkuntzaren gramatika bat, funtsean, Hren teoria bat da. Nola eraiki daiteke gramatika bat? Horrela, gramatikak hiztunen jokabidea
islatzen du, eurek ere perpaus berrien kopuru amaigabea sor eta uler dezaketelako. Osagai-egiturazko gramatikek. [S, F] motako
gramatika batean. Gramatika formaldatzailearen berezko ezaugarri batzuk. Ingelesaren gramatikako erregelak biltzen ditugu hemen.
Latin-gramatika batean. Augustin Xahoren gramatika (1836), Arxurena (1852), Intxausperena (1858), Gèzerena (1873)... Gramatiken
ebaluaketa-prozedura bat. Historia naturala eta Gramatika orokorra elkarren artean kontrajartzen direla karaktere naturalen teoria bat eta
konbentziozko zeinuen teoria bat kontrajartzen diren legez. Ingelesaren eta alemanaren gramatika historikoari eta abarri buruz.
Gramatikako liburua nirekin neraman trenean errepasatzeko. Gramatikako irakasgai tristean bezala gertatzen zen hemen ere. Eta
gramatikazko lezioak hartzeko ilusioz gogoberotzen den haurra.

2 hed Hizkuntzalaritza estatikoari, hau da, hizkuntza egoera baten deskribapenari, gramatika esan diezaiokegu, "xakearen gramatika",
"Burtsaren gramatika" eta abarreko adierazpenetan aurki dezakegun zentzu zehatz eta gainera ohikoan. "Zergatik ez fantasiaren
gramatika bat?", galdetu zuen Novalisek. Borrokaren gramatika komuna lortu behar dugu.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gramatikal.

Hiztegi eta gramatika-liburuak eskura izatea komeni da.
Estrukturalismoaren esparruan egindako gramatika-lanak. Gramatika akatsik sekula ez, baina ez zuen "euskaraz" hitz egiten. Lehen
tomoak gramatika gaiak aztertzen ditu. Gramatika-egituraren teoria bat garatzeko. Osagai-egiturazko gramatika-eredua. Gramatikateoriaren azalpen-ahalmenerako urratsa. Gramatika sistemaren oinarri gisa. Gramatika-kategoria bereko hitz eta morfema asko.
Hurrengo hitzaren aukera mugatzen duten gramatika-murrizketak. Gramatika aldaketak faktore horien eraginpean daude; gramatika
gertaerek, beti, pentsamendua ukitzen dute alde batetik edo bestetik. Bilakaerak erabat banatzen ditu jatorrian gramatika mailan
elkarturik zeuden bi termino. Gramatika loturen laxotzea. Gramatika dualitate bat da. Gramatika organismoaren gainean. Gramatikaarazoren bati buruzko azterbide semantikoak. Gramatika-deskribapenaren oinarrirako. Gramatika Batzordea sortu zen Euskaltzaindiaren
barruan.

4 gramatika konparatibo/konparatu/konparatzaile

Hori izan zen gramatika konparatibo edo "gramatika
konparatua"ren hastapena. Gramatika konparatuaren hasierako denbora horietan, filologiak fidakaiztasunez begiratzen zien zientzia
berri horren aurrerakuntzei. Indoeuropeoaren gramatika konparatua, aurreko hizkuntza bat hipotekikoki berreraiki nahi duenean,
eskumenean dituen datuez baliatzen da; erkaketa, gramatika konparatuarentzat, iragana berregiteko bitarte bat baizik ez da.
Gramatika konparatzailearen sortzaileen aurrekoak. Gramatika konparatzailearen historia egitea zen hizkuntzen seme-alabatasunari
eta ahaidegoari buruzko aldez aurretiko -Boppen eta Rasken aurretiko- arrastoa berraurkitzea.
[3] egoera mugatuko gramatika (5); eraiki daiteke gramatika (4); euskal gramatika (11); euskaltzaindiko gramatika (6); euskararen gramatika (3); f
motako gramatika (4); f erako gramatika (5); gramatika batzordean (4); gramatika batzordeko (7); gramatika batzordeko kidea (3); gramatika
gertaera (3); gramatika historikoa (6); gramatika konparatua (3); gramatika konparatuaren (3); gramatika liburua (3); gramatika orokorra (12);
gramatika orokorrak (4); gramatika orokorraren (3); gramatika orokorrean (3); gramatika sistema (3); gramatika zuzena (3); hizkuntza baten
gramatika (3); hizkuntzaren gramatika (5); ingelesaren gramatika (8)
ingelesaren gramatikako (3)
gramatikaren atal (6); gramatikaren bukaerako (3)
gramatiken aurkitze (3); gramatiken ebaluaketa prozedura (5)]

gramatikagintza iz gramatikak egitea.

Markov-prozesuen araberako hizkuntzaren ikusmolde hau ezin dela onartu,

gramatikagintzan behintzat.

gramatikal izond gramatikarena, gramatikari dagokiona. ik gramatika 3.

Garrantzitsuena ez da arau
gramatikala, komunikatiboa baizik. Egitura gramatikalaren sorkuntzan aurrera egiteko. Hurrenkera gramatikalak hurrenkera ezgramatikaletatik bereizteko irizpidea. Izenda ditzagun erregelok "formaldatze gramatikalak". Fonema-hurrenkera gramatikalen
deskribapena. (4) perpausean subjektu gramatikala "beltza" da. Fenomeno fonetikoarekin batere zer ikusirik izango ez duten dualitate
gramatikalak eta sinkronikoak izango dira. Aberrazio gramatikalen antologietan agertzeko modukoa.
[3] kategoria gramatikal (3); perpaus gramatikal (4)
perpaus gramatikala (4)
formaldatze gramatikalak (3); hurrenkera gramatikalak (3); perpaus gramatikalak (10)
perpaus gramatikalen (13); perpaus gramatikalen taldea (6)]

gramatikalizatu, gramatikaliza, gramatikalizatzen du ad gramatikal bihurtu.

Ikusmolde

enpirikoa

"gramatikalizatzeko" joera hori are gehiago indartu da Vasarely-ren eta beste zenbaiten idatzietan

gramatikalki adlag era gramatikalean, gramatikaren arabera.

Teoria honek, fisikoki izan litezkeen konposatu guztiak
sortzen dituela esan daiteke, gramatikak, gramatikalki izan litezkeen esaldiak sortzen dituen legez.

gramatikaltasun iz gramatikala izateko nolakotasuna.

Gramatikaltasunaren eredu estatistiko batean. Hiztunen
erantzunetan oinarritutako gramatikaltasun-irizpideak eratzeko urratsak. "Gramatikaltasun-mailen" ideia garatzea.
[3] gramatikaltasun mailen ideia (4)]

gramatikari (orobat gramatikalari; Hiztegi Batuan gramatikari agertzen da) gramatika azterketak
egiten dituen pertsona. Informazio handia biltzen du hiztegiak, eta filologoek, gramatikariek, fonetikaz arduratuta daudenek,
idazleek edo etimologiazaleek estimatuko dute. Gramatikariek metodo batera zein bestera joko dute, talde linguistiko bakoitzaren joera
nagusiaren arabera. Gramatikariaren tresna horiei. Gramatikalariek hizkuntzari buruzko intuizio zuzen bati men egin diotela. XVI. eta
XVII. mendetako frantses gramatikalariek. Gramatikariak, hizkuntza egoera jakin bat historiak esku hartu gabe ikertzean [...].

gramatikatxo iz gramatika laburra. Gogora datorkio halako batean erosi zuen euskararen gramatikatxo hura.
gramatiko izond gramatikala. Plurala, "gu"a, jende honek biziki gorrotatzen duen elementu gramatikoa da inondik ere.
· 2 iz gramatikalaria. Nahiago nuke askoz ere gramatiko gutxiago eta gure hizkuntza normal-normal erabiltzen duen jende gehiago
bagenu. Arkitekto batek, izan ere, ezin du eta ez du gramatikoa izan behar.

gramatikoki adlag gramatikalki. Eta polizia dator esaldia gramatikoki zuzena bada ere, neutroegia ere bada polizia gehiegitan
ikusten duenarentzat.

gramo (orobat grama g.er.; Hiztegi batuak grama baztertzen du eta gramo erabili behar dela
adierazten) 1 iz neurri sistema hamartarreko pisu unitatea, 4 °C-ko ur destilatuzko zentimetro kubo baten
pisuaren baliokidea. Hartu zituen morroiak sei gramoko urrezko eraztuna eta ehun gramo baino gehiago zuten urrezko bi
eskumuturreko. Nagorek Jesus Mari osabarekin aukeratu zituen pilotak; 106,1 eta 106,8 gramokoak. Harri aleak neurtzen ibili ziren, eta
asko omen ziren zentimetro mordoxka zutenak, eta pisatu ere bai 160 gramotik gora. Behar ziren presentatu tiket batzu zeintan
markatuak baitziren jateko bakoitzetik zenbat gramoren dretxoa zinuen. Bulgariako tabakoa, ehun gramorengatik 14 florin eskatzen
dituzte! Ba horiek denek ama ere salduko luketelako gramo laurden batengatik, horrexegatik. Gramoko 0,24 kaloria da airearen bero
espezifikoa. Edandako hogeita hamar gramo alkoholeko, hirurehun gramo gernu gehiago produzitzen da. Gramo inguruko erretilua ere,
intsentsuz betea.

2 (zenbaketetan, neurtzen denaren ezkerrean)

Bakoitzak bost gramo zilar eman zuen. Gramo bat azukre pisatu nuen,
platinozko arragoan [...] su emateko. Hiru gramo gatz. Hamar gramo bromo hari. Denbora berean, bideko jatekoak banatzen dauzkigute:
1 200 grama ogi, 16 lur-sagar. Eta patrikan hamar gramo haxixekin. Analisia aintzat hartzeko modukoa izan zedin, gutxienez gramo erdi
material behar zen. Egunean 180 gramo kloral hartu arren. Aski zela 20 gramo gatz litro bat uretan nahastea. Kilogramo bat urek

·

hirurehun eta hirurogeita hamar gramo baizik ez du pisatzen han!. Afari eder bat eta pare bat gramo, finetik.
[3] bost gramo (7); ehun gramo (7); gramo bat (7); gramo batzuk (4); gramo eta erdi (3); gramo gatz (5); gramo gurin (3); gramo ingurukoa (3);
hamar gramo (18); hiru gramo (3); hogeita hamar gramo (10)
gramoko bi pilota (6); gramoko hiru pilota (3); gramoko pilota (4); gramoko pilotak (46); gramoko pilotak aukeratu (29); gramoko pilotak baztertu (4);
gramoko pilotak hautatu (6)
txanpona hamar gramokoa (3)]

gramofono iz diskoetan grabaturiko hotsa berremateko tresna. ik fonografo.

Gramofono bat Secondhand Rose
jotzen ari zen. Gramofono zaharreko orratzak jauzi ttiki bat egin zuen. Aurretik utzitako diskoak hartuta, egongelako gramofonoan ipini
nituen. Zur distiratsuzko gramofono garesti baina zahar batek. Gramofonoari giltza emateko eskatzen zion eta azalean erretratua zuen
diskoa jartzeko esaten zion. Gramofono elektrikoaren bozgorailuak.

gramoka izond gramotan. Gramoka azaltzen da beti, edo gramo laurdenka.
gramola iz gramofomoa.

Gramola bateko orratzaren krakatekoak entzun ziren segidan. Herio-dantzaren festan gramolaz
emandako musika saltariak. Txakur otzana gramolaren aurrean, adi. Gerra aurrean, baziren Etxezakortari eta Manuel Gelatxori arbelezko
diskoetan Regal etxeak gramolarako eginiko grabazioak. Generalisimoaren plazan gramolak oraindino dantzara zekartzan gazteak.

gramotxo iz adkor gramoa. Txaplik bere postutxoa zabaldu eta lortu zuen gramotxo batzuk saltzea.

granada (Hiztegi Batuan ‘gaurtigaia’ adieran agertzen da) 1 iz eztanda egiten duen jaurtigaia, lehergarri
batez hornitua. Laurehun granadak egin zuten eztanda bost egun eta gauez monastegiaren harresi gora eta gotorren kontra. Gure
boluntario bat harrapatu du granada batek. Pareta batzuk granadek txikituak zeuden. Taliban batek gorputzean zeraman granada bat
leherrarazi zuenean zauritu ziren hamar biktima hauek. Nola jaurti zizkieten granadak jeepa erabat txikitu eta kiskali zuten arte. 4-5
granada (2 fosforozko, 2-3 su-emaile). Nork bere harri -granada- mordoxka ondoan zuela.

2 (hitz elkartuetan)

Granada-jaurtigailu bat eskuan zuela. Botila tiki huts bat atxiki nuen, brau!, eta aldi berean neure orpoetan

·

biratu granada-jaurtitzaile baten plantan. Bere ontzia hortxe atondu duela, uhin biko irratiaz, berrogeita hamarreko metrailadore biz,
esku-granadez eta bonba galant batekin. Mortero-granada batek inguruan eztanda egin ostean.

3 migrana. Granada aleak azukrearekin prestatuak zituen. Laster granada platerkada batekin etorri zitzaien. Zuk prestatu al zenituen
granadak? Masailak anemonak bezalakoak, aurpegia sagarraren antzekoa, ezpainak ardoaren modukoak, bularraldea granaden parekoa.
Xehetasunik adierazgarriena zen, emakumearen edertasun malenkoniatsuaz aparte, granadari azal zati bat falta zitzaiola.

4 granada arbola Orain noizean behin haize kirriak granada-arbolaren adarrak astintzen zituen.
[3] esku granada (3); granada jaurtigailuak (5); granada bat leherrarazi (3); granada bat jaurti (3)
granadak bota (5); granadak jaurti (5)
granadaz eraso (4)]

granadar (orobat granadatar) izlag/iz Granadakoa, Granadari dagokiona; Granadako herritarra.

Angel
Ganivet, Unamunoren adiskide granadar iluna. Kontsidera ditzagun katalanen argimen eta ohiturak, valentziarrenak, murtziar, granadar,
andaluziar, extremadurar, portugaldar, galego, asturiar, montañes, bizkaitar, nafar eta aragoiarrrenak. Eta No siempre prehto erantzuten
omen zion granadatarrak Bonapartetarrari.

granadari iz granadaz armaturiko soldadua.

Berunezko soldadutxoen bilduma txikia zeukan -husarrak, granadariak,

korazariak...-.

granadina iz granada zukua. Tabernan diabolo-menta edo granadina bat erosten die, gero oiloak lapurtzera joango dira. Gorrigorriak dira, granadina behintzat badaukate... auskalo beste zeren artean.

granadondo iz alesagarrondoa.

Augustinek granadondo bat zaintzen zuen han lurrontzi batean. Granadondoko lore irekiek
beste intsignia odoltsuen antza zuten. Granadondoaren kimuak sartaldeko eguzkiaren urrezko hautsean blai ageri ziren. Zergatik atera
gintuzun Egiptotik, leku negargarri honetara ekartzeko, non landarik ez dagoen, ez eta pikondorik, mahatsondorik edo granadondorik, eta
non edateko ura ere falta den?

granate 1 izond gorri iluna.

Mokasin granateak jantzita. Zu ez zauden sofa granatean. Intxaur beltza zen, bizkarralde jasoederrarekin, eta belus granatearekin tapizaturiko ipurdikoan kutxatxo bat zeukan. Larruzko karpeta granatea atera zuen. Seat 1450
granate hura. Kolore granateko girnaldez apaindurik.

· 2 iz mea leun eta oso gogorra, aluminioaren eta burdinaren silikato batek osatua, eskuarki gorri iluna
dena eta harribitxitzat hartzen dena. Bitxi bikain eta fina zen, topaziozko, granatezko eta kristal landuzko zatitxoak urrezko
kate mehe batez loturik egina, eta ziur egon nintzen dotore emango zuela Rachelen lepo lerdenean. Gerrikoa urrezkoa zen, urre eta
granatezkoa.

3 (hitz elkartuetan) Granate koloreko errezel baten gainean zabaltzen ari den aurpegi fin hori begiesteko.
granito 1 iz harri gogorra, kuartzoz, feldespatoz eta mikaz osatua.

Granitoaren eta marmolaren handioskeria.
Euskarri haiek inguratzen zituzten granito sendozko hormetako batek osatzen zuen atzealdea. Hemen, granitozko amildegi altuak, ertz
berezi-berezikoak. Granitozko harrian idatziak dira hitz horiek. Ihes egin zuten marmolezko gurutze eta granitozko aingeruen artean.
Mauthausengo harrobian granitoa ateratzen ari behar izan genuen. Ikusten nituen kimuak udaberrian hazten, granitoaren barnean mika
distiratzen. Zimbaweko granito beltzeko zortzi kubok osatzen dute eskultura.

2 (erkaketetan)

Granitoa bezain astuna. Baina zerrarik ez, pikotxik ez, deus ez azal hari erasotzeko, hotzaren hotzaz granitoa baino
gogorrago bihurturiko gain hura apurtzeko.

granja iz baserria, etxaldea, landetxea.

Baserriak granja bihurtu ditugu, edo txalet, edo nekazal-turismoko hotelak. Nere
gurasoek granja txiki bat erosi zuten Oregongo Hegoaldean. Granjako txerriek buruhausteak eta horrelakoak izaten dituztela. Granjako
janaria konpletoagoa duk. Oilo gehienak granjatako kaiolatan daude, lumak botatzen eta arrautzak errun eta errun.

grano iz pikorta.

Kokotsean grano bat ageri zuen, eta beste masailan orina. Bera konturatzen da umeari atera zaion granoaz.
Areago: ez zen ageri han ez ospelik, ez erredura edo garatxorik, ez negal, baba, kalentura, pustula, zimur, kailu, orbain edo granorik.

2 alea. 40 eguneko euriteen ondoren, uzta granorik batere gabe dena zopa eginda galdu zen.
granotsu izond pikortsua. -"Granotsu" esatea ahaztu zaizu -xuxurlatu zion Peevesek belarri ondoan.
granotxo iz pikortatxoa. Kokotseko granotxo bat lehertu nahian.
granulazio iz pikortatzea.

Sinobialaren hantura kronikoak giltzadura-kartilagoa granulazio ehunez ordezten du, eta luzarora

artikulazioak deformatu egiten dira.

granuloma iz granulazio ehunek eraturiko tumorra. Lertzoa kentzera, eta agian baita granuloma bat edo beste ere; minik
ez, baina masailetan halako taupada moduko batzuk sentitzen ditut.

granuloso izond pikortsua.

Ekialdera egin zuen bidaian harrapatu zuen Frantziskok gaitza -trakoma edo "konjuntibitis
granulosoa"-, azkenerako itsu utziko zuena.

granulozito iz pikorrak dituen leukozitoa.

Proteina arrotzek (bakterioek, esate baterako) gorputza inbaditzen duten
guztietan, granulozitoak, mobilizatu, eta gertalekura abiatzen dira prestu.

grapa iz kortxeta. Orriak elkartu eta grapaz josteko. Kopeta-hezurra atzera berriz lotzeko erabilitako titaniozko grapak.
grapagailu iz kortxetgailua. Guztia amaitu ondoren, bestalde, grapagailu bat eta hiru bolaluma falta zirela konturatu ziren.
grapatu, grapa(tu), grapatzen 1 du ad kortxetez josi. Grapatu egiten dizute eta heste mehearekin lotu. Oinazeari buruzko
hausnarketa horman grapatutako giza tximeletan irudikatua. Bisitariak era sinple batez grapaturiko lau folio luzatu zizkidan atea zabaldu
ahalean

2 (era burutua izenondo gisa) Orrialde grapatu batzuk atera zituen karpetatik
grappa iz uxualezko italiar edaria. Grappa bat eskatu, eta poema baten zirriborroa saiatzen hasiko da. Grappa bat hartu dut
Piazza San Carloko terraza batean. Afari onari grappa hobeago batek segitu dio.

grasa iz koipea.

Grasa kentzeko amoniakoa duen garbikari bat erabiltzen dugun bakoitzean. Eta gosetzen zirenean, talo haietan
igurzten zutela makinak koipeztatzeko grasa. Mandiokaren grasa. Motor eta grasa usaina.

gratifikante izond Atsegin emailea.

Niretzat literatura gratifikantea da. Ez zen sobera gratifikantea, baina jende zaharra
zaintzea baino alaitsuagoa behintzat bai, eta, gainerat, hobekixeago ordaindua.

gratis adlag doan, urririk.

Ez da, alabaina, erraten ahal gratis, urririk, egiten dela, Kontzilioaren gogara, ad mentem Concilii,
zerbait hartzen delarik, nahi bezain onak omen diren obrentzat. Maitagogo gara, maitasun bihurtzekotan Jaungoikoaren graziaz -gratis-.
Meza emango dizut / gratis ta debalde.

gratuitate iz doakotasuna.

Graziazko existentzia da berea, gratuitatean eta esker onean finkatua: on guztia eta on guztien iturri
den Jainkoari esker onez itzuli behar zaio dena.

gratuito izond funsgabea. Irain gratuito andana, pertsonalizatua, batere kontrasterik gabea.
grazia 1 iz kristau erlijioan, Jainkoak gizonari ematen dion laguntza naturaz gainekoa, ongia egiteko eta
Zerua iristeko gai egiten duena. Testuinguru ezberdinetan aipatzen du Frantziskok grazia edo Jainkoaren ekimena: elkar
maitatzeko grazia (1 Er 9,11), isilik egoteko grazia (1 Er 11,2), lanerako grazia (2 Er 5,1), Ofizioa egiteko grazia (OrG 43)... Graziaren
eta askatasunaren artean ezinbestekoa den elkar ekintzaren jakitun izan zen Agustin beti. Etor bedi zure erreinua: / izan zaitez errege
guregan graziaren bidez. Jaunak nahi dezala guri bere grazia ematea. Hiri grazia bat, jainkozko dohain bat iruditzen zitzaiana, ez zuan
xalotasuna besterik. Eskaiozu Jainkoari eman diezadala jakinduriaz eta egonarriz eramateko grazia. Grazia eskatzea bekatuak ezagutzeko
eta nardatzeko. Zeruko grazia estualdian babes eta lagun duzuela. Gure Eliza Ama Santaren grazian eta miserikordian hartu baitzaituzte.
Oraindik bizi garenetatik inor ez dago Jainkoaren grazian.

2 faborea; onginahia; emaitza, dohaina.

Sena ez da Jainkoaren grazia bat. Ez ote dakit grazia gehiago erdiesten duela
aitagandik seme galduak, itzuli delarik, sekula alde egin ez duen semeak baino? Jaun handi bat, jaun peto bat, zigorra eta grazia bere
esku dituena. Liburutegi bat sortzeak edo unibertsitate bat hornitzeak, diotenez, damudunari min latzagoa eta iraupen luzeagokoa ematen
dio labanak eta burdina goriak baino, eta horregatik grazia lortzeko bide ziurragoa da. Egidazu grazia zuretzat baizik ez bizitzeko. -Beraz,
egunen batean egia osoa esateko grazia egingo didazu. Baina badut grazia bat zuri eskatu nahi dutana. Azken tiroaren grazia egingo
zidan. Graziazko lege bat eskatuko diotela Karlos erregeari libertatea eman diezadan. 2004ko uztailaren 29an graziazko helegitea eskatu
zioten herriek Frantziako Gobernuari.

3 atsegin izateko eta bereziki barre eragiteko dohaina. Argeliako kabiliar herrietako sinbologian ere, eperrak neskatxaren
edertasuna eta grazia adierazten du. Grazia guztiak, edertasun guztiak, handitasun guztiak dauzka itsasoak. Badia honek ez du grazia
bat bera ere eskas. Triestek grazia iheskor bat du. Hori da grazia, hori, gauzak kontatzekoa! Harrigarria benetan, euskal irudimenak
haizea pintatzekoan izan duen grazia. Hortxe zegok bada grazia. Haurtzaroko eta gaztaroko gertaerak kontatu zizkigun, batzuk grazia
handikoak. Graziak egiteko umorez zeundenean. Somniferoak botikatzat hartzeak grazia daukala bururatzen zaizu. Graziarekin mugituz
gero. Grazia askorik gabe balantzaka zihoan. Neska guztiz eder, eder baino gehiago, adoragarri, polit bezain graziaz bete, xarmagarri, on

· Edertasuna hitz ederrez finkatua, mintzairaren graziaz haragiztatua bezala.
4 izena. Joxe diat nik grazia. Agian Azeri Jauna du grazia? Nola deitzen den galdetu dionean, Joaquin Lizarraga duela grazia erantzun
batez maitemintzen da.

dio ikasleak. Baionan jaioa da, judu familia baten baitan, izenak salatzen duen moduan, Israel baita gizonaren grazia.

5 grazia egin

Grazia egin zidan erantzunak. Hasieran Monikaren akatsek ere grazia egiten zidaten. Berari grazia egiten zioten edo

·

gustatu egiten zitzaion zure esaldiek jendeari grazia egitea. Batak besteari grazia egin nahian.
Haurroi grazia handia egiten zigun
Adelaren gure hizkuntza mintzatzeko moduak. Bere buruzagiei ez bide zien grazia handirik egin proposamenak. Ez du halako graziarik
egiten. Neskari ez dio batere graziarik egin mila aldiz entzun duen txiste txarrak. Ulertzen nuen, baina ez zidan grazia zipitzik ere egiten.
Gauzak halaxe dira eta ez dit grazia putarik egiten.

6 grazia egoera Bi mutikoek grazia-egoera batean bizi zirela sentitzen zuten, izendatu ezineko egoera batean, giza bizitzak ezagutzen
duen egoera zoragarri batean. Grazia-egoera horrek jainkoen oparia alferrik galdu gabe irauten duen arterainokoa dela ohartzen ez dena.

7 grazia izan

Bestela ez luke graziarik. Honek ez du ez graziarik, ez ezer... Askatasun honek, gizakiaren arraitasunaz eta zeruaren
handitasunaz nahaste, badu bere grazia. Grazia badudala erantzun dit, eta begi politak ditudala. Ingelesez ez baitu batere graziarik. Zerk du halako grazia, Jenny? Asko gustatzen zitzaizkidan, grazia handia zuten. Pizzeriak, orokorki, gustukoak nituen: grazia berezia
bazuten. Ez omen zitezkeen behintzat itzuli zuten grazia galdu gabe. Agintzeak duen grazia bakarra besteek obeditzea dela.

8 graziako tiroa azken tiroa, erremateko tiroa. Tenienteak graziako tiroa jo zion. Graziako tiroa eman diete ondoren, eta
niri ematera datorrenak "ez dago hemen eta!" esan du. Ni neu hasi nintzen nire pistolarekin, graziako tiroa eman behar nuen harekin.

9 Hiru Graziak

-Esan du Hiru Graziak garela, izeba Julia -esan zion Mary Janek. Venus, Baco edota Hiru Graziak azaltzen azaleratzen- zuten osasun eta edertasun erabatekoa. Adan, Eba, Hiru Graziak eta beste biluzi batzuen aurretik paseatzeari ekin nion
ostera.
[3] aparteko grazia (4); benetako grazia (9); grazia berezi (11); grazia berezi bat (6); grazia berezia (14); grazia egin (42); grazia egin dio (5); grazia
egin zidan (9); grazia egin zion (7); grazia egingo (7); grazia egiten (35); grazia egiten dit (4); grazia egiten dio (6); grazia eman (10); grazia eskatzea
(4); grazia handia (21); grazia handiagoa (4); grazia handikoa (6); grazia handirik (16); grazia handiz (12); grazia hutsez (4); grazia iheskor (8); grazia

izan (4); grazia ugari (5); grazia zuekin (8); gure jaunaren grazia (8); jainkoaren grazia (28); jaunaren grazia (14); jaunaren grazia zuekin (5);
santuaren grazia (4)
hiru graziak (4); jainkoaren graziak (10)
graziako tiroa (4)
jainkoaren grazian (6)
graziaren bidez (7); graziaren laguntzaz (4); jainkoaren graziaren (9); zeruko graziaren (4)
graziarik gabe (4)
espiritu santuaren graziaz (4); graziaz bete (5); graziaz betea (12); graziaz beteriko (4); jainkoaren graziaz (20); mendekuaren graziaz (10)]

grazialdi iz graziazko aldia. Bere grazialdia amaitu da ia; aurki orratzaren trantzea igaro beharko du.
graziatsu izond graziaz betea.

Karlos gure errege graziatsuaren adiskide nauzu. Ezagun zen Krapotkin printzeak bere esku
sendo graziatsua hedatua zuela nire gainean.

graziatu, grazia(tu), graziatzen du ad graziaz hornitu. Beste batzu azken puntan graziatuak izan dira.
grazios 1 izond grazia duena.

Mutil "zirtzil" eta neskatx grazios haiek. Korazta arabiarra zeukan, begi almendratuak, eta

munduko tentetasunik graziosena.

2 goakoa. Xerbitxari bolondres batzuen zerbitzu graziosa prezatu dute denek.
grazioso izond grazia duena.

Txistulariak eta txülülari hirukoteak, dantzarien xilintxa graziosoak. Ñoñostiar grazioso alu hura.
Hik uste duk oso graziosoa haizela, baina batzuetan babo hutsa besterik ez haiz.

greba [3217 agerraldi, 73 liburu eta 1119 artikulutan] 1 iz langile talde batek, lansari hobeak edo zernahi
onura lortzeko egiten duen lan etete borondatezkoa. ik lanuzte; huelga. Greba da langileen aukera nagusia. Greba
ez dea bada gerla sozial bateko ekintza seinalatuena? Asturiasko meatzarien grebarekiko elkartasunez. Langileen greba eta geldialdiak
baliatuz. Besalariek eta gainontzeko laborariek greba egin zuten uztaren erdi-erdian. Gogoan dut egun beteko greba egin zutela
biharamunean obrako beste langileek. Langile gehienek grebaren alde egitea goraipatu zuen. Greba babesten ez duten langileek euren
jarrera azaltzeko, prentsaurrekoa egingo dute lantegian. Montañesaren greba gutxieneko zerbitzuak bete gabe hasi da. Beasaingo CAFen
izandako greba baten ondorioz. Greba bat gertatuz gero, aurreztutako dirua azkar xahutu ohi da langilearen etxean. 15 eguneko greba
iragarri zutela zehaztu zuen CCOOko ordezkariak. Gremioen Federazioak grebarako deia egin zuenean. Haren enpresako langileak greba
luze batean sarturik zeudela. Greba ateratzen bada, Itxaso, joango al gaitun arratsaldea elkarrekin pasatzera? Langileek grebara jo zuten.
Aktore guztiak grebara doaz -azaldu zuen-. -Nor sartuko da greba batean hiru mila dolar irabazita astean? -Grebak egin behar dituk
irabazteko, bestela ez egin grebarik. Hemengo langile guztiak greban direlako. Ontzitegi nagusiko milaka langile greban egon ziren
luzaro. Jakinarazi dute grebari eutsiko diotela «ganorazko akordioa egin arte». Grebak iraun zuen azken bost asteetan. Litekeena da
greba bertan behera uztea. Kicible agerkari banaketa enpresako langilek greba gelditu dute. Negoziatuko badute greba eteteko exijitu
diete aseguru etxeek garabi gidariei. Garbitu barik dagoena eskoletako gurasoek eta kiroldegietako elkarteek garbitzea proposatu du,
greba zapuzteko asmoz. Munduko edozein grebak porrot egitea lor dezakegu, baina ez aktoreenak. Erosketa ahalmena atxikitzeko
erretiratuek egindako greba.

2 (izenondo eta izenlagunekin)

Estibadoreen eta garabizaleen greba mugagabeak bete-betean harrapatu zuen Amenofis II.a
ontzia. Bukaeran, greba orokorrerako deia egin zuten. Greba orokorraren aldekoak: 22. Diktadurari egin zaion lehen greba nagusia izan
da. Garabi enpresena lanuzte teknikoa dela eta greba arruntekin zer ikusirik ez daukala. 1977ko greba basatia. 1962an Etxebarriko
Bandak laminazio fabrikan-eta egindako greba gogorren ondorioz. Kaien greba entzutetsua puskatu zuten 1898an. Dena izorratu zidak
greba aluak. Unibertsitateko greba batean. Antzinako greba eta protesta erak zaharkituta geratzen ari zaizkigunean. Euskal presoen
aldeko greba orokorrerako deiari erantzunez. Egun beteko greba egin zutela biharamunean obrako beste langileek. Sei hilabeteko grebak
paralizatu zuen Palestina. Beasaingo CAFen izandako greba baten ondorioz. Oihartzun eta indar handiko grebak antolatu ziren.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Basauriko garbitzaileen greba batzordeko kideei. Nobliaren aldekoen ustez, horrela,
greba mugimendua «zigortu» nahi izan da. Eraikuntzako langileek zortzigarren greba eguna izan zuten atzo Gipuzkoan. Greba-gau batez.
Greba-deialdietako asanbladetan-eta. Greba eskubidearen aurkako neurri bat. Greba kutxaren ordainketak ere %121 handitu ditu
sindikatuak. Greba zurrumurruak zebiltzan lantegian. Duela 19 egun greba dinamika indartzea erabaki zuten. Azkoitian 1920an ateratako
greba panfleto baten arabera. Lantegiko sarrerak greba-zutoinez blokatuko eta nagusia gurekin atxikiko dugu. Greba-apurtzaile moduan
agertzen den irakasle gizajoak.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Gose, egarri eta botika greba abiatu zuen orduan preso tolosarrak. ik beherago 4 eta
5. Albaceteko presoek komunikazio greba hasi dute.

5 egarri greba

Hiru eguneko egarri greba egin ostean. Gose eta egarri greban hasiko garela gaurko afaritik bertatik. Gose eta
egarri greban jarri da Gradignan herriko presondegian. Iparragirrek gose eta egarri grebari eutsi zion.

6 gose greba

Zuk, zenbat gose greba egin dituzu? Gandhi, Indiako independentzia zalea, bere enegarren gose greba egiten ari da.
Lekeitioko presoak otsailaren 2an hasi zuen gose greba. Gose greba abiatu zuten hiru etorkinek bertan behera utzi zuten baraualdia. Anjel
Pikabea presoak maiatzaren 18an ekin zion gose grebari. Atzo bete zituzten 24 egun gose greban. Beñat Sansebastian bidartar presoa ere
gose greban jarri da, Lilleko presondegian. Gose greban jarraituko dutela jakinarazi dute sei presoek. 1.500 palestinar gose greban dira,
kartzelako baldintzen aurka protestan. Joan den asteko astelehenetik gose greba mugagabean daude. Txilen inoiz egin den gose grebarik
luzeena amaitu zuten herenegun iluntzean indultua emateko eskatzen duten preso politikoek. Belgikan gose greban zegoen Diego Ugarte
euskal presoak. Julen Atxurrak gauerdian utzi behar zuen gose greba. Gose grebarik luzeenetik irten berria den presoarendako. Elurrak

·

gose grebara kondenatu dituen hegaztiei. Gose eta egarri greban hasiko garela gaurko afaritik bertatik...
[4] abertzaleak deitutako greba (5); basauriko garbitzaileen greba (5); bi eguneko greba (4); bi greba egun (4); bigarren greba eguna (4); deitu zuten
greba (5); deitutako greba (22); deitutako greba orokorraren (5); egarri greba (15); egin dute greba (8); egindako greba (10); egiteko greba (4);
eskatzeko greba (5); garbitzaileen greba (20); gaurko greba (4); gose greba (313); gose greba abiatu (13); gose greba bat (10); gose greba egin (20);
gose greba egingo (4); gose greba egiteari (5); gose greba egiten (16); gose greba hasi (45); gose greba hasiko (6); gose greba mugagabea (9); gose
greba utzi (17); gose greba uzteko (4)
greba abiatu (23); greba abiatu zuten (5); greba amaitu (14); greba amaitutzat jo (4); greba amaitzea (4); greba amaitzeko (5); greba antolatu (4);
greba babesten (7); greba batzordeak (4); greba bertan behera (56); greba deialdi (7); greba deialdia (33); greba deialdiak (11); greba deialdiarekin
(8); greba deialdiaren (5); greba deitu (6); greba dela eta (16); greba egin (114); greba egin zuten (34); greba eginen (11); greba eginez (7); greba
egingo (30); greba egitea (27); greba egitea erabaki (7); greba egiteari (7); greba egiteko (29); greba egiteko eskubidea (6); greba egitekoa dute (4);
greba egiten (39); greba egitera (13); greba egitera deitu (9); greba egun (18); greba eguna (67); greba eguna dute (8); greba eguna egin (4); greba
eguna izan (7); greba eguna izango (6); greba egunak (12); greba egunarekin (4); greba egunaren (6); greba egunaren harira (5); greba egunean (21);
greba eguneko (4); greba egunetan (4); greba eskubidea (16); greba hasi (108); greba hasi dute (18); greba hasi zuen (16); greba hasiko (25); greba
iragarri (5); greba izan (8); greba legez kanpokoa (4); greba luze (5); greba mugagabea (62); greba mugagabea abiatu (7); greba mugagabea hasi (14);
greba mugagabea hasiko (6); greba mugagabeak (7); greba mugagabean (20); greba mugagabean dauden (5); greba mugagabearen (5); greba
mugagabeari (11); greba mugagabera (10); greba mugagabera deitu (7); greba mugimendu (6); greba orokor (13); greba orokorra (64); greba orokorra
egin (15); greba orokorra egiteko (4); greba orokorrak (7); greba orokorraren (8); greba orokorrera (15); greba orokorrera deitu (8); greba
orokorrerako (6); greba orokorrerako deia (4); greba piztu (4); greba utzi (34); greba utzi dute (9); greba utzi zuen (6); greba uztea (4); greba uzteko
(6); greba zela eta (4)
hasi zuten greba (12); hasitako gose greba (7); hasitako greba (7); hiru eguneko greba (6); iragarritako greba (4); irungo garbitzaileen greba (5);
komunikazio greba (4); langileek greba egin (7); langileek greba egingo (6); langileek greba hasi (7); langilek greba egin (4); lau eguneko greba (10);
laugarren greba eguna (6); lehen greba eguna (4); medikazio greba (9); mugagabeko gose greba (4); mugagabeko greba (17); mugagabeko greba hasi
(4); mugarik gabeko greba (4); utzi dute greba (5)
garbitzaileen grebak (4); gose grebak (28); grebak iraun (11); grebak iraun bitartean (4); langileen grebak (5)

gose greban (5); egarri greban (11); egun daramatzate greban (7); garbitzaileak greban (4); gose greban (215); gose greban da (4); gose greban dago
(13); gose greban daude (12); gose greban dira (7); gose greban egon (5); gose greban hasi (8); gose greban hil (4); gose greban jarraituko (4); gose
greban jarraitzen (4); gose greban jarri (6); gose greban parte (6); greban da (5); greban dago (18); greban daude (32); greban dauden langileak (11);
greban dira (21); greban diren presoak (4); greban egon (14); greban hasi (11); greban hil (4); greban izan (9); greban jarraituko (13); greban
jarraitzen (17); greban jarraitzen dute (12); greban jarri (11); greban jarri da (4); greban jartzea (4); greban parte hartu (9); greban zeuden (5);
greban ziren (6); hilabetez greban egon (4); langileak greban (11); langileak greban daude (4); presoak gose greban (8)
bi eguneko grebara (4); grebara deitu (52); grebara deitu dituzte (7); grebara deitu dute (27); grebara deituko (5); grebara deitzea (6); grebara
deitzeagatik (4); grebara deitzeko (8)
grebarako deia (15); grebarako deia egin (10); grebarako deialdia (4); grebarako eskubidea (6)
deitutako grebaren (4); gose grebaren (34); gose grebaren bidez (4); gose grebaren ondorioz (9); grebaren alde (6); grebaren aldeko (4); grebaren
aurka (4); grebaren bidez (8); grebaren eragina (5); grebaren eraginez (4); grebaren harira (4); grebaren helburua (5); grebaren jarraipena (9);
grebaren ondorioak (8); grebaren ondorioz (30); grebaren ondotik (4); grebaren ostean (12); hilabeteko grebaren ostean (4)
egarri grebari (4); gose grebari (42); gose grebari ekin (22); grebari amaiera eman (6); grebari ekin (29); grebari ekin zioten (16); grebari ekinen (4);
grebari eustea (5); grebari eustea erabaki (4); grebari eusteko (4); grebari eusten (4); grebari eutsi (5); grebari eutsiko (4)]

grebalari 1 iz greba batean parte hartzen duen pertsona. Grebalariak lanera buruapal itzuliko ziren egunaren esperoan.
Grebalarien aldetik «mehatxuak eta presioak» izan direla salatu zuten gatazka hasi zenetik lanean jardun dutenek. Gose grebalarien
batasuna. Baldin eta grebalariak lanera bueltatzen badira. Zuen aukera bakarra grebalariekin elkartzea da. Sei grebalari atxilotu ditu
Ertzaintzak Arrasaten. Langile horiei «nekerik izan gabe greba egin dutenen onura beraiek lortu nahi izatea» egotzi zien grebalari taldeak.

2 gose grebalari

Juliani ondo gogoratzen zitzaion nola egoten ziren gose grebalariak lo-zakuetan sartuta. Gatazkaren konponbidean
«izan behar duten partaidetza» aldarrikatu dute gose grebalariek. IU-EBk eta Eguzkik elkartasuna adierazi diete gose grebalariei. Gose
grebalarien egoerak egunetik egunera egiten du okerrera.
[3] grebalari taldeak (3); sei grebalari atxilotu (3)
gose grebalariak (9)
gose grebalariei (6); grebalariei elkartasuna adierazteko (4); grebalariei oldartu (3);
caballitoko grebalariek (11); gose grebalariek (8); grebalariek eta enpresak (3); salatu dute grebalariek (3)
gose grebalarien (5); grebalarien alde (4); grebalarien aldeko (6); grebalarien iritziz (4); grebalarien ordezkariek (3); grebalarien ustez (5)]

grebaldi 1 iz greba egiten den aldia, greba.

Grebaldiarekin, «bakartze politikaren ondorioz» euskal presoek kartzela barnean
jasaten duten «babesgabetasun egoera» salatu nahi dute. Ehun manifestari pasa bildu dira ostiralean Baiona San Leonen eta irakasleen %eko 35-ak parte hartu du grebaldian. Otsailaz geroztik egin dituzten txandakako grebaldietan lortutako emaitzak txiki utzi zituzten atzo.

2 gose grebaldi Albaceteko kartzelako euskal presoek bertan behera utzi dute gose grebaldia. Behin kartzelara bueltaturikoan preso
kataluniarrak gose grebaldiarekin jarraitzea erabaki zuen.

grefier iz [fr] ipar justizia administrazioko idazkaria.

Aita zuen aduanako brigadier lehenik Anhauzen, Saran eta Oletan
gero Azkainen grefier kargua bete zuen. Lehenik beren izenaren deiari baietz ozena eskaintzen zutelarik grefierak ontzat eman du
euskarazko ihardespena.

gregorianista izond gregoriar kantuan espezialista.

Donosti Ereski Eskola Gregorianistak Izarren bidean eskainiko du,

hau ere, Codex Calixtinus-ean oinarritua.

gregoriano izond gregoriarra. Oroitu naiz Semenario handian kantu gregorianoak gidatzen nituela. Entzuten da, edertasunaren
isiltasuna goxoki mozten duela, musika gregorianoa. Meza gregorianoen diruarengatik datozela?_Berak ez zinan diru alerik ere utzi.
Nahiz eta Islam herriek oro har, Arabia eta Emirerri Saudiak kendurik, egutegi gregorianoa erabiltzen duten beren nazioarteko
harremanetan.

gregoriar 1 izond Gregorio XIII aita santuak sortua edo erreformatua.

Erromako Unibertisate Gregoriarrean eta

Txileko Unibertsitate Katolikoan.

2 gregoriar kantu liturgia katolikoko kantu ahots-bakarra, musika-tresnen laguntzarik gabe kantatzen
dena. Donosti Ereski taldeak kantu gregoriarrak abestuko ditu Madalenako ermitan. · Widorren sinfoniak bezala, musika
gregoriarraren gertukoa da hori ere. Hileta gregoriarren soinuak errepikatzen ditu.

grekatu, greka, grekatzen du ad totelka aritu.

"Otoi!" Antza, ez zuen gehiago grekatzen. Iragan mendetik ekidinezina
zirudien zartatze linguistiko baten ume mutuak ginelako, ekintza aditzak grekatuz ahoskatzeko orduan aldi berean erabiliak, eta
baztertuak.

grekera iz grekoa, greziera. Haren ahotsa entzuten nuen, grekeraz mintzo. Arminek ba omen zekien grekeraz. Iliada grekeraz
irakurtzen zuen atseden orduetan. Grekerazko hitz batzuk ahoskatzen. Grekerazko kodize batean gorderik.

greko 1 izond Greziakoa, Greziari dagokiona. ik greziar. Mitologia grekoko pertsonaia bat. Erdi Aroko Mendebaldea eta
Kristandade Greko Ortodoxoa. Obra grekoetan inork ez lituzke dentikuluak modiloien azpian jarriko. Gaztelaniaz baina karaktere grekoz
idatzia zuen Agurtzanek bere atxilotze-aldiaren lehen bertsioa.
aldean Greko elizarena den kanpamendu batean.

· izlag

Greko helikoptero bat suntsitu da Egeoko itsasoan. Los Angeles

2 Greziako herritarra. ik greziar 2.

Siziliako grekoek. Antzinako grekoek ere ezagutzen zuten. Grekoek hala egiten omen
zuten. Parte horietako bat modulua izango da, grekoek embater esaten dutena.

3 Greziako hizkuntza. ik greziera.

Hamabi urte grekoa ikasten. Shakespeareren "latin gutxi eta greko gutxiago" delakoak.
Grekoz nola esaten zaion ez naiz orain gogoratzen. Mario Victorinok grekotik itzulitako Neoplatonikoen liburuak irakurri zituen. Kaos
hitzak amildegi edo leize esan nahi omen du grekoz. Latin eta grekozko prosan eta poesian. Argitalpen honek grekozko testua
eskaintzen du. Kristau Elizako "laikotza" grekozko hitz arkaiko batez (laos) izendatu zen.

4 grezierazkoa, grezierari dagokiona.

Ezinbestez erabili beharko baitira hitz grekoak, horietako bakarren batzuek ez baitute
latinezko baliokiderik. Eta baita antzinako komedia grekoak idatzi zituzten poetek ere.

5 greko-erromatar (orobat grekoerromatar), antzinako Greziari eta Erromari dagokiena.

Azterketak beste
gizarte bat agertarazten du, dagoeneko hila, Gizarte Greko-erromatarra edo Helenikoa. Antzinate grekoerromatarreko arkitekturari
buruzko tratadistikatik. Paphlagonia mundu greko-erromatarreko probintzia bat zen, Turkian kokatua. Iturburu bi horiek ditu, izan ere,
gizaki/gizatasunaren kontzeptu Mendebaldekoak: greko-erromatarra eta judu-kristaua.
Frantziako txapeldun ohiak.

6 greko-euskaldun Orkoi (ort+oin, pleonasmo grekoeuskalduna, agian).

·

George Marx borroka greko-erromatarreko

7 greko-latindar (orobat grekolatindar) antzinako grezierari eta latinari dagokiena.

Hitz greko-latindarrek.
Literatura grekolatindar guztian. Tradizio greko-latindarreko hitzok jatorrizko ortografian idaztearen aldekoa zen: syllaba, synthesis,
telephono, adibidez. Mitologia greko-latindarretik abiatuz egindako margolanak. Orto/ortos grekolatindar haietaz ahaztu gabe.

8 greko-pertsiar grekoen eta pertsiarren artekoa. Greko-pertsiar gatazka. Greko-pertsiar gerra.
9 greko-semitiko grekoen eta semitikoen artekoa. Kant izan da gezur greko-semitikoaren erausle handia.
10 greko-zipretar Zipreko greziarrena, Zipreko greziarrei dagokiena. Greko-zipretar alderdi nagusiak NBEren planari
ezetz bozkatzeko dio. Uhartearen hegoaldeko alde greko-zipretarra. Tassos Papadopoulos presidente greko-zipretarrak. Okupazioak
milaka greko-zipretarren exodoa eragin zuen.
[3] greko erromatarreko (3); greko zaharren (4); greko zipretarrak (3); greko zipretarrek (8); greko zipretarren (8); hitz greko (3); mitologia greko (3)
hitz grekoa (3); y grekoa (3); latina eta grekoa (4)
hitz grekoak (3)
mitologia grekoan (3)
grekoek eta erromatarrek (5)]

grekoerromatar ik greko 5.
grekolatindar ik greko 7.
grekolatino izond Greko-latindarra.

Pichela ontzi izen grekolatino zaharretik datozenak. Kultura grekolatinoan barrena.
Antzinate grekolatinoak ia erabat beretua dauka filologia kritika. Estatua grekolatinoak ez dira jaisten beren oinarrietatik baloia
geldiarazteko.

grekotar izond/iz grekoa.

Anartean beste talde zenbait sortu ziren grekotarren artean eta Testamentu Berriko idazkiak grekoz

idatziak izan ziren.

grekotasun iz grekoa izateko nolakotasuna. Herrien arteko diferentziak atzemateko eta grekotasuna erlatibizatzeko.
grekozale izond grekoen zale dena. Ondotxo zekien Sophie de Mellok, greko-zalea baitzen.
gremio iz ofiziale elkargoa.

Merkataritza-kapitalismo hark [...] ez zuen artean interes handirik ekoizpen-sisteman, gremioen
ardurapean jarraitzen baitzuen. Hirietan, gremioen monopolioak oztopatzen zuen oraindik ere manufakturen ekoizpena. Frantzian,
gremioen abantailak ez ziren 1776 arte ezabatu. Sarriegiren haurtzaroko eta gaztaroko Donostian, gremioetan banatutako gizarteak
taxutzen zuen eguneroko bizitza, errementariek, marinelek, okinek, kandelagileek, gozogileek, upelgileek, aiztogileek, arotzek eta
inprimatzaileek hain zuzen. Irule-gremioen, ehuleen eta oihal-merkatarien protestak alferrikakoak izan ziren. [Euskal Idazleen] Elkartea:
gremioa edo enpresa? Liburu saltzaileen gremioak antolatutako egunaren ekitaldien barruan kokatuko da irakurketa. Euskadiko Editoreen
Gremioaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.

gremioka adlag gremioen arabera.

Maisutasunez gidatu nau Peterrek gremioka banatuta dauden pasabide luzeetan barrena:
urre eta harribitxiz hornitutako postu distiratsuen artetik lehenengo, ehunka alfonbra ikusgarriz betetako denden artetik gero...

greziar izlag Greziakoa, Greziari dagokiona. ik greko.

Siriar jatorriko greziar letra-gizonak. Asiako greziar
komunitateak. Kristautasunaren muina greziar ikuskera eta pentsaeraren arabera aurkezteko. Alexandro Handiak ezarritako greziar hiriestatu ugariek. Greziar alfabetoaren eslaviar bertsioaren errusiar aldaera. Greziar pentsaeraren joerari jarraikiz. Konstantinoplako greziar
prentsak Jerusalemgo patriarkaren adierazpen bat argiratu zuen. Triestetik zetorren baina greziar jatorrikoa zen. Arkitektura greziarreko
hiru ordena klasikoetan. Likore greziar bat hartu genuen ordaindu ondoren. Aurpegia zurbil dauka [...] estatua greziar batena baino
marmolezkoagoa. Angeliki Varela greziarrak idatzi du aurtengo mezua. Ni ez naiz greziarra eta ez dakit Karneades hori nor izan zen.Jainko greziar bat bezain ederra zen.

· 2 iz Greziako herritarra. ik greko 2.

Lehen greziarrak itsaslapurrak ziren denak. Greziarrek hiriz osatutako nazio handia
osatzen zuten. Aspaldi handian, greziarrek Troia suntsitu zuten. Greziarren politeismoa eta idolatria. Etorkizuna ez zen jada
greziarrena, otomandar turkiarrena baizik. Erromaren helenizazioa izan zen, noski, greziarrek beren historiako edozein etapatan inoiz
lortu zuten kultur konkistarik garrantzitsuena.
[3] greziar eta erromatar (3); greziar fanariotek (3); greziar fanarioten (4); greziar hiri (4); greziar hiri estatu (3); greziar matematikaren (5); greziar
matematikari (5); greziar matematikariek (4); greziar mitologian (4); greziar ohiturak (5); greziar pentsalari (5); greziar pentsalariek (3); greziar
zipretarren (8); jainko greziar bat (3); komunitate greziar (3)
jainko greziarra (3); zipreko errepublika greziarra (3)
atleta greziarrak (3); atzelari greziarrak (3)
filosofo greziarrek (3); zipretar greziarrek (3)
greziarren eta erromatarren (3); greziarren itzulera (3); zipretar greziarren (4)]

greziera 1 iz Greziako hizkuntza. ik greko 2.

Greziera, latina eta italiera pixka bat baldin bazekien ere, alemanez eta
espainieraz ez baitzekien ezer. Hizkuntza arrotz bat hitz egiten zutela, grezieraren antzekoa. Grezieraren eta sanskritoaren arteko
analogiak. Greziera modernoak. Grezieraz dotore idazten du. James Erregearen Biblia zeritzana zen "bertsio baimendua", hebraiera eta
grezieratik itzulia. Berak erabili zuen lehenengoz pseudodiptero egitura ere, grezieraz exo stylon deitzen dena. Grezierazko bertsotan
inskribatuta. Grezierazko edo latinezko etimologiari buruz emandako ikastaroak. Latinezko alfabetoak grezierazkoaren aldean duen
abantaila.

2 (hitz elkartuetan)

Salamancako Unibertsitatean greziera-katedra lortu eta errektore izendatu zuten. Nik banuen aitaita bat,
Salamancan greziera-katedraduna.

Grial (orobat grial) 1 iz Jesukristok azken afarian erabili omen zuen edontzia.

Erdi Aroan Grialari eta Lantzari
buruzko kondairak Europa osoan zabaldu ziren. Kezkatzen gaituena ez da alemanek benetako Griala edukitzea. Belaunaldi berri batzuk
unibertsaltasunaren Grialaren bila abiatu ziren gau ilunean. Tristeziaren musuak sugearen laztanak legez korapilatzen zaizkit eztarrian,
eta, zurezko grial miragarriaren itxaropen-mina whiskyarengatik ordezkatzean, bularrak heriotzari dei egiten dio ezerezaren itsas
labarrean.

2 Grial Saindu Merlin aztiak Artur erregeari ezarritako betebeharraren arabera, zaldunen eginbehar nagusia Grial Saindua aurkitzea
zen. Grial Saindua aurkitzeko eginkizuna ezarri zien Mahai Biribileko zaldunei. Jose Arimateakoaren ondorengoek Bretainia Handira ekarri
zuten Grial Saindua. Arrakasta gaur eta porrota bihar boladako haizearen menera, jatetxeak hainbat nagusi eta bertze horrenbertze izen
ikusiak zituen, zein baino zein handiagoa: "Errolan", "Grial Saindua" eta abar.

griego iz greziera.

Latinaren edo griegoaren itzuli-mitzulien deskorapilatzeetan. Escuaraz, españolez, latinez edo griegoz? Griego

gramatikakoa.

grifo1 iz elezaharretako aberea, gorputzaren goialdea arranoarena eta behealdea lehoiarena duena.

Grifoa
alegiazko animalia bat da, hegoduna, gorputza lehoiarena eta burua hegaztiarena duena. Brontzezko aldaba zeukan ateak grifo baten
itxuran, gorpu. Nonahiko hormetan ikusten diren kimera, grifo, maskaroi, gurutzeetan...

grifo2 iz iturria, txorrota. Lababoko grifoa ireki behar diagu.
grifoi (orobat grifon) iz ile luze eta latzeko txakur mota.

Hipogrifo [...] animalia bat (orain iraungia), erdi zaldi erdi
grifoi. Grifoia bera ere izaki konposatua zen, erdi lehoi, erdi arrano. Leku haiek leku txarrak dira, urak kiretsak, eta aztapar ikaragarriak
dituzten grifonak ikusten dira nonahi.

grilla 1 iz [fr] burdin sarea.

Atearen barnealdeko hesia egunez zabalik egoiten baita, grillari lotu eta dilindan emaiten naiz,
leihatilako sarean baino errazago da, eta tiraka hasten naiz, ene besoei lanean ariaraziz...

2 taula. Audela, energia sailean dena arra-negoziatüko da aurten: erretra, 35 orenak berriz, hilabete sarien grilla. Horiek egiten dituzte
grilla proposamenak, ikusiz jantziak nork egiten dituen eta zein baldintzetan.

grilu (orobat grillu g.er.) 1 iz girgilua.

Iruñeko kartzalara eraman baitiote senarra, griluz lotua, diru faltsua egiten omen
duelakotz. Baina presoek ezin dute izan hain anker presoarengana, hanka griluan daukanak badaki herrenaz. Para iezadazu grillua praka
barrutik, mesedez. Uste baino astunagoak dira burdinak eta laburra oso grilluak lotzen dituen katea. Hiriko tabernariek eta beren bezero
guztiek lehertutako ate haiek ukitzen, grilluak haztatuz tiraniak hilduraturiko haragiari fereka solidario bat egiten zeniela sinetsia.
Espainiako oxtabenetan griluetan lotua, euskal Nelson Mandela naiz.

2 grilu-lagun (corpusean grilulagun soilik) Ziegetatik atera nautenerako eramanak zeuzkaten nire grilulagun guztiak giltza
galdu zen beste leku aunitzetara. Gainerako grilulagunei bezalaxe atzeratu digute guri biseanbiseko hau,

grilukide iz grilu-laguna. Leizeko grilukideak urduri jarri ziren.
grilulagun ik grilu 2.
grim iz txakur modukoa, beltza, adur txarra ekartzen duena. Grima ikusten dute eta izuak hartuta hiltzen dira. Grima
ez da zantzu edo augurio bat, heriotzaren eragilea da! Ematen zuen Trelawney andereñoak erabat ahaztu zuela grima. Une batez, ziur
egon zen begi haiek grimarenak zirela. Oihanaren ertzetik zebilen orain... ez zen grima, ez... katu bat zen...

grimas iz keinua, imintzioa. Tisana edan nuen azken xortaraino, grimas batekin azkenean, karatsa baitzen, sukrerik gabea.
grimaska adlag keinuka, imintzioka. Bakoitza inarroska eta grimaska bere baitaratzen da.
grina (orobat griña g.er.) 1 iz arima joera bizia; arima egoera edo jaidura bortitza, gogoa asaldatzen
duena. Plazer-gose den arraren ametsa, irrika, hantustea, berekoikeria, bekaitza, mendekua, grina guztiak gordetzen dituk giza
arimaren gauean. Eta ideiak azkenean grinaren mende erortzen dira. Lur Santuraino joateko grina piztu zitzaion. Gauza jakina baita
ezjakintasunak eta zigorren iluntasunak hauspotu egiten dituztela grinak. Ni miazkatzeko grina jabetu zen hartaz eta hura miazkatzekoa
nitaz. Etxe horietan [...] gizonek beren grinak asetzeko prest dauden neska gazte politak aurkitzen dituzte. Denborak baretu bai baina
itzali ez duen grina bat. Gure gogoan bakardadeak sortu dizkigun grinak itotzea duk okerrena, ordea. Baina ezein grinak ez baininduen
mendean hartua, beharrezkoa iruditzen zitzaidana baizik ez nuen egin. Gizon horiek soldaduak dira eta bakoitzak bere irrika du eta
bakoitza bere grinak bizi du. Baina etenik gabe asaldatzen dira giza grinak espirituaren kontra. Literaturaren grina hezurretaraino sartua
duenak. Sarri ikusiko du mende batean grinatzat hartzen direnak hurrengo mendeen oinarri morala direla. Hainbesteko ahalegina eta
grina jartzen baitzuen nork bereari eusten. Lasai-lasai eta grinarik gabe, gizon garaiari oratu eta di-da atetik bota zuen. Bart nireganako
grinaz zegoen emakume bera da orain horren hotz, harro dagoen hori.

2 (izenondoekin)

Grina txarren sugarretatik urruti. Grina indartsuak gizonaren jabe egiten dira, baina ez luzaroan; eta egokiak dira
gizon arruntek [...] egin ohi dituzten iraultzak gauzatzeko, baina gobernu aske eta lasai batean hobeak dira zirrara iraunkorrak bortitzak
baino. Izua baino gehiago, amorrua sentitu zuen, bidegabekeria hura indarrez borrokatzeko grina gaixtoa. Tourvel zerutiarrak amodioari,
grina hilgarri horri, ihes egitea aholkatzen du. Grina ahulduak indarrean dagoen gobernuera mantentzeko aproposagoak dirudite,
hobetzeko baino. Grina handi guztiak etsiak dituk: ez ditek inolako itxaropenik, bestela ez bailirateke grina, baizik eta hitzarmen soilak,
negozio zentzuzkoak eta huskerien trukeak. Aspaldikoa du, beraz, emakumearen adats lehun eta askeak, gizonaren grina erotikoak
ernatzeko lilura sekretua. Hitzaldi fanatikoak, jende-multzo jakingosearen grina errazak pizten dituztenak. Jendeak grina biziz irakurtzen
zituen Moskovskie Vedomosti eta Sin Otetxestva.

3 (erkaketetan)

Orein arraren edo otsoaren bihotzean gordetzen den garaipenerako eta ehizarako grinak bezain basatiak. Gizonemakumeak indar saihetsezinez lotzen dituen grina baino indartsuagoa zuan.

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Grina mota guztiek. Ukitzen zuen oro, bizirik egon edo ez egon, dardarka hasten zen
grina-sugarrez. Gehiegizko bereizkuntza-grina. Ez zuen, inondik ere, neure baitan berpizturiko xake-grina itzali. Literatur grinak
jotakoek filologia edo kazetaritza aukeratu ohi dutela.

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Legez kanpoko amodio grinak sutua. Ez zuen (edo ez zuen adierazten) sexugrinarik. Larru grinak maizegi jotzen bazaitu. Hemen maitasuna gorputz grina ere bada, noski, baina ez funtsean. Emearekin elkartzeko
garaian areagotu egiten da zakur arren eraso-grina. Lanbide horien inguruko festa-grinak eraginik edo. Zorroztasun-grina biziz sinatu
zuen analisi bakoitza. Kontsumo eta aberastasun grina horrekin erabat kutsaturik.

6 ipar kezka.

Bazterrak behar direla garbi atxiki, griña hori denek behar ginuke gero eta gehiago. Nola ihardokitzen ahal zaion
hobekienik, hori da gure eskualde hotako jendearen griña pisuenetarik... “Ez da hori gure arrangura handienetarik, badugu segurki beste
griñarik", erraiten zautan deplauki joanden egunean Hazparne alde hortako laborari batek. Venezuelan, frantses landestar andere gazte
bat bazuten bahitua 47 egun huntan eta haren griñan bizi zen haren familia.

7 grinaz adlag

Zu, gainera -esan du erronkatsu-, grinaz maitatu zintudan. Nire ama grinaz gorrotatu nuen. Lagunari uzten dizkio
bere esku guritxoak, eta gizonak grinaz eta gogoz igurzten ditu. Grinaz gogoratzen zituen hainbat hitz eta begirada zirela medio. Eta

grinaz ongizate politikei kontra egiten dioten liberal sutsuenek. Jainko maitea, Elaine -esan zuen Baldwinek eutsi ezinezko grinaz-, zeu
zara munduko gauzarik ederrena! Hiri handi maitea, hainbesteko herriminez oroitua, hainbesteko grinaz desiratua.

8 grinazko izlag Grinazko desira eta arrazoizko desira kontrajartzea.
9 grina gabezia (corpusean grinagabezia soilik) grinarik eza. Guztien lekuko izana nintzen eta guztien berri ahalik eta
zehatzena emana gure irakurleei, kazetarioi uste zaigun grinagabeziaz.
[3] amodio grina (6); benetako grina (5); bizi grina (3); bizitzeko grina (3); borroka grina (4); borrokarako grina (29); borrokatzeko grina (3); egiteko
grina (15); egoteko grina (3); erasorako grina (3); ezagutzeko grina (3); garaipen grina (3); giza grina (6); giza grina gaiztoak (3); gogoa eta grina (6);
gorputzaren grina (3)
grina bereziarekin (3); grina bitxi (3); grina bizi (7); grina bizia (3); grina biziz (7); grina dauka (3); grina du (5); grina erakusten (4); grina erakutsi
(7); grina ezkuturen (3); grina eznaturalak (3); grina falta (3); grina gaizto (7); grina gaiztoa (4); grina gaiztoak (7); grina gaiztoko (3); grina galdu (5);
grina gutxi (3); grina handi (5); grina handia (7); grina handiagoa (6); grina handiarekin (5); grina handiko (4); grina handirik (4); grina handiz (5);
grina izugarria (3); grina pizteko (3); grina pizten (8); grina piztu (13); grina sentitu (3); grina sentitzen (4); grina sexuala (3); grina sortu (3); grina
sutsuak (4); grina txar (6); grina txarrak (9); grina txarrei (8); grina txarrek (5); grina txarren (12); grina txarren arabera (5); grina txarretan (3); grina
txarretatik (3)
haragizko grina (4); idazteko grina (7); ikasteko grina (5); irabazteko grina (23); irakurtzeko grina (3); iristeko grina (3); izateko grina (4); jakiteko
grina (3); jartzeko grina (3); kemena eta grina (4); lan egiteko grina (4); lanerako grina (10); lehiatzeko grina (3); lortzeko grina (3); maitasun grina
(3); maite grina (4); munduko grina txarrei (3); politikarako grina (3); segitzeko grina (3); sexu grina (15); txirrindularien grina (3); zaletasun eta grina
(3)
bakearen griña (5); griña handi (10); griña handia (5)
amodio grinak (4); bizitzeko grinak (3); giza grinak (8); grinak asetzeko (3); grinak bete (3); grinak bultzatzen (4); grinak eraginda (4); grinak itsutu
(3); haragizko grinak (4); sexu grinak (4)
grinari esker (5); grinari eutsi (5); grinari uko egin (3)
grinarik gabe (12); grinarik gabeko (3); irabazteko grinarik (3); sexu grinarik (3)
grinaz beteriko (3)
giza grinei (4)
giza grinen (20); giza grinen arabera (8); grinen arabera (9); grinen arabera bizi (5); grinen aurkako (3); grinen menpean (3); grinen menpeko (3)]

grinabide iz ipar kezkabidea.

Ainitz galde eta galde ilunak!_Den hoberenetik ere, zernahi griñabide eta griñabide guziz
pisuak...! Gero, beti griña-bide dago jadanik ixuri petrolakia. Zernahi gisaz, griñabide pisuak arrantzaleentzat, denek beren ofiziotik bizi
nahi-eta...

grinagabezia ik grina 9.
grinaize iz grina modukoa.

-Inork ez dit egundaino eman irin-meta batean alberdaniatzeko aukerarik -erantzun zion kardinalak

grinaize nabarmenez.

grinaldi iz grinazko une edo denbora igarokorra. Gaztetako grinaldi eroska haiek ari baitira itzalixetzen.
grinati 1 izond grinaz betea. ik grinatsu. Soil eta argi, kastitate grinati eta xahutasun mespretxatzaileko birjin baten antzera.
Munduan jiraka zebilen txanpon bakoitzaren atzetik zihoazen mila esku grinati, esku iletsuak hatz okerrekin, halere heltzeko gai zirenak.
Izakera ez grinati eta ez etsiarekin gertaerak zuhur aztertu eta gaindituz.

2 (adizlagun gisa) grinaz beterik.

Aitari begiratu zion, hankak zeharo bilduta grinati irakurtzen. [...] esan zuen Ramsay
andreak, grinati josten ari zen galtzerdi marroi gorrizta zertxobait kiribilduz. So eginez, grinati, hormaren eta atzeko klematideen
koloreak begietan erre zioten arte.

grinatsu 1 izond grinaz betea. ik grinati. Tabernan zeuden bezeroak, marinel jendea gehien bat, gizaki zaildu eta grinatsuak
denak. Ilusio grinatsu bati estu lotua. Inork ez zakian berak bezala oihal fin bat edo animalia bat laztantzen, haren modu grinatsu hartaz.
Maiteminduen izerdiari ekinaldi grinatsuetan darion lurrina bezain hordigarria. Hazi hori orain isurtzen bada, zure abere-sen grinatsuak
moteldu egingo dira. Ez hitzak, ez predikuak, eta ezta egiarik gorenenak ere ez dira aski agerian dauden gauzek sortzen duten erakarmen
grinatsuari luzaz eusteko.

· 2 izond ipar kezkaz betea.

Orai ezagutzen ditugun egun griñatsuak argituko dira ontasun horiek gure gain hartzen balin

·

baditugu, denak bertzetarik igurikatu gabe.
Berri horrek bazterrak harrotu ditu, langileria oso griñatsu utziz, langileak trahiturik
senditzen direla-eta. EDF hortako langileak kexu dira, geroari buruz griñatsu. Bazterrak griñatsu, ez jakin azkenean laborantza norat ari
den xuxen, nork ihardokiko duen eta nola...

3 (adizlagun gisa) grinaz beterik. ik grinatsuki. Zerbaiten atzetik oso grinatsu dabiltzan gizonei. Kordokan elkar besarkatu
zuten, euren ahoak grinatsu uztartuz. Beraz, ikus dezadan hain grinatsu desiratzen dudan jainkosa-ipurdi zoragarri hau! Gauez su
handiak egiten dituzte piztia urrunarazteko; eta grinatsu maite dituzte dantza eta musika-tresnak.
[3] griñatsu daude (3)]
izaera grinatsua (3)
gero eta grinatsuago (3)]

grinatsuki adlag grinaz beterik. ik grinatsu 3.

Grinaren batek eraginda ezarri bazuen, horrek ez du esan nahi grinatsuki
bete behar denik lege hori, legegile gaiztoak lege onak ere egin baititzake.

grinatu, grina(tu), grinatzen (orobat griñatu g.er.) 1 da/du ad grinak hartu, grinaz lehiatu.

Hi grina hadi
eskola bat izan dadin herrian eta errientak frantsesa jakin dezan. Florent gehiagotan itzuli zen tabernara, grinatu egin zen gela txiki
beiradun harekin, Robineren isiltasunekin, Logreren suminaldiekin, Charveten gorroto hotzekin. Pentsatzekoa denez, bi gizon horiek mundu
honetan zuten eginkizunera zeharo grinatuta zeuden. Haren antzeko izatera grinatzen zen. Etsai amorratu hori bereziki bere kontra
grinaturik dagoela.

2 ipar kezkatu.

Halere, erabaki horren ondorioek grinatzen zuten. Herria galdan zegoen; haren burumuina eta izpiritua arazo
larriegiek grinatzen zituzten, bi sosetako kontrabandista bati pentsatzen denbora galtzeko. Arras griñatua dela dio orai Bush presidentak
eta bere indar guziz entseatuko dela bazterren jabaltzerat eskualde hortan. Arrazoin zuen mutikoak hain dira burasoak beren haur eta
gazteetaz griñatuak.

3 (era burutua izenondo gisa) Nire begirada grinatuak.
[3] grinatu gabe (3)]

grinatxo iz grina txikia. Grina handiak ez ezik, edozein huskeriatarako grinatxorik ziztrinenak ere.

gringo izond/iz pei estatubatuarra.

Egun batean, urrezale gringo talde bat etorri zen islako hondartzetara. Biharamun goizean,
gringoa hondartzan hilda agertu zen. Gringoen inperialismoaren interes ilunen zerbitzura. Zazpi gringo puta akabatu izanak ematen
duen pozak puztuta.

gringola iz Gringolak astoaren muturrekoak dira. -Beste batzuk gringolak dira -dio Robertok.
griot iz Griotak Burkina Fasoko kasta berezi bat dira: artistak, bertsolariak, kantariak, dantzariak, danbor jotzaileak... Aisha griota da;
baita haren neba Issouf ere. Familiatik datorkie griotei direna izatea: grioten gurasoak eta grioten aitona-amonak griotak izaten dira.

gripatu, gripa, gripatzen da ad gripeak jo. Gripaturik eta sukarrarekin egon nintzen egunetan, hura ere eri zen. Eta Martinez
de Irujo gripaturik egona da joan den astean. Dardy ari beharra, gripatua, Martiarena arizan da Labenneko trinkete.

gripe (orobat gripa g.er.) 1 iz eritasun kutsakorra, erabateko ahuldura eta buruko mina, marranta,
hotzeria... ezaugarritzat dituena. Gripe asko dabil aurten. Gripea nuelako aitzakiarekin. Nagusiak, ororen buru, ez baitzuen
gripea, baizik eta biriketan zerbait gaixto, alkoholaren ondorioz. Gripea daukala. Neguan aiseago biltzen da baina edozoin sasoiz ere
gripa lotzen ahal zaizu. Baziren hiru presuna bederen gripa hori bildua zutenak. Bainan gertatu da ez dela joan ere Schröder gripa zikin
batek harturik. Batzuetan gripea harrapatzen zuen. Zenbait egunez griparekin naiz, sukarra 39 eta 40-en artean dut. Gripearekin
oheratua nengoela. "Zerria!", esaten dio gripeak jotako bere kideari. Gripeak jotako ahotsaz. Hotzikarak eta sukarra, gripearen sintoma
ezagunak. Ez ziola besarkadarik eman nahi izan, gripearen kutsurik ez emaiteagatik. Asiara doazenei ohiko gripearen kontrako txertoa
hartzeko gomendioa egin die OMEk. Sintomak gripe arruntarenak dira: sukarra, eztula eta arnasa hartzeko arazoak, besteak beste.
Gripea pneumonia bihurtu zen.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) 50.000ko bat gripa-kasu izanen dela aurten. Gripe mota asko daude, baina birusa bat
da, nahiz gero birus horrek beste aldaera batzuk har ditzakeen. Gripe birusak asko eraldatzen direlako. Gripe bolada baitzen hura. 1918ko
gripe izurriak 40 milioi lagundik gora hil zituen. Gripe epidemiari leporatu zion ustekabeko indargabetze hura.

3 hegazti gripe (orobat hegaztien gripe, hegaztietako gripa)

Hegazti gripearen pandemia batek eragingo lituzkeen
kalteak. Hegaztien gripea zabaltzea eragozteko. Hegazti gripetik babesteko. Hegazti gripea H5N1 birusak eragiten du. Turkian hilda
agertu diren 1.700 indioilarrak hegaztien gripeak jota hil zirela. Bi emakume dira ustez hegaztien gripea dutenak. Oiloetako gripa, edo
hegazti-gripa, bi urte huntan Asiako eskualde batzu joiten dituena. Hegaztien gripean adituek urgentziazko bilera egingo dute gaur
Estrasburgon.
[3] gizakiaren gripe (3); gripe arrunta (7); gripe arruntaren (5); gripe espainiarra (4); gripe izurri (3); gripe izurriak (4); gripe kasu (3); gripe kasuak
(7); gripe pandemia (4); hegazti gripe (7); hegaztien gripe (4); gripea agertu (4); gripea agertzen (4); gripea eragiten (5); gripea izan (5); gripea
kutsatutako (3); gripea zabaltzea (3); gripea zuela (7); gripea zuen (5)
hegazti gripea (125); hegaztien gripea (99)
gripeak eragin (3); gripeak hil (6); gripeak jota (52); gripeak jota dago (8); gripeak jota egon (3); gripeak jota hil (6); gripeak jotako (12); hegazti
gripeak (52); hegazti gripeak hil (6); hegazti gripeak jota (10); hegazti gripeak jotako (5); hegaztien gripeak (50); hegaztien gripeak jota (20)
gripearen aldaera (7); gripearen aurkako txertoa (6); gripearen aurkako txertoak (3); gripearen birus (9); gripearen birus aldaera (4); gripearen birusa
(24); gripearen birusa atzeman (4); gripearen birusak (5); gripearen birusarekin (3); gripearen birusik (3); gripearen eraginez (3); gripearen giza
aldaera (5); gripearen giza aldaerak (9); gripearen kasuak (4);gripearen kontrako txertoa (4); gripearen ondorioz (12); gripearen ondorioz hildako (3);
gripearen pandemia (4); gripearen sintomak (5); hegazti gripearen aldaera (4); hegaztien gripearen birus (5) hegazti gripearen birusa (5); hegaztien
gripearen birusak (3) hegazti gripearen kasuak (4); hegaztien gripearen birusa (16)
gripeari aurre egiteko (12)]

gripealdi iz gripe bolada. Neguko solstizioan gauza bera egin beharko genuke urteroko gripealdia uxatzeko.
gris 1 izond beltzaren eta zuriaren arteko kolorekoa. Aspaldiko tristezia bat sumatu nuen Albertoren begi grisetan. Dudan
egon ziren haren begi grisak. Soineko gris botoiduna. Neguko argi ahula, errautsez zipriztinduriko argi grisa, txori grisak bezain argi
grisa. Dirdira grisei begira nago. Haren ile-xerlo gris izurtuak. Antxeta zikin-grisak. Ibaiaren ur gris zikinaren zirimolak. Pony gris
tantotu gizen bat. Paper pintatuaren gris lausoaren gainean. Betiko gris arbelkara du gaur ere zeruak. Eta urdina, berriz, gris argiaren
itxura hitsa hartzeraino zen marguldua. Zurezko etxe gris ilun baten aurrean gelditu zen kalesa. Gris monokromoa. Marra gris eta
arrosekiko tapaki batean. Zeru griseko egunetan. Langaren atzetik beroki griseko SS bat etorri zitzaigun. Urteek higaturiko harri
grisezko eraikina. Grisen eskalan. Gauza guztiak grisaren gamako koloreetakoak baitziren. [Hodeiak] zeru ertzean pilatzen zirenean,
itsasoan behintzat, grisera jotzen bazuten. Oso dotore jantzita zegoen, grisez goitik behera, zetazko alkandora eta gorbatarekin.

2 (predikatu gisa)

Aurpegi guztiak grisak eta hitsak ziren. Erdiraino iluna izaten da, grisa, edo urdina, edo orlegia. Emakumeen
begitarteak zimurtuak eta grisak ziren. Izan ere, grisak baititut hortzak. Zeruak gris zirauen.

3 irud gailentzen ez dena, inondik ere interesgarria ez dena.

Hor aurkituko dugu lurjabe zabar arduragabea, [...]
administratzaile alferra, funtzionario ustela, agintari zorrotz errukigabea, aberats okitua, burokrata grisa... Pertsona grisaren traza hartu
dio Robertok, batetik bestera alde handirik ez dagoen exekutiboetako bat. Behe-mailetako zerrenda amaigabeak osatzen dituzten jokalari

·

gris anonimo haietako bat. Bai, esan ezak atentatuek hire errutina grisetik ateratzen hautela.
Errealitatea kaxkartuz joan zen,
funtzionariotzaren grisak tindatu zituen ezari-ezarian bazterrak. Aurrera, inertziaren gris hutsez egin zuelako sentipenak eraso zion.

4 (kolore-rekin)

Kolore gris eta nabarrez nahasiriko argitasun motela. Kaperetan kolore grisa zen nagusi, hautsez beteriko leiho
batzuen argia gorabehera. Ikusten dudala halako herri isil batean, euri egun bateko kolore grisetan, emakume elbarri bat. Uhin-luzera
guztiak neurri berean zurgatzen dituzten gainazalak kolore griseko agertzen dira. Zeruak kolore gris hauskara hartu zuela iruditu zitzaion.
Kolore gris leun-leunekoa. Kolore griseko etxebizitza handiek. Burdinaren kolore grisekoak. Ur hegazti kolore brontze-grisekoak. Grisperla koloreko azal berbera. Jantzien gris-gorri koloreek adierazten zuten Irlandako klan printzipalenetako bateko kidea zela. Gris
koloreko eraso bortitz bikoitza. Gris kolore ia metalikoduna. Gris kolorekoa da, eta oso txikia iruditu zait.

5 (erkaketekan) Begiak itsasoa bezain grisak zituen. Itsasoa bezain grisak ziren begi haien begirada gogorra eta gupidagabea zen.
[Mendiak] mamuak bezain gris eta ilun.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, izenondo bat osatzen)

Gizon gazte ile-gris bat. Barrura sartutakoan,
askotariko zakurrak ikusi zituzten [...]: arre-gorrixkak, beltzak izpil zurixkekin, zuriak orban gaztainkara argiekin, zuriak orban gorribeltzekin, zuriak orban arre-gorrixkekin, belarri-beltzak, belarri-grisak... Ile-grisa eta aurpegi-grisa zen.

· 7 iz kolore grisa.

Grisa ere bazuen nahastuta bere gorputz eta hanka beltzetan. Goizean goizeko grisean, basoko eguerdiko itzal
korapilatuetan. Kamareroari azken aldiz begiratu gabe, abiatu zara kaleko grisera. Eta loreen zurbilak eta hostoen grisak bat hartu zuten.
Han egon banintz bezala imajina ditzaket, hotzaren eta grisaren aurka aliaturik. Argitasuna irudikatzen duten irudiak dira horiek, eta griseskala zabal bat erabiltzen dute. Kolore-eskala (beltza - gris mailak - zuria).

8 diktadura garaiko Espainiako Policía Armadako kidea. Polizia bat daukat zaintzaile, grisa, leihoaren ostean. Zerbait
esan die grisei, eta atea ireki didate. Korridorean dagoen grisari manta bat eskatu baitio. Itxialdia, gose-greba, ke-poteak eta grisen
karga...

9 beltz-gris Beren soingaineko marra-txiki beltz-grisezkoez estalirik. Tonu beltz grisen gainean.

10 berde-gris

Agure handi berde-gris hori, besaulkian zegoena, buruzagi bat zen. bere begi berde-grisak etsipenez dirdai egiten
zuten. Horma berde-grisean gaizki eskegita. Dibisio nazien suge berde-grisa Milango eta Turingo kaleetan barrena. Felpa berde-grisezko
kanape batean.

11 gaztain-gris Ilea ez du erabat beltza, areago da errauts-kolore, grisa, edo gaztain-grisa.
12 gris-beltz (corpusean grisbeltz soilik) Barruko ilunpe grisbeltzetik, leihoko argitasunaren kontra
13 gris-berde Uniformea gris-berdea zuan, Wehrmacht.
14 gris-berdexka Haien forma gris berdexkak trinkotzen ziren. [Begiak] ez dira ilunak, nik beti halakoxeak zirela uste izan arren,
pasaportean hala jartzen duelako noski, baizik eta gris-berdeskak. Estadioak zirriborro gris-berdexka ematen baitzuen.

15 gris-gris Morroi jator bat, gris-gris eta arrunt-arrunta.
16 gris-horixka Batzuek eta besteek aurpegi gris-horixka berdintsua daukate.
17 gris marengo oso gris iluna. Trajearen gris marengoa bat zetorkion ezpain gaineko bibote bikainarekin. soinean zeraman
traje gris marengo hura.

18 gris-more Kono gris-moreak.
19 gris-perla izond Mary Ann, berriz, soineko gris perla batekin. Udako jantzi gris perla zeraman, udako zilar distiran bildua iduri.
Soingaineko argiegia soinean, kopalet gris perla buruan. · Gris-perla koloreko azal berbera, marrazki berbera, izenburu eta egile berbera.
20 gris-urdin Ñabardura gris-urdin amaigabeen tirabira lausoan. Laboratorioko ate gris urdina. Uniforme gris-urdinez jantzirik,
hiruzpalau guarda ari ziren elkarrekin alaiki mintzatzen.

21 gris-zuri Gris-zuri marrazten ziren mendien gainean, zerua zohardi zegoen. Gazteluaren masa gris-zurixka izan genuen bertatik
bertara.

22 more-gris Haren ezpain more-grisak.
23 zuri-gris Siberiar huski txakur zuri-gris horietako bat. Non bi behor ikusi baitzituzten, bata zuri-grisa eta bestea gaztainkara argia.
Denak dauka errautsaren tonu zuri-grisa.

[3] argi gris (3); auto gris (3); begi gris (15); beroki gris (4); bola gris (3); eguraldi gris (3); eraikin gris (3); etxe gris (6); gizon gris (3); goiz gris (4);
gris argi (3); gris argia (5); gris ilun (7); gris iluna (8); gris perla (5); gris zikin (3); hodei gris (3); ile gris (8); jaka gris (3); jantzi gris (4); jertse gris
(3); kolore gris (8); laino gris (3); perla gris (4); soineko gris (4); traje gris (8); zeru gris (4); zodiac gris (4)
argi grisa (3); aurpegi grisa (3); balea grisa (3); grisa eta beltza (3); jaka grisa (4); jertse grisa (3); kapa grisa (5); kolore grisa (5); nahiko grisa (3);
partida grisa (4); pintura grisa (3); sira grisa (3); soineko grisa (3)
begi grisak (17); begi grisak zituen (3); galtza grisak (8); ile grisak (3); irudi grisak (3); otso grisak (3); begi grisak zituen (3)
zeru grisaren azpian (3)
argi grisean (3); zeru grisean (3); zoru grisean (3)
begi grisek (4)
bizar griseko (4)
grisen eskalan (3)
begi grisetan (5)
traje grisez jantzitako (3)
harri grisezko (4)]

grisail izond grisaxka. Ile-adatsa alde batera apartatu zuenean, Isabelleren loki inguruan zain grisail baten bor-borra nabaritu zuen
Jon Mirandek gelako ilunpean.

grisatu, grisa(tu), grisatzen du ad gristu.

Eguzki jartze lelaren izpiek Sena ibaia grisatzen zuten. Zeruertz urruna, hodei

erraldoiek beltzerantz larri grisatuta.

grisaxka (orobat grisaska g.er.) 1 izond grisaren antzekoa, griserantz jotzen duena. ik griskara.

Aurpegi
gorri karratua zuen eta bibote grisaxka. Espaloi luze grisaxkak. Iraulki orgen profil grisaxka handiek. Gorgorotheko zelai
beldurgarrietara, ostera, argi grisaxka besterik ez zen iristen. Zuhaitzek euren adar more argiak hedatzen zituzten zeru grisaxkarantz.
Aurretik buru-soila zen, baina ile hori-grisaxka zuen buruaren atzealdean. Gobernazio ministerioko paper grisaxkan. Zerua garbi eta
grisaxka zegoen.

2 berde-grisaxka Berde grisaxkez orbandutako kobre gorriaren antzekoak. Murgilduta baitzegoen logale berde grisaska batean.
3 urdin-grisaxka Metal urdin-grisaxka astuna.
[3] berde grisaska (3)]

grisaxkatu, grisaxka, grisaxkatzen (corpusean grisaskatu soilik) da/du ad grisaxka bihurtu. Ninietako beltza
grisaskatu eta, sekula inori hitzik esan gabe, bazterren bat bilatzen zuen urjentziaz, malkoen lasaitua sentitzeko.

grisbeltz ik gris 12.
grisdun izond grisekoa. Itsasbazter berdea, zuhaitzez eta etxe handi zuri teilatu grisdunez betea.
grisela iz burdin hari paraleloz osaturiko tresna giderduna, janariak suan prestatzeko erabiltzen dena. ik
parrilla. Enbor txiki bat, argizari eta zerrautsezkoa, griselan erretzen ari zen. Gero, mahaian eseri eta hanburgerrak, atun-entsaladak
eta griselan berotutako gaztazko sandwichak eskatu genituen.

griseztatu, grisezta, griseztatzen da ad gristu. Kanpoaldean goiz artikoa griseztatzen ari zen egunsentiarekin batera.
grisgune ik grisune.
griskara 1 izond grisaxka. Anbarrean finkatutako esne griskara hori baizik ez dago. Belo griskarez estalitako emakumeak.
2 beltz-griskara Makurra da, gero, beltz griskara hori, pilaka botatako pildazko beltz hori.
grisola iz abere barrabila. Txitoak, grisolak eta urdaia, maiatzeko mahaira.

gristasun 1 iz grisa denaren nolakotasuna.

Arboletako hosto berdeek hausten zuten gristasuna. Euriaren eta haizearen
gristasun etsia. Egun ilunetan neguko gristasunaren zemaia irudikatzen da hiriaren teilatuan. Begirada galduta hormako zurigristasunean...

2 irud

Gristasun ukiezin batean gertatzen da, oinpean ezer gabe, inguruan ezer gabe, ikuslerik gabe, auparik gabe, aintzarik gabe.
Hizkera periodistikoaren ustezko bizitasunaren kolorea baizik ez nion erantsi, Ttipi txostengile saiatuaren estilo zurrun eta sinoptikoaren
gristasuna itxurapaindu beharrez. Hitzek gristasunarekin bat egiten zutelako. Pertsonaien bakardadeak eta inkomunikazioak bat egiten
dute gizartearen gristasun orokorrarekin.

gristatu, grista(tu), gristatzen da ad gristu. Une hartatik, begia gristatu egin zitzaion, hits eta goibel zirudien.
gristu, gris(tu), gristen da/du ad kolore grisa hartu edo eman, gris bihurtu.

Errautsak betazalak gristen zizkidan.
Herioa leitzen zuen aurpegi horaildu eta gristuetako matela edo kopetetako arroiletan. Kapela ere, itxuraz, gristuta zegoen. Nikotinak
gristutako paretak. Biloak gristiak dituztenak barne.

grisu iz ikatz meetan sortzen den gasa, airearekin nahastean eztanda gogorrak eragiten dituena.

Eguraldia
epeldu baino lehen hil zen zure aita, lan egiten zuen meategiko galeria bateko grisuak zapart eginda. Asturias aldekoak segur aski: grisuleherketa bat eta hildakoak, silikosia, zulo barruko ilunpea eta klaustrofobia...

grisune (orobat grisgune)iz gune grisa.

Aldeetako grisune guztiak ezabatu zituen Ruche jaunak, eta bertikal bat marratu
erpinetik oinarriaren erdiraino. Hainbeste zenbaki zeuden idatzita non grisuneak osatzen zituzten horman. Haren ile marroi argiak tarteka
grisguneak ere bazituen.

groenlandiar izlag/iz Groenlandiakoa, Groenlandiari dagokiona; Groenlandiako bizanlea. Leik Erikson idazle
groenlandiarrak emandako hitzaldia. Groenlandiarrak ados ez dauden arren. Irakurri, groenlandiarrok!

grosier izond gisagabea, oiesa.

Agertu dizut nolakoa zen aita bere menekoekin, grosier eta deskortes, hertsi eta itxekin, eta
erran ere dizut ezen arras bertzelakoa zela haren jokabidea, bera baino handiagoak edo aberatsagoak zituenean bisitari.

grosierki adlag oieski, gisagabeki.

Bat-batean, beltzuritik betargirat egiten zuela eta haren ezpainek irri zuri bat erakusten
zutela, erran zuen, grosierki eta deskorteski-: […].

grosso modo adlag oro har, gutxi gorabehera.

Euforia eta paniko zikloen iraupena, grosso modo, jendeak bere azken
hondamendia ahazteko behar duen denbora aldiaren araberakoa izan da. Neo-formalismo horrek testu artistikoak beren testuinguru formal
eta estilistiko zehatzaren definizio xehe baten bidez interpretatzeko metodologia bat esan nahi du, grosso modo. Erantzunak, joeraz joera,
honela labur genitzake grosso modo: [...].

grotesko izond irrigarri, isekagarri.

Eguneroko bizitzaren elementu groteskoen estetikan. Gertaera grotesko eta
irriemangarriek, dena dela, ez diote gizatasun izpirik ere kentzen historiari. Burua oraindik ere txotxongilo grotesko batek bezala zintzilika
zuela. Groteskoa zen berak Tansley jaunaz zeukan ideia.

groteskotasun iz groteskoa denaren nolakotasuna.

Gazteria honek buru egiten zion gehiengoaren gustu onari, eta

groteskotasuna bilatzen zuen.

grua iz garabia. Kamioi, kontainer eta grua artean. Hiru grua geneuzkan aurrean, kolore hori bizikoak. Bera bizi izandako txalet hura
grua apurtzaileei entregatu nahi ezean. Pieza erraldoi bat zerabilen hortik hara gruak. Gruaz autoa daraman udal-tzainaren argudiaketa.
Pieza erraldoi bat zerabilen hortik hara gruak.

gu 1 izord
· 2 iz ik ni 2. Plurala, "gu"a, jende honek biziki gorrotatzen duen elementu gramatikoa da inondik ere. Dena dela, antropologo kritiko
batzuek (J._Clifford, Cl._Geertz) formulazio bortitzak eskuratu dizkiete horrela "Gu"aren (kasuan, euskaldunaren) ukatzaileei, batzuen
eskuetatik besteenera logikak zentzua arras aldatu badu ere.
[8] gora gu (15)
gu bagoaz (11); gu baino (177); gu baitan (8); gu bezain (17); gu bezala (76); gu bezalako (57); gu bezalakoa (8); gu bezalaxe (10); gu biak (12); gu
biok (184); gu bion (113); gu denak (16); gu denen (18); gu denok (35); gu ere (367); gu ere bai (21); gu ere ez (9); gu eta gure (28)
gu geu (106); gu geu ere (20); gu geure (16); gu gure (8); gu guzien (24); gu guztiok (76); gu guztion (36); gu guztiontzat (8)
gu hirurok (27); gu hiruron (9); gu ikustera (17); gu laguntzeko (8); gu lasai (11); gu ondo (11); gu ongi (8); gu prest (25); gu prest gaude (15); gu
salbatzeko (8)
hemen gu (27); hemen gu biok (13); nor gara gu (15); zer gara gu (12);

guadalupetar izond/iz Guadalupekoa, Guadaluperi dagokiona; Guadalupeko herritarra.

Guadalupetarrek

aspaldian ez dituzte aintzat hartzen bozen emaitzak.

guagua iz Kuban eta, autobusa.

Baina askotan eramango zuen moto kaskarren baten sidekarrean, guaguan bestela, edo
boniatoz beteriko kamioiaren bolketan. Baina bukatu zuenean, eta guaguaren ateak ireki, han omen zegoen Nancy kontrabaxua jaisten
laguntzeko prest.

guai (orobat guay g.er.) 1 izond/iz superra.

Biba Vanessa!, eta biba jende guaia! Literatura, artea, eta azken batean, garbi
esateko, mundu guaia goitik behera ezagutzen zuen. Finean, etxe guai bat. Ukittu guay hori eman gabe. Guaiak gara, eta nazka ematen
digu sub-jende normalak. Askok txarrerako hartzen dute guai kontu hori, eta plantta hutsa dela, eta berdintsu diola guaia izan, edo
mixiolaria, pijoa, abertzalea edo beste edozer gauza, eta guaien artean ere idiota askotxo dagoela, beste edozein giza mordoxkatan
bezalaxe. Guaia -ez "jatorra"- eta euskarazko jende natula izatea oso zaila da, azpeikoitiarra edo ondarrutarra ez denarentzat, eta hau,

dakienak badaki eta ez dakienak ez dauka erremediorik. Nahiko jarrera artifizial eta behartuak hartzen baikenituen denok ere, guai, jator
eta moderno agertu nahian. Bikilak ez du bere burua beti eta nonahi obligazioz iraultzaile guai izatera behartzen. Guaietan guaiena hi
bahaiz, zorionak, baina[...]. Guai zegoen gizona izatea ere. -Ze guay txakurra izatea bizilagun!

2 (hitz elkartuetan)

Hor ez gara ari guai-jendeaz edo jende guaiaz; hor guaibanakoaz ari gara, edo guai-jendeaz baina banaka
harturik. Askok txarrerako hartzen dute guai kontu hori.

guaiaba (orobat guayaba) iz guaiabondoaren fruitua, arrautza itxurakoa, mamitsua eta urrintsua.

Patatak,
aguakateak, guaiabak, mangoak, bananak, eta bertze mila tuberkulu eta fruitu. Kafea eta guaiabak daude gosaltzeko. Guaiabak barru
gorrikoak gustatzen zaizkit eta halakoak daude. Yucarekin eta guayaba zukuarekin. Guaiaba garauak haginen artean nabarituz. Edateko
zerbait eskatu genuen, guayabako likorea. Gogoan ditu berorrek seminarioan geneuzkan Txinako guaiabak?

guaiako iz Ameriketan hazten den zuhaitz edo zuhiaxka.

Eta desagertze zorian diren guaiakoen eta ornitorrinko
mokourdinen babesle naizen aldetik. Fracastoro-ren tratatuan agertzen dena, eta eriari guaiakoa hartzea kontseilatzen ziona: guaiakoura ahotik, batetik, eta lurrunezko bainuak, bertzetik. Eta hala hasiko naizela ni guaiako-ura eta guaiako-bainuak hartzen.

guaibanako ik guai 2.
guaikeria iz Egintza guai gaitzesgarria.

Edozer guaikeria, hutxalkeria edo umekeria gatzbakorekin izugarri emoxionatzen

dena.

guaitatu ik goaitatu.
guajira iz kubatar nekazarien herri kanta. Guajirak eta boleroak, Compay Segundoren omenez.
guajiro iz kubatar nekazaria. Nire uste partikularrean, zimarroiak guajiroak (nekazariak) baino hobeto bizi ginen. Beso zauritua
beso-euskarrian, guajiro kapela buruan eta bizar polito hazia, gerrillari peto-peto ageri da Rolando Cubela orduko argazkietan. Gure tropek
ez daukate guajiroen laguntzarik, eta uharte osoa hartuko bagenu ere Habana zaila jarri zaigu, ezinezkoa ez esatearren.

guakamaio iz amerikar hegaztia, papagaiaren antzekoa, isats luzea eta oso kolore biziko lumak dituena.
Dela bi egunez behin lehoiek-eta antilope bat edo bertze akabatzen dutela, dela guakamaioak harat-honat hegan dabiltzala gelditu gabe,
dela untxiak hamaikatxo kume egin dituela bart arratsean, ez duk judu presturik Eternalaren agindua doitasunez bete dezakeenik.

guakamole iz aguakatez, tipulaz, tomatez eta abarrez prestatzen den entsalada.

Rosarioren eta Efrainen etxera

abiatu gara atzo Josebari agindu zioten guakamolea jasotzera.

guanabana iz amerikar fruitua, txirimoiaren antzekoa.

Eta nik, halako batean, nigar egiteari utzi, eta emazteki indiar

batek guanabana-ura zerbitzatu zigun.

guanako iz llamaren familiako ugaztuna, Hego Amerikan bizi dena. Onak guanakoak harrapatzera ohituta zeuden
eta, guanako gorri handiak desagertu zirenean, guanako zuriak harrapatzen zituzten. Guanako larru zati bat besterik janzten ez zuten
sasoitik hasita.

guanina iz azido nukleikoen oinarri den basea. ADNaren osagai nagusiak lau dira: adenina, guanina, zitosina eta timina.
guante (12 agerraldi, 3 liburu eta artikulu 1ean; orobat goante 9 agerraldi, 6 liburutan) 1 iz eskularrua. Ibili hadi
guanterik gabe... Leihora jo nuenean Ubanbe eta Opin ikusi nituen galtza motxetan eta benetako boxeo goanteekin jantzita, eta Lubis,
Pantxo, bikiak, Sebastian eta zerrategiko hiru basomutil borrokalarien inguruan. Goantea erantzi eta atzamar mamiak erretratu makinaren
parte metalikoan itsatsiko zaizkizu. Goantearen behatz okertua.

2 (hitz elkartuetan) Mosketari-guante zuriak jantzitako eskuak luzatzen zituen zeru aldera.
guantedun izond guantea jantzia duena. Esku guantedunak zeru aldera altxatuta.
guantegile iz guanteak egiten dituen pertsona. Eskularru eta guantegileek.
guantera iz eskularruen kutxa. Atea irekitzean eskularruak atera zituen guanteratik. Hor daukazu mapa, guanteran.
guantxe iz Kanariar uharteetako antzinako biztanlea.

Orain dela ez dakit zenbat mende desagertutako guantxeei.
Hormetako margolanek guantxeen historiako eta bizitzako uneak irudikatu nahi zituzten.

guapa izond ederra. Neska guapa batekin. Apa; ze guapa zauden! Behin ere ez zaitut hain guapa ikusi. Adinean oso guapa dagoen
emakume bat.

guapo izond ederra. Aktore gazte eta guapo baten aurrean. Eskolako mutilik guapoena konkistatu zuen. Guapo askoa zunan, izan
ere. Zeinen guapo zegoen! Geroz eta guapoagoa ikusten nuen.

guarani 1 izlag/iz Paraguain eta inguruan bizi den indiar herri batekoa.

Paraguay aldeko guarani kulturari beti su
izan dio. Hango guarani indianoen aintzinean. Guarani indigenei. Etxe-orratzen auzoa hasten zen bihurgunean, Salvador parkeko lorategi
zabalak, eskulanak saltzen zituzten guaraniak. Aimarak, kitxuak, txikitaoak eta guaraniak: aurreneko aldiz presidenteak izango gara.

· 2 iz guaranien hizkuntza.

Guarani hizkuntzan idatzi izan ditu kantu, poema eta ipuin andana gaitza. Frantsesera itzultzerat
L'harmattan argitaletxearentzat harek guaraniz idatzi ipuinak. Mendebete baino lehen ebatzi ahal izan zen zein hizkuntza zen:
guaraniaren dialekto samoiedo-lituaniar bat, arabiera klasikoaren zenbait molde zerabiltzana.

guarapita iz Ardoa, rona, guarapita gozoak -parchita delako fruituaren zukua ronarekin nahastuta-, Honduraseko puruak...
guarda 1 iz zaintzailea, zaindaria. ik guardia. Uztaritzetik igorri guardek mendiko pasabide ohizkoetara zeramaten bideak
zaintzen zituzten. Baioneta esku artean tinki zeukaten bi guardak zaindurik. Guarden sarjentuarekin mintzatzea eskatu zuen. erretore
etxeko guarda batekin mintzatzen ikusi zuela. -Guardak, niregana! -oihukatu zuen militarrak. Beraren ingurukoak, guarda eta gudutaldeak, alde guztietara sakabanatuko ditut. Bat-banaka aholotu eta estekatu genituen erreleboko guardak. Aduanako guardak, ura
goitituz bezala, loturik egon ziren luzaz ondo hortan zutik zeuden burdin batzueri. Mike Wilson nauzu, baso handiegi honetako guarda
bakarra. Diosmil azaldu zen, portuko guarden burua. Guardak, armak eskuetan, tenpluaren eskuinaldetik ezkerralderaino jarri ziren

2 (hitz elkartuetan) Ateak itxi eta ireki eta gauean guarda lanak egitea. · Gaueko txandan egondako seguritate guarda bat. Basoguardaren arrastorik ez zegoen inguruan. Estatuko baso-guarden ezaugarri nahastezina.

3 ipar mugazaina.

Lafittek berak salaturik: aita guarda zuela, hain xuxen Baigorrin sortua. Biriatuko mugazubian guardek 29 kilo
kokaina atxeman dituzte. Joseph Tricot guarda, Arnegiko zubian hil zutena gau batez, 1809-an... Biriatuko mugan, guardek miatu dute
aleman autobus bat mugaz haindirat ari zena.

4 aingeru guardako Aingeru Guardakoaren egunean. Aingeru Guardakoak guarda gaitzala. Beste batean Oma agertu zitzaidan,
nire aingeru guardakoa balitz bezala. · Erromantikoek disidentziaren eredutzat zeukaten artearen deabru guardakoari.
5 guarda aldi Mardokeori buruzko pasartea aurkitu zuen: nola jakinarazi zion Mardokeok erregeari bi funtzionario haiek, beren
guardaaldia egin bitartean, Artaxerxes erregea hiltzeko asmotan ibili zirela.

6 guarda etxe (orobat guardetxe)

Txakurraren zaunkek guarda-etxea bertan zuela erakutsi zioten. Guarda-etxeko ateari
bultza egitean irekita aurkitu zuen. Donostiako Urgull mendiko guardetxean.

7 guarda nazional Guardia Nazionala. Guarda nazionaleko soldaduen bilketa. Nehor ez zen azaldu Guarda Nazionalean izena
emateko.

8 guarda postu Neure guardapostuan egongo naiz, neure dorrean zutik, Jaunak zer esaten didan zain, nire kexari zer erantzuten ote
dion zain. Sendotu guardapostuak, ugaritu zaintzaileak.
[3] baso guarda (12); guarda etxeko (3); guarda nazional (3); guarda nazionalak (3); guarda nazionalez (3)
baso guardak (11)
aingeru guardako (12); aingeru guardako egunean (3)
aingeru guardakoa (12); nire aingeru guardakoa (6)
aingeru guardakoaren (4)
baso guarden ezaugarri (4); estatuko baso guarden (3); guarden ezaugarri nahastezina (3)]

guardaburu iz guarden burua. ik guardiaburu.

Ondoren, Nebuzaradan guardaburuak erbesteratu egin zituen hirian
geldituak ziren bizilagunak. Ariok, erregearen guardaburua, prest zegoen jakitunak hiltzen hasteko. Atxilotu egin zituen guardaburuaren
etxeko kartzelan ezarriz. Judas apaizburu eta tenpluko guardaburuengana joan zen. Nebuzaradan errege-guardaburuak askatu eta bere
ardurapean hartu ondoren.

guardaleku iz Hemen nago, Jauna, egun osoan neure tokian, eta gauez ere neure guardalekuan erne.
guardamarina iz itsas armadan sartzeko ikasketak egiten ari den soldadoa. Lehen jaunartzerako jantziak ziruditen
guardamarina haietarik batek largabistaren kanoian hartu gintuen.

guardasol 1 iz beh aterkia.

Hobe duzu guardasola hartu. Gristasunaren erdian guardasola ireki nahian. Euritik babesteko
guardasolarekin kotxeraino nola lagundu zuen. Euriteetan, serio-serio paseatzen ziren, zirtzila zerion guardasol ikaragarri handi baten
azpian. Grisez jantzitako zerbitzari batek eutsi zion guardasola. Horregatik zaindari izendatu zuten aterki saltzaile eta guardasol
konpontzaile txorroskillero haiek. Eguraldi ederra egiten dauenean guardasola eskainten deutsue eta eguraldi txarragaz, ostera, kendu.
Hostoak guardasol modura irekitzen zituen palmondoa.

2 beh eguzkitakoa.

Kale janzkeran, emakume asko eta asko, hamaika koloretako guardasolak eskutan zeramatzatelarik; eta hondar
gogor eta bustiko alderdian plaia nabartuz, alfer itxuran denak. Ostean, non dira gure egungo baporeen lurrunak, non gure telebistako
sukaldarien sugarrak, non gure guardasolen eguzkiak?

guardatu, guarda(tu), guardatzen du ad gorde.

Aingeru Guardakoak guarda gaitzala. Beste besangatxoa Santa Barbara
aldera, trumoi eta tximist guztietatik guarda zitzan. Jainkoak guarda, jauna. -Alak goarda!
[3] jainkoak guarda (6)]

guardatzaile iz zaintzailea. -Erreginak bertzerik manatu bitartean, ni naiz Erresumako legearen guardatzailea Amikuzen.
guardetxe ik guarda 6.
guardia 1 (2833 agerraldi, 145 liburu eta 830 artikulutan; orobat goardia 69 agerraldi, 19 liburu eta 6
artikulutan) iz zaintzaletza talde bateko kide den gizon armaduna. ik guarda. Elurra bezala hurbildu ziren
inkisidorearen guardiak. Enperadorearen guardiak bere herriaren izena esan zuen. Erregeren guardiakoek nahi zutena egin dute. ik
beherago 2. Erregeren mosketariak ere harat-honat dabiltza eta halaber guardia suitzar eta eskoziarrak. Frantziako erregeren guardien
konpainietako mertzenario suitzar edo eskoziarren artean ere ez dut halako diziplinarik ezagutu. Zaldizko guardia errepublikarrak
babestua. Lasai gindoazen, guardia ibiltarikoak ez baitziren hain paraje urrutietaraino ausartzen. Gazzolako polizia-etxetik ateratako bi
guardiarekin. Muga inguruan guardiak atzetik agertu ziren, "alto"ka lehenbizi eta tiroka ondoren. Azken kontrola, sargiako guardiak
eginik, eta beste zorte bati buruz, lur berri batzuei buruz atera ginen. Bobie ontziaren pasabidean ere guardia ipini zuten, eta ontziaren eta
lehorraren arteko komunikazio oro debekatu. Geldiarazi zituztela zigarro bila zebiltzan aduanako guardiek. Ateko guardiaren ahotsa
ezagutu nuen. Eskerrak gaueko guardia agertu zen. -Zer jazotzen da hemen, guardia, zer da iskanbila hau?

2 (hitz elkartuetan bigarren osagi gisa)

Errege-guardiak abisua jaso zuela adieraziz. Hala bada, jeinu eta itsas guardia
guztiak, eta mirabeak, eta erraldoiak, eta denak, oraingoan hautagai ederrenaren bila abiatu ziren. Pedro-surplus zomorroia, Trouscaillon
trafiko-guardia. barrena zirkulazio guardiak eta argiak saihestuz ibili.

3 zaintzailetza talde edo erakunde armaduna.

Irango Guardia Iraultzaileko komandante izan zen. Saddam Husseim
presidentaren guardiako buruzagia izan zena. Errusian Goardia Gorriaren uniformea eramaten duten emakumeak. Ellenek jantzi berri
eskoziar bat zeukan, Goardia Beltzekoa. Goardia Indigenako 7.000 kidek. Goardia Inperialeko teniente haren, gorrotatzen nuen eta
Lutezia nik baino lehen besarkatu zuen nire anaiorde gorrotagarri haren lehengusua. Guardia presidentzialeko militar talde batek.
Veneziako Finantza Guardiak (Italia) 4.713 pertsona salatu ditu, ustez ustelkerian aritzeagatik.

4 zaintza. -Gaur ez dut guardiarik -esan zuen Melek-. Gaur ere guardia tokatu al zaik? -egin zion ongi etorria Xerealek. Prest zegoen
kuarteleko guardiak egiteko. Atoiontziko guardia amaituta, arratsaldeko seietan. Egunsentiko guardia-aldaketaren orduan. Beste guardi
txanda bat egiteko aski denbora igaro baitzen. Preso-zelaiko guardia-lekuak miatzera joan da. Guardia postu batetik bestera zihoan
seinalehotsa. Zegaren gainean zegoen antzinako guardia-gela abandonatuan. Aduanaburu egiten zuena berlinaraino hurbildu, eskua lokira
eraman, eta guardia-jarreran zurrundu zen.

5 guardiako zaintzaletza egiten duena, zerbitzu batean zaintzaldian dagoena.

Bucciok baimendua eskatu ziola
guardiako ofizialari. Atean zegoen guardiako soldaduaren presentziak. Guardiako espetxezainak [...] kolpetxo suspergarri batzuk eman
zizkion buruan. Guardiako erreketeak zetozela ohartu ginenean. Gerrako ontzietan gaztiguak emateko guardiako marinelek erabiltzen
zuten metalezko ziztu luzexka. Jeneralaren laguntzaile bat edo guardiako funtzionario bat sartu zen harrera-gelan. Emakumea izaki
guardiako medikua. Guardiako abokatuak kontatu zidak. Atxilotu zuen pertsona guardiako epailearen esku utzi zuen, atzo goizean,
Ertzaintzak. Bilboko guardiako epaitegian aurkeztu zuen bere burua. Noizetik noizera, guardiako zaindarien deiadarra errepikatzen zen
postuz postu. Bazekiten preso bat zela, mediku frantses bat, guardiako. 'Nor dabil?' galdetzen zuen guardiakoak. -Guardiako farmazia

·

bat bilatu eta eska ezak. Aitak enperadorearen guardiako kapitain-uniformea zeukan soinean. Enperadorearen guardiakoen kapa zuri
bat zeukan jantzita. Manuel Irujoren guardiako buru ohi Jesus Galindezek. ik guardiaburu.

6 guardian zaintzailetzan, zaintzaldian.

Guardian dagoen zaindari bat. Guardian zeuden bortz lagunak. Atean guardian
zegoenari agur militarra eginez. Bebarruan guardian zegoen miliziano-bikoteari paperak erakutsi, eta gora igotzeko esan ziguten.
Pasabidera irtengo ziren, eta han guardian gelditutako apaizen batek deskubrituko. Gaixorik zegoen eta guardian geratzen zen
kanpamentuan, Nagoen lekutik mugitzeko ikara daukat, norbait utziko zuten guardian eta xagutxo bat bezala harrapatuko naute,

7 guardia aldi guardia egiten den aldia.

Eta agindu zuen guardia-aldiak kontu handiz egiteko. Gaueko guardiaaldian
telegrafistari gonak altxatu eta ipurdian geltokiko zigiluak jarri zizkiola.

8 guardia egin zaintzaldia egin.

Burdin hesien beste aldean, bi soldadu guardia egiten, cetmeak eskuetan. Guardia egiten
zeuden guardia zibilak sarrerako atetzarra irekitzen ari ziren. Ordua iristen denean bi zelatari jarriko ditugu guardia egin dezaten. Karlistek
guardia egiten diote Arbolari, ze, horixe, arbolaz egurra egin nahi izan dute falangistek. Hainbat hiritako usantzaren arabera, guardia
egiterat joan behar izan zuela. Gure buruak identifikatzeko agindu zigun bertan guardia egiten ari zen soldaduak. "Christine" ontzi
aitzinean guardia egiten zuten soldaduak.

9 Guardia Nazional ik guarda 7.

Guardia Nazionaleko soldadu saldoa topatu zuten. Behar izanez gero, oraindik baditugu
Armadako Guardia Nazionaleko eta Aire Guardia Nazionaleko 300.000 soldadu baino gehiago. Bagdad eskualdeko Guardia Nazionaleko
agintariordea hiltzen ere saiatu ziren. Polizia eta Guardia nazional irakiarraren aurka atzo gertatutako erasoetatik odoltsuena. Chavez
presidentea hiltzea eta Armadaren eta Guardia Nazionalaren arteko liskarrak piztea. Brian Lawson, Nevadako Guardia Nazionaleko pilotua
eta suteen kontrako taldekidea hegazkin istripuan hil da.
polizia hil dira, eta bost goardia nazional zauritu.

· Eztandak Goardia Nazional bat hil eta beste hamar pertsona zauritu zituen. 12

10 guardia zibil (orobat guardiazibil g.er.) Guardia Zibileko kidea. Guardia zibilen jeep berdeak hasi ziren herrian
gora eta behera patruilan. Guardia zibil konpainia oso bat. Guardiazibiletako lotinant bat hurbildu zitzaidan pasaportea itzultzeko.
Trafikoko guardia zibil bat hil zutela hantxe ondoan, Billabonan. Bera parean Guardia Zibilak jarrita zeukan errepide kontrola ikusi
zuenean.

11 Guardia Zibil Itoitzen eta inguruan Guardia Zibilaren zaintzapean bizi izan dira herritarrak urteetan. Foruzaingoak Guardia Zibila
izan zuen lagun, eta kazetariei ez zieten utzi herrira hurbiltzen. Trafikoko Guardia Zibilak jakinarazi duenez. Guardia zibilaren Trafiko
Sailak. Espainiako Guardia Zibilaren mendiko erreskate taldeak. Agoizko Guardia Zibilaren kuartelera eraman zituzten solidarioak.
Guardia Zibilaren komandantzia.

12 guardiako farmazia txandako farmazia. -Guardiako farmazia bat bilatu eta eska ezak.
13 ohorezko guardia Ohorezko Guardiako soldaduei. Bera zaintzen duen Ohorezko Guardiak

inor ez jotzeko agindua du.
Führerraren ohorezko guardiak dira, bikainetan bikainenak. Handik hurbil, Feldherrnhalleko monumentu ikusgarria zegoen, SSetako
ohorezko guardia talde batek zainduta.

14 zinpeko guardia Zinpeko guardia zegoen, atea zaintzen. Zinpeko bi guardia ailegatu ziren obrara. Akusazioa zinpeko guardia

bahitzeagatik egin zen, eta ez kableak mozteagatik. Zinpeko guardiak gogor ari ziren bezeroetako baten kontra. Zinpeko guardien
azalpen idatzietan oinarritzen baita txostena.
[5] bi guardia nazional (6); bi guardia zibil (15); bi guardia zibilak (5); bi guardia zibilek (7); bi guardia zibilen (11); bost guardia zibil (6); dio guardia
zibilak (7); espainiako guardia zibilak (29); espainiako guardia zibilaren (5)
guardia egin (5); guardia egiten (11); guardia nazional (19); guardia nazionala (10); guardia nazionalak (26); guardia nazionalaren (20); guardia
nazionalean (6); guardia nazionaleko (44); guardia zibil (172); guardia zibil bat (30); guardia zibil batek (13); guardia zibil baten (9); guardia zibila
(132); guardia zibilak (771); guardia zibilak atxilotu (16); guardia zibilak atxilotutako (12); guardia zibilak hil (8); guardia zibilak jakinarazi (5); guardia
zibilarekin (17); guardia zibilaren (362); guardia zibilaren arabera (10); guardia zibilaren aurrean (11); guardia zibilaren egoitzan (13); guardia
zibilaren eguna (6); guardia zibilaren esku (33); guardia zibilaren eskuetan (9); guardia zibilaren informazio (10); guardia zibilaren kontrol (5); guardia
zibilaren kuartel (8); guardia zibilaren kuartela (5); guardia zibilaren kuartelean (9); guardia zibilaren kuartelera (5); guardia zibilaren txostenak (6);
guardia zibilaren zaintzapean (6); guardia zibilari (58); guardia zibilei (29); guardia zibilek (219); guardia zibilek torturatu (10); guardia zibilekin (7);
guardia zibileko (55); guardia zibileko jeneral (17); guardia zibilen (116); guardia zibilen aurrean (5); guardia zibilen esku (8); guardia zibilez (6);
guardia zibilik (8)
irakeko guardia (54); irakeko guardia nazionalak (11); irakeko guardia nazionalaren (7); irakeko guardia nazionaleko (27)
enperadorearen guardiak (8); ofizio sainduko guardiak (5)
enperadorearen guardiako (5); guardiako ehiztarien (5)
enperadorearen guardiaren (9); enperadorearen guardiaren semeak (8)]

guardiaburu (orobat goardiaburu eta guardia buru) iz guardien burua. ik goardaburu.

Guardia buru
zirudienak kriseilua goratu eta, ezpata punta bihotzaren parean jartzen ziola [...]. Faraoiaren funtzionario eta goardiaburu zenari. Bazen
han gurekin gazte hebertar bat, goardiaburuaren esklaboa.

guardiatu, guardia(tu), guardiatzen du ad zaindu.

Osaba Joanikot zen, bada, ene bozkarioaren iturria, guardiatzen
ninduen guardiarekin zetorrena. Moduak eta moldeak zaindu eta guardiatu beharra zegoela.

guardiazibil ik guardia 10.
guarnizio ik goarnizio.

guarnizionero iz uhalgilea.

Bawtryko gure gizona zelagilea zen, edo nahi baduzue uhalgilea edo guarnizioneroa -hiru berba

horiez ezaguna baita langintza hori-.

guash ik gouash.
guateke iz gazte jendearen etxe festa.

Guatekeak egiten ziren orduan. Felix Montadoren etxean antolatzen ziren jaialdi eta
guatekeetan. Motorrean eraman omen zuen Luisek neska bat etxera guateke baten ondoren.

guatemalar (orobat gautemaldar eta guatemaltar; Hiztegi Batuan guatemalar agertzen da) izlag/iz
Guatemalakoa, Gautemalari dagokiona; Guatemalako herritarra. [Laguntzak] handik etorri guatemaltar gazteeri
eskainiak zaizkiotenak. Monterroso izeneko idazle guatemalar bat. Marco Augusto Quiroa artista guatemalarra zendu da. Hala ere, baikor
ageri da guatemalarra.

guatxi interj oso ongi. -Guatxi, neska. A, guatxi!
guda (480

agerraldi, 93 liburu eta 117 artikulutan)
Bake hura, ordea, edozein guda baino okerragoa zen.
Beste zeregin batzuetan ipini zituzten prisioneroak guda amaitu ondoren. Txinatar-japoniar gudaren berri jakitera egin zuten bidaiaren
kontakizuna. Eta hau gezurra balitz, baita beste hauek ere halaxe izango lirateke: Hektor eta Akiles alegia, eta Troiako guda, eta
Frantziako hamabi Pareak, eta Ingalaterrako Artur. Europako Guda Nagusiaren aurreko urteetako giroan.

1 iz gerra.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Ukazioa, guda estrategia eta etengabeko erasoa pairatzen ari gara euskaldunok. Maxime
Weygand delakoak buru egiten zuen guda-misioaren bitartez. -Isildu zaitez, Santxo lagun -Don Kijotek erantzun- guda-gauzak beste
edozer baino aldakorragoak dira-eta. Nik, Marko Flaminio Rufo-k, Erromatar legioetarik bateko guda-tribunoak. Bere guda-mutilekin
batera erasoan sartu zen haien lurraldean. Jostun lanetarako ez ziren haiek garai egokienak, guda oste idorrean, gutxi baitziren soineko
berrietarako kezka zutenak. Solferinoko guda-eremuko lubaki batean. Hiru mila biztanle ingurukoa, eskualdeko burua zen eta, beraz,
guda-plaza garrantzitsua. Guda lerroak non zeuden eztabaidan ari ginen. Urteroko guda-deiak. Mikel Strogoffek pirata tatariarren guda
garrasia ezagutu du, ahuspez etzanda jartzeko agintzen diena. Guda-harrapakin gisa. Kartagoarren guda-elefanteak. Hondoan,
urperatutako guda-galeoi baten popa. Guda kanpaina, bestalde, gaizki joan zen emirrarentzat eta haren aliatuentzat. Tommiek gudajokoan. Aztigintzak zirela edota auzi haserreak, guda borrokak, norgehiagokak, zauriak, maite-moduak, maiteminak, erasoak eta ezinezko
itxuragabekeriak. Gure lehen kontzertua da, lehen guda dantza!

3 guda lagun (corpusean gudalagun soilik) Aitaren gudalagunak ditut gogoan.
4 guda (orobat gudu) oin gudu lerroa. ik fronte. -Bihar ez dago Solluberik -esan zigun guda-oinetan izan osteko haietako
batean-. Guda-oinetan tiro egiteko zen norbait geratzen zen artean eustea zen geratzen zitzaiguna. kontraeraso bat izan zela jakin nuen,
eta atzera eginarazi zietela alemaniarrei, eta berriro armaz hartu zituztela gure gudu-oineko lubakiak. Guda-oinean ongi zihoan
aurrerabidea, orratzek zulatutako AEBetako kartografian barrena. Guda oinean hegazkin bat tximista batean igarotzen denean,
alemaniarra da ziur.

5 guda talde (orobat gudatalde)

Prévan jauna preso dago bere guda taldeko komandantearen manuz. Gure gudataldeko
lerrotan sartuko da betiko. Tartean Mungia izeneko guda-taldea edo batailoia zegoen.

6 guda zaldun (corpusean gudazaldun soilik) Hogei gudazaldun joan ziren sarkinen osteetara.
7 guda zelai (orobat gudazelai) ik gudu 12. Zureek dagoeneko hartua dute posizioa gudazelaian

haien zain. Sollube
inguruetako guda-zelaietara. Guda zelaian hiltzea merezi du soldadu ausartak! Nire atzealdean zeuden lagunak guda zelaian bezala
zabaldu ziren fronte bat osatu arte. Nire lana guda zelaian zegok.

8 guda zibil gerra zibila.

Guda zibilean girotuko duen eleberriko pertsonaia nagusietako batzuk. Espainiako Guda Zibilean Ernest
Hemingwayk espioitzan jardun duela emanik.
[3] espainiako guda (5); guda zelaian (4); guda zibila (3); guda zibilaren (3); guda zibilean (8); espainiako guda zibilean (3)

gudak eragindako (3)]

gudagizon (orobat guda gizon) iz armada erakundeko kidea dena.

Espainiar gudagizonen izpiritu zorrotzak
goritutako epopeia. Gudagizon guztiak joan eta inguratu ezazue hiria. Beraz, zertarako eroan lehorreko guda gizonik ontzi barruan?

gudalagun ik guda 3.
gudalburu iz buruzagi militarra.

Gotorleku hau hartzeko prestatzen ari dira, Timoteo gudalburu dutela. Naaman Siriako
erregearen gudalburu nagusia zen. Kristoren gudarostearen gudalburu on bezala. Eta hartara buruzagi tatariarrak gudalburu ikaragarria
galduko zuen. Oinezko eta zalditeriaren gudalburuak. Emirraren gudalburua zetorrela. Bere gudari, ofizial, gudalburu, ezkutari eta bere
gurditeria eta zalditeriaren arduradun egin zituen. Gudalburu izatera heldu ziren.
[3] gudalburu nagusi (3); gudalburu nagusia (5)]

gudaldi iz gerra batean, bi gudarosteren arteko gudu edo borroka. ik gudualdi.

Gudaldien ikusteko gordeka
pasatuak ziren mutiko batzuen oihu sutsuek. Aurreko gudaldian doixtarren laguntza eduki zuten guri zafraldiak emateko. Aitonaren
argazki hura, gudaldiko uniformea jantzita zuela, txanoarekin, bizarrarekin... Dagoberto erregearen gudaldi edo espedizioak ziren,
Vascones delakoen kontra.
[3] gudaldiko uniformea jantzita (3)]

gudaleku iz guda gertatzen den lekua. ik gudatoki. Faxisten ontziak gudalekura agertu ziren. Arrola aipatu nahi dut ene
lehenbiziko gudalekua izan baitzen... Nire barnean zegoela gudaleku benetakoa.

gudaontzi (orobat gudontzi) iz gerraontzia.

Ontzidia, bederatzi guda-ontziz dago osatua. Horra itsasoa, eta hara han
gudaontzi bat, herritarren artean protesta-mugimendu biziak sortarazi dituena. Aurora itsasontzia ikusi nahi dut, gudaontzia, eta hara
zelan iritsi galdetu diet. Kubertara ginenerako, beste hiru gudontzi hurbildu ziren, azkena minatzailea zen. Hantxe ikus zitezkeen Bilbo
blokeaturik zeukaten gudontziak.

gudaontzidi (corpusean gudontzidi soilik) iz
komandanteak behar genituen Euzko Gudontzidian.

Euzkadiko Gudontzidia osatzeko bakailaotako bouak hartu ziren. Bera lako

gudari 1 iz gerra lanbidetzat zuen gizona; gerra egiten duena. ik soldadu. Armada bereko gudari ziren biak. Baina
gudari batek jaurtiki zuen gezia itsu-itsuan eta Israelgo erregea zauritu zuen bular-oskolaren junturartetik. Zabulonen leinuko berrogeita
hamar mila gudari trebe. Berrogei mila gudari armatu igaro ziren Jaunaren aurretik. Errepublikar gudariak Bordele eskualdekoak ziren
gutiz gehienak. Baduk haurride bila gertuago jotzen duenik, ETAko gudariengana esate baterako.

2 1936ko gerran, Eusko Gudarosteko soldadua.

Frontetik atseden bila zetozen gudariek eta milizianoek etxeak betetzen
zituzten. Faxisten hegazkinen erasoak eta gudarien mugimenduak irudikatzen. Itxarkundia batailoiko gudaria. Gudarien buru egiten
zuenak, orduan, gelditzeko agindu zien bere mutilei, Saseta gudarien metrailadore-batailoiko kaperaua izandako Andres Untzain. Derion
fusilatzen zituzten Larrinagako gudariei.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gudari ale gutxi batzuk ere sartu ziren, beren fusil zaharrak eskuetan. Fabriketako
armak banatzen eta gudari batailoiak antolatzen ari ziren. Gudari-saila bi aldeetatik hurbildu zitzaien juduei, turutak joz. Etzinda! -aldarri
egin nuen, gudari ikasketan erakutsi ziguten moduan-. Filistearrek, berriz, gudari-toki bat zuten Belenen. Hiru haiek, filistearren gudaritokira sartu, Belengo atean dagoen urtegitik ura atera eta Davidi eraman zioten. Gazteek gudari-jantzi ederrak zeramatzaten.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Nazio gudari kementsuentzat ekarri beharko den aguardientari buruz. Horrela, judugudariak onik heldu ziren Judeara. Kastako euskal basa-gudari kementsuei.

5 gudari talde

Hainbeste sufritzen duen populu baten gudari-talde aurrerakoienak gaztigatzea. Injustua da, hondarrean, hainbeste
sufritzen duen populu baten gudari-talde aurrerakoienak gaztigatzea. Desfile, guardia aldaketa, erretreta eta era horretako beste gudari
taldeen mugimenduez. Hona hemen milako eta ehuneko gudari-taldeen buruzagi eta ofizialen zerrenda. Plutarkok miresmenez hitz egiten
digu maitale eta maitatuen gudari-taldeez.

· Irujok berehala gudari-taldetxo bat izendatu, eta haiekin joateko, Ondarretako kartzelara.

6 sasi-gudari gerrilaria.

Hain hunkigarria den "Le chant des partisans", sasi-gudarien kantua. Frantziak galdu zuelarik Alemanen
kontra eta, emeki emeki, sortu zelarik "sasi-gudarien" armada. Israeltiarrek suntsitu dituzte Libanoko lurretan sasi-gudari batzuk ezarri
muntadurak. IRA-ko sasi-gudariek.
[3] euskal gudari (4); gudari adoretsu (9); gudari adoretsuak (5); gudari adoretsuen (4); gudari ausart (9); gudari ausarta (3); gudari ausartak (7);
gudari eguna (13); gudari egunean (4); gudari indartsu (3); gudari multxo (3); gudari ohien (5); gudari trebe (3); gudari zaharra (4); mila gudari
oinezko (3); oinezko gudari (3)
euskal gudariak (3); eusko gudariak abestu (4); eusko gudariak abestuz (4); eusko gudariak kantatu (3); euskaldun gudariak (3); eusko gudariak (31);
euzko gudariak (4); israeldar gudariak (3); ; sasi gudariak (3);
euskal gudariek (3); sasi gudariek (5)
gudariekin batera (3)
gaurko gudarien (3); gudarien buruzagi (3); gudarien egiñak (3); gudarien gorpuak (3); judasen gudarien (3); masai gudarien (3); sasi gudarien (4)]

gudariburu iz gudari talde baten burua.

Handik pixka batera, gudariburuak esan zigun berak ez zuela ezer ikusi. Chamil
Bassaev deitu txetxeniar gudari buru batek bere gain hartu du ukaldi hori.

gudaritxo iz (gaitzesgarria) gudaria.

Erreserbako gudaritxo zahar bat, sagu bat bezala izutua. -Ongi gudaritxo, ez jarri

horrela. -Ez dakizu zertaz ari garen, gudaritxo?

gudaritza iz soldadutza. Aitona gudaritzan ibilitakoa zela esaten zuen beti Jontxuk.
gudaroste 1 (orobat gudaloste g.er.) iz armada.

Gudarosteko agintariak. Lehen batailak zinezko destorbuak izan ziren
frantziar gudarosteentzat eta Paris mehatxatua zen. "Chasseurs Basques" gudarostekoak. Feofar Khanen gudarostearen abangoardia
aurreratu ahala. Frantses Errepublika sortu berriaren Konbentzioko gudarosteak etorri ziren, ia segida-segidan, Napoleonen gudaroste
inperialak. Gudaroste karlistaren setioan gertatu zen dena. Hungaria alemaniar gudarosteek okupatu dute. Derrigorrez eraman zuen
gudaroste frankistak, herriko beste gazte askoren moduan. Kristoren gudarosteko buruzagi izango zinela. Ez zuen beldurrik izan gure
etsaien gudarostera joateko. Gudaloste baten gisa irten ziren israeldarrak Egiptotik.

2 guda taldea. Bere hogeitamar gizoneko gudarostea atzetik duela.
3 (hitz elkartuetan) Gudaroste buru den Dwight Eisenhower jeneralaren hitzaldia. Damieta hiria inguratzen zuen kristau
gudarostearen hondamendia. · Ingelesek etengabe darabilte beren hegazkin gudarostea.
4 Euzko Gudaroste Euzko Gudarostean borrokatu nintzen. Loiolan ari ziren Euzko Gudarostea antolatzen. Eusko Gudarostearen
iskilu eta munizioen egoera zetorkion gogora Agirreri martxoko hartan. Euzko Gudarosteak Santoñan bere burua entregatu izana. Euzko

·

Gudarostean kaperauen saila osotzeko. Gudarosteko intendentzia komandantea, 1937ko ekainean faxistek fusilatua.
Eusko Itsas
Gudarostean jardun zuten bouetan.
[3] euzko gudaroste (4); gudaroste handi (15); gudaroste handia (11); gudaroste handiarekin (7); gudaroste indartsua (3); gudaroste izugarria (4);
gudaloste osoa (3); gudaroste osoa bildurik (4); gudaroste osoa bildu (4)
erregearen gudarostea (3); etsaien gudarostea (4); euzko gudarostea (3); faraoiaren gudarostea (3); filistearren gudarostea (3); frantses gudarostea
(3); gudarostea bildu (6); gudarostea osatzeko (3); israelgo gudarostea (4)
babiloniar gudarosteak (4); erregearen gudarosteak (3); siriar gudarosteak (3)
arturren gudarostean (3); euzko gudarostean (3)
asiriar gudarostearen (3); erregearen gudarostearen (3); gudarostearen buru (3); gudarostearen buruzagi (6); gudarostearen buruzagia (3)
gudarosteen jainkoaren izenean (3)
eusko gudarosteko (4); euzko gudarosteko (8); gudarosteko buruzagiak (4); gudarosteko kapitain (3); gudarosteko komandante (3); gudarosteko
ofizialak (3)]

gudarosteratu, gudarostera(tu), gudarosteratzen da/du ad gudarostean sartu edo sarrarazi.

Eskualdeko
Zuzendaritzari aberriaren defentsarako gizonik ez zutela gudarosteratu gaztigatzeko kinka larrian. Udaletxeak eraiki "Aberriaren aldarea"
izeneko monolito ondoan ezarria izan zen gudarosteratzeko mahaira.

gudatalde ik guda 4.
gudate iz gudaldia. Asko erabili zuten kanpainan zehar, eta matxurak izan zituen Matxitxakoko gudatean (1937-III-05).
gudatoki iz guda gertatzen den lekua. ik gudaleku. Eusko Aberriaren aldezpena garestia izan dela, eta hamabi mila gaztek
eman dutela bizia gudatokietan. Oraingo otoizlekuak gudatokiak ziren berdin, ordu haietan, biolentzia sakratua baitzen eta sakratua
bera bortizkeriaren sortzaile. Guda-tokietatik urrun zeuden herrietan.

gudatsu izond Irauliaren erdian, Napoleonen barealdi gudatsua.

gudazaldun ik guda 6.
gudazale izond Gerrazalea.

"Cara al sol con la camisa nueva" bihurtu zen, inperio berri bat sortu nahi zutenen ereserki
gudazalea. Etika gudazale eta, teoriaz behintzat, askatasunaren etikaren arteko lehia.

gudazelai ik guda 7.
gudontzi ik gudaontzi.
gudroi (orobat gudroin eta gudron ) iz ipar galipota. 'Seven eleven' saltegi baten hizki berde handiek gudroi bustiaren
ispiluan dirdiratzen ziren. Lehengo bidexkak gudroinezko bideekin zabaldu dituzte. Zuraren artatzeko tinduak eta gudronezko estali
bereziek erretzean ke beltz eta irriskutsua bota du.

gudroinatu (orobat gudronatu) izond ipar galipota-geruza batez estalia.

Bide mota guzietarik aurkitzen da:
gudronatua, legarrestatua, lauzatua, zimentatua, lur hutsa, estreka eta xendera. Errege-bide gudroinatuan sartu zirelarik. Bide hau,
denean gudronatua, gehienean lasaia, oto gutik hartzen dutena.

gudroinatze iz ipar galipota-geruza batez estaltzea. Gero, aterbe, eta kanpoko eremuaren gudronatzearen aldia izan da.
gudroineztatu izond ipar gudroinatua, galipota-geruza batez estalia.

Huna nun gaur egun xutitzen diren hogoi bat

alimaleko eraikuntza-aterpe burdinezkoak, bide zabal eta gudroneztatuak heien artean.

gudu 1 iz armazko borrokaldia. ik guduka; bataila.

Gudaroste iraultzailearen aurka borrokatu zen Valmy-ko guduan.
Waterloo-ko guduaren ondoren. Nondik datorrela uste duzue ba, Beotibarko guduaren ospea? San Juan Crisóstomo ontzian frantsesen
kontrako gudua, Trafalgarrekoa, irabazi arte. Lehendabizi nederlanderatik ingelesera Nelsonen azkeneko guduari buruzko paragrafo bat
itzuli dut. Maria Cristina hotelean izan ziren matxinatuen kontrako gudu gogorrenak. Gerlako guduetan gazteek behar zuten aitzinean
izan, aldiz zaharragoak gibelean emaiten zituzten. Aurrez aurreko gudu haietan galdu omen zuen Beñardok ere bere zangoa, esku-bonba
batek eramana airean. Japoniarren kontra guduan ari zirela. Soldadu ausartak eta guduan zailduak baitziren.

2 (biren artekoa) Zure iloba jaunak fin gaitz egin du Danceny jaun zaldunarekin gaur goizean buruz buru egin guduan.
3 irud Itsaslariek haizeekin hasi gudua burutzea. Bereziki urduri zegoela iruditu zitzaidan [...] ariman misteriozko guduren bat gertatu
izan balitzaio bezala edo. 'Badakizu minbiziarekiko gudua zaila dela, operazio militar konplikatuak antolatu behar dituzu.

4 leihaketa. Bi kantarien arteko gudua. 1935eko San Sebastian egunez, Bertso-Guduaren ostean.
5 guda, gerra. 36ko gudua piztu aurretik. Frantzia eta Espainiaren arteko gudua ene denboran

jadanik hasia zen, Jaun marexala.
Erlijio gudu historiko bati azkena ematen diolako. Petain marexalak 1940ko ekainean gudu-gelditzea galdegin ondoan. Gerla labur baten
ondotik (opio-aren gudua) txinatarrek bidea libro behar izan zuten utzi ingeles "debruei". "Vietnameko gudua", Joan Baez, Woodstock,
Jimmy Hendricks... eta abar...? Erabateko gudu atomikoa izango balitz, ugaztun guztiak galduko lirateke, bat bakarra izan ezik: arratoia.

6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Agintarietan zuhurrena eta gudu-buruzagietan miretsiena. Gudu-egunean, gure
soldaduak borrokarako prestatzen ari zirela entzunik. Gerra edo gudu-hotsik / ez zen mundu osoan entzuten. Gudu kutsu hori biribiltzeko,
erakusketako panelak lantza moduko makiletan daude jarririk. Judu eta kristauen arteko gudu-tokian. Haren gudu-eremua laborategia
zen. Zergatik engainatu nauzu eta nire alabak gudu-gatibu bezala ekarri? Garaiko europar gudu-taktikak. Gudu estrategia psikologikoak
baliatuz. Fusil eta kanoi eta gainerako gudu-tramankulu haiek. Zer da gudu-zarata hori? Turkoen gudu bertsoak; armeniarren eliza
otoitzak.

7(hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Bera eta zekartzan mutilak, itsas guduetan zailduak denak. Boeing eta Airbus

enpresen arteko merkataritza-guduan.

8 gudu gurdi (orobat gudugurdi g.er.) gudu orga.

Salomonek mila eta laurehun gudu-gurdi eta hamabi mila zaldi
inguratu eta hirietako gudari-tokietara eraman zituen. Mila gudu-gurdi, zazpi mila zaldizko eta hogei mila oinezko atzeman zizkion
Davidek. Faraoiak, orduan, gudugurdia prestarazi eta gudalostea bildu zuen. Begira, hor dator etsaia hodeia bezala, gudu-gurdiak haize
erauntsia bezala, zaldiak arranoak baino arinago. Gudu-gurdiak eta gurdikoak irauliko ditut, eta zaldiak eta zaldizkoak eroriko dira, batak
bestea ezpataz jota.

9 gudu lagun (orobat gudulagun g.er.)

Ezagunak zituen hamarrak, gudu-lagunak baitziren, azken erasoan galdutzat joak
denak. Gudulagun ohiak. Juduei adiskide, gudu-lagun eta senide esaten zietela erromatarrek.

10 gudu lerro (orobat gudulerro g.er.) ik fronte; guda 4. Irunen ibilia zela, gudu-lerroari eutsi nahian. Tiro-hotsak hasi
dira gudu-lerro osoan zehar, metrailadoreak eta fusilak tiroka, obusak eta bonbak jaurtika. Somme inguruko gudu-lerroaz haraindira
jaitsita. Gudulerrotan antolatu ziren, filistearren aurrez aurre. Beizamatik barrena igo ginen gudu-lerroraino. Biharamun iluntzean,
gudu-lerrorantz igo gara. Tinko gelditu eta deiadar egin zien israeldar gudu-lerrokoei, esanez: [...].

11 gudu orga guduetan erabiltzen den orga. ik gorago 8. 1916an asmatu zuten gudu orga.
12 gudu zelai (orobat guduzelai g.er.) gudua gertatzen den zelaia. ik guda 6. Andaluziako gudu-zelaietan. Ez zen
guduzelaian hil, ordea, sukar gaizto batzuek jota baizik. Bizirik geratu ziren bando batekoak zein bestekoak erretiratu egin ziren, guduzelaia hilez beterik utzita. Gudu-zelaian bertan, Errolanek belauna eskaini dio Ferraguti, burukitzat erabil dezan. gudu-zelaian bertan
egindako 4 erreportaje liburu. Ausardia ez da gudu-zelaietan soilik erakusten.
[3] burdinazko gudu gurdiak (3)
gudu etxolak (4); gudu gurdi (38); gudu gurdia (7); gudu gurdiak (25); gudu gurdian (5); gudu gurdien (6); gudu gurdietan (4); gudu gurdira (6); gudu
gurdira igo (3); gudu gurditeriaren (4); gudu gurdiz (4); gudu harrapakin (3); gudu harrapakintzat (3); gudu indarrak (3); gudu irrintzia (3); gudu
irtenaldi (5); gudu irtenaldi guztietan (3); gudu lagun (8); gudu lagun izateko (3); gudu lerro (3); gudu lerroa (4); gudu lerrora (5); gudu lerrorantz (4);
gudu lerrotan (13); gudu lerrotan antolatu (4); gudu lerrotan jarririk (3); gudu oihuak (3); gudu talde (7); gudu taldea (4); gudu taldeak (5); gudu
taldeari (4); gudu taldeko (4); gudu tresna (4); gudu zelai (5); gudu zelaia (7); gudu zelaian (8); gudu zelaietako (3); gudu zelaietan (7); gudu zelaira
(4); gudu zelaitik (7); gudu zigorra (4)
gudua hasi (5); gudua izan (3); kontrako gudua (4); orreagako gudua (4)
guduan hil (6)
ekin zioten guduari (3); erregeek guduari ekin (3)
gudurako gai (4); gudurako prest (6)
gudutik ihesi (3)]

gudualdi iz gerra batean, bi gudarosteren arteko gudu edo borroka. ik gudaldi.

Frankoen kontrako gudualdi
haietarik. Antiokoren bigarren gudualdia Egipton. Tolstoiren arabera, ez da inolako bat etortzerik gertakarien eta gizakien nahiaren

artean; kasurako, Errusiako gudualdian borrokek hartzen zuten bidearen eta Napoleon eta Kutuzov buruzagien ahaleginen artean. Gure
aitzinekoek, bereziki ingelesen gerratean, gudualdi ospetsu eta egun sinalatu guzietan, gehienbat oinez aritzen ziren.
aldien arteko trikimailu aldia.

· [Bakea] bi gudu

gudugintza iz gerragintza. Abokatuek auzigintza eta legegintza, jeneralek burruka eta gudugintza.
gudugurdi ik gudu 8.
guduka1 1 iz gudua, bataila.

Araben kontrako gerla edo errekonkistan Santiagok lagundu zituela giristinoak, bereziki Clavijo-ko
gudukan. 1521. urtean Noainen, Iruñea ondoan, izan zen guduka edo bataila famatu bat. Frantziaratu zelarik ehun egunen buruan galdu
zuen Waterloo-ko gudukan. Hain zuzen Monte Cassino-n, Italian, guduka gogorra ari zen orduan berean. Denek ordea familien arteko
gudukak eta odol mendekuak agertzen dizkidate. Bagdad hiriburuko Sadr City auzune xiitan ere gudukak gertatu ziren. Guduka bortitzak
izan ziren atzo Kerbala, Najaf eta Nassiria hirien inguruetan. AEBetako Armadak bozgoragailuz agindu baitzien atzo Najafeko herritarrei
guduka guneetatik aldentzeko.

2 hed Eta hortan bukatu da lauen arteko guduka: bi irabazle (Sorhuet-Ezcurra II eta Carricart-Heguiabehere). Finala xoragarri bat jokatu
da Donostiako Atano IIIan, ezin sinetsizko guduka eta tantoak eginez lau pilotariek ere, galtzaleak barne.

3 gudukan gudukatuz, borrokatzen. Hiru hilabete lehenago Frantziak Austriari eta Prusiari gerla deklaratu ziela, eta ordukotzat,
iparraldean eta ekialdean gudukan hasiak zirela. hala izatera, errusiarrak eta tatariarrak karriketan ariko ziren gudukan.
[3] guduka batean (3); kontrako guduka (4)
gudukak gertatu ziren (3)]

guduka2 adlag gudukan, gudukatuz. Bai oinaztua zerutik jausita, bai gizonek, oihanean guduka, etsaiei beldurra sartzeko.
gudukada iz gudualdia.

Hemen gudukada ginuen Amerikano eta Euskal Herriaren artean. Nola departamenduko prefetak nahi
duen gudukada bat ereman herrietako gertakarietan, bide segurtamenean. Irisarriko Ospitalean, aratsaldeko 4etan, mintzaldi : "Orriako
gudukada”.

gudukaldi iz gudualdia. Koalizio militarreko 20 soldaduk bizia galdu dute gudukaldi hauetan. Haatik, apur bat bareagoa izan zen
atzoko eguna, ostirale gauean, hilerriaren inguruetan, gudukaldi bat gertatu eta lau leherketa entzun baziren ere. Bizarbeltz gudukaldian
hil, eta lotinantak agindu zuen burua moztu eta trinket-mastaren puntan lotu zezatela. Gudukaldia luzatzen hasten zela-ta, beste tren
batean, eta Tolosatik oraingoan, bidalitako errefortzu liberalak iritsi dituk.

gudukari iz gudularia.

FLNC-Gudukarien Batasunak aldarrikatutako su-etena. Kurdistango Peshmerga gudukariak. Txetxenian
Errusiako Armadaren kontra borroka gogorra daramaten gudukari independentistetatik batek, Abdul Ualidek. Falujan dauden gudukari
atzerritarren errenditzea lortzea. Basoran, Nasirian eta Samauan, berriz, gudukari xiitek morteroz eraso zieten okupazio indarrei.
[3] flnc gudukarien batasunak (4); gudukarien batasuna (3); gudukarien batasuneko (3)]

gudukatsu izond gudukaz betea. Oraiko egunean bizi ditugun egun nahasi eta gudukatsuetan.
gudukatu, guduka, gudukatzen da/du ad gudukan aritu.

Eros Anterosen aurka gudukatu zen. Hala gudukatu ziren
heroiak. Palestinan, Irlandan, Bizkaiko Golko aldean beren estatu propioa ezin izanez gudukatzen diren populu xehe zenbait. Euskalduna
nauzu, Hirugarren Reich-aren aurka gudukatu nintzen lehorrez eta itsasoz. Fede katolikoa berreskuratu, mairuen edo turkoen kontra
gudukatu. Mauro edo Franko bezalako etsairik agertzen bada, gudukatuko dituela eta kalituko. Nola garait nitzake, ez baitut jadanik
sentimenduok gudukatzeko kemenik? Liberalismo salbaia dute gudukatu nahi mundialtzearen kontrakoek. Gudukatzen duen zaldunak
bere ondasunak, bere gorputza, eta agian, bere bizia ere arriskatzen ditu. Ipar alderat dute ihes egin eta handik dute gobernua gudukatu
gogo. Gorrotoa Maitasunez garaitzera lehiatzen dena, ordea, Pozik eta segurki gudukatzen da.

gudukatxo iz adkor guduka. Gudukariak ziren ere eta gudukatxo bat erakutsi digute. Gerlatxo horretan gudukatxo bat.
gudulagun ik gudu 9.
gudulari 1 izond gudukatzen dena. Danimarkako maiestate ehortziak jantzi ohi zuen forma jator, gudulari hori. Horrelaxe duk
beste birritan [...] urrats gudulariz gure guardiaren aurretik mutiri iragan.

2 iz gudaria, bereziki armada erregularretik kanpo borrokatzen dena.

Borroketan gutxienez hiru gudulari xiita hil
ziren eta beste zortzi zauritu. Kristoren indarrak osasuna erabat itzuli ez ezik, baita gudulari indartsu ere bihurtuko du. Gudulariaren
airea baztertu zuen azkenean Fubukiren begitarteak. Aljeriako gudulari ohien manifestazio batean "Fusilatu Sartre!" oihua aditu baitzen.

guduleku (orobat gudu leku) iz gudua gertatzen den lekua. ik gudutoki. Bai palazioan eta bai gudu-lekuetan ere.
Jaurtiketa eremutik kanpo, gudu-lekuko egoera aztertu nuen, Napoleonek Austerlitzen bezala. Orreagako gudulekuan berean.

gudulerro ik gudu 10.
gudutoki iz (orobat gudu toki) gudua gertatzen den lekua. ik guduleku.

Barrendik bizi gaituzten aingeruen eta

deabruen arteko gudutokia. Gudu-toki batetik bestera.

guduxka iz gorabehera txikiko gudua.

Lehia eternalean bezala, guduak eta guduxkak batailoika jokatzen atsedenik gabe.
Nehork etzioten biziki ihardoki, nahiz guduxka zerbait izan zen Ziburu eta Donibane Lohizuneren arteko zubiaren bazter hortan.

guduzale iz gerrazalea. Beste gizarte-klasea, noblezia guztiz guduzalea da, zenbat-nahi aberastasun izanik ere.
guduztatu, guduzta, guduztatzen da ad gudukatu.

Amaiurren eta Noainen ezin balentkiago guduztatu zirenean.

Beaumondarren alde guduztatu zelako.

guen iz amaia, bukaera. Ziñaldari onena / orra or kukua, / epail-guena zaintzen / onenetaikua.
(guhaur)
[3] guhaurek behar dugu (3); guhauren artean (10); guhauren arteko (3); guhauren baitarik (3); guhauren faltaz (9); segurik guhauren faltaz (3)]

guka adlag lehen pertsona pluralean hitz eginez.

Euskal Herriko Itzulian lan txukuna egiteko asmoa genuen (guka hitz
egiten du, bere lorpenetan taldeak ere zeresana duelako), baina ez aurre-aurrean ibiltzeko. Tipoa gu, gu, gu... guka ari zen etengabe.

gulag iz Sobiet Batasuneko gatibu lanen zelaia.

«Varsoviako gettoan edo gulag estalinista batean egindako bozak izan
dira», esan zuen Aslan Maskhadov presidente independentistaren eledun Akhmed Zakaievek. Harrokeria naziaren biktimak izan ziren
batzuk; frankismoarenak, gulagetakoak, kastrismoarenak, Pinochetenak; hango eta hemengo faxismoarenak, hango eta hemengo moral
iraultzailearenak. Gerra prebentibo bat deklaratzeko eskubidea, edo Guantanamo bezalako gulag bat antolatzekoa. Horrela, Ramírez
kapitainak Donostiako gulag bakarti hartan bukatu behar izan zuen.

gune 1 iz tokia, aldea. L.A. hizkiak agertzen ziren gunean pausatu zuen behatza Peterrek. Ihes egitea eta Frantziako gune askera
heltzea. Hiria izan baita historian barrena jende desberdina elkarrekin bizi ahal izateko asmatu eta eraikitako gunea. Diseinu tenebrista,
gune argiak oso argi eta ilunak erabat ilun uzten dituena. Munduan, hain zuzen ere, bi gunetan besterik ez da bizi bisoi europarra:
ekialdeko lurretan, Errusian; eta mendebaldekoetan, berriz, Euskal Herrian, Espainian eta Frantzian. Ecoparc-ak zaborra tratatzeko gune
industrialak dira. Kostaldea gune turistiko garrantzitsua da, eta jenderik gehien biltzen duen uneetan ere jendeari ura bermatu behar
diogu. Krimeako italiar guneetatik etorri zen, eta komunikabideen aurrerapenei esker, lastertasun beldurgarriaz zabaldu zen izurria
kontinente osoan. Suezeko ubidea zabaldu zelarik, Egipto gune estrategiko guztiz garrantzitsua bihurtu zen. Hiru gunetan daude
hegemoniaren oinarri materialak: ekoizpenean, merkataritzan eta finantzetan. Gune diot, ezen ez pabilioia; Mongoliak kanpin denda eder
batzuk ezarri baititu erakustoki. Eredu bakar hori ez dago une eta gune guztietan zertan erabili. Soropilaren gunerik ilunenean. Pasaiaren
gunerik gorenean.

2 (interneten; ik beherago 12)

www.moveon.org gunea da horietako bat. Mexikoko beste gune interesgarria La Jornada
egunkariari dagokiona da: http://www.jornada.unam.mx. 2002an gune berak 161 milioi bisita jaso zituen. Gaur egun mundu osoko 50
gunerik bisitatuenen artean dago. (The spirit of resistence lives), Massachusettes-etik kudeatzen den gunea dago. Gune espezialduak
sortzeko posibilitatea. Internet gune batean zabaldutako mezu batean, Khaled Ibn al-Ualid Brigadek hauxe zioten: [...]. Interneteko bi
gune islamistek soldaduari lepoa egin ziotela baieztatu zuten herenegun.

3 (eraikinak edo)

Ondoren, Belengo iheslari guneetako batean egon ginen, Deishen. Urnietako Arte Eszenikoen Guneak. CICC
Kultura Garaikidearen Nazioarteko Gunean. Iratxe izeneko guneak rock kontzertuak hartuko ditu. Eta egia da jakintza beste gune
batzuetan "sor" daitekeela: laborategi pribatu batean, adibidez, edo gune teknologiko batean.

4 erdialdea; nukleoa. ik nukleo.

Urakanaren gune nagusiak lurra jo aurretik alde egitea. Atomo-gune arinak eratu. Zelula
bakoitzaren gunean 23 kromosoma pare daude (denetara, 46). Zelula-erdibitzea edo mintzetik zelularen gunera seinaleak igortzea.
Obozito baten gunearen lekuan, beste bat jartzen da, zelula desberdindu batetik hartua. Radar transmisore baten gunean dagoen
magnetroi baten ondoan zegoela. Kapsula kometaren gunetik 300 kilometrora pasatzekoa zen atzo gauean.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Pasiboa zen sentiberatasun hori, hautapen edo gune-zehaztapenik gabea.
6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Datu-baseak, datu-bankoak edo datu-guneak. Borroka-gune etengabea

zenez,
karrika ez bide zen Romanentzat egokia. Legez babestutako natur gunea osatzen dute Biarrizko Mouriscot aintzirak eta inguratzen duen
basoak. Bigarren infekzio gunea aurkitu dute Kroazian. Frontoia, eskubaloi gunea, haur parkea: den-dena hutsik ikusten zen. Negua,
eskiatzeko, baina ez eski gune antolatu jendartetsuetan. Autobideko irteeraren ondoan dagoen saltoki-guneko Eroski-an. Kilometro bat
falta da jai-gunerako. Gazte-modan mozorrotu eta gazte-guneetan gazte-musika entzuten. Txartelen salmenta gunera hurbiltzean.
Guantanamo eta beste atxiloketa guneen arteko aldea oso txikia da. Funtsezko desberdintasun bat dago oraindik ere kapitalismoaren
hedapen-guneen eta harrera-guneen artean. Existitu behar zirela ikusmen-gune bereizi batzuk, ikusmen-kortex primarioan. Artikulazio
gunearen arabera hiru herskari mota bereizten dira batez ere. Infragorrien bidezko behaketek galaxia guneak erakusten dizkigute. Ez
badugu bultzatzen ikerkuntza gune publiko sare bortitz bat. Ekoizpenaren teoria orokor baten eta enuntziatuaren azterketa generatiboaren
arteko gurutzaketa gunea. Ekaitz-guneak urrun dauden seinale da. Heldu baten zelula-guneak. Badu proteinak berariazko ezagutzegune bat. Puntu koskatuak liburu-jostearen hari-guneekin guztiz bat zetozela ikusi nuen. Puntu koskatuak liburu-jostearen hari-guneekin
guztiz bat zetozela ikusi nuen. Indar, garaiera eta iraupen nabarmenenak silaba guneetan jarri ohi dira.

7 guneko izlag

Badakigu Euskal Herrian aski guneko kultur adierazpena dela bertsolaritza. Beste lurralde batzuetan, inprobisazioa
guneko ekimena da, gurean bezalatsu. Guneko espazio bat antolatzen dut, non joango diren hitz erabilgarrienak, edozein unetan sartzeko
modukoak, gehiegi markatu gabeak eta aisa mihiratzen diren horietakoak.

8 gune-gune Lockek, hamazazpigarren mendean, "sentsazioa" gune-gunean jartzen zuen filosofia bat eraiki zuen Interneten. Huraxe
baitzegoen hango ikerketen gune-gunean: sagua. Watson eta Crick-ek ADNa aurkituz geroztik, jakintza-arlo horrek gune-guneko leku
bat hartu du mundu bizia interpretatzeko eta azaltzeko gure sisteman.

9 jai gune ik jaigune.
10 lan gune lan egiten den gunea.

Ikerketa eta lan gune ere izango da Asteasuko ipuin etxea, bai idazleentzat eta baita
irudigileentzat ere. Ondoko lan-gunean berrogeita hamar urte pasatuak zituzten bost kide lizentziatu ziren. Hazparneko lan gunean
kokatzea deliberatu dute enpresa hori sortua zutenek.

11 merkataritza gune

Igandea, kaleak inor gabe, harik eta merkataritza gune batera iritsi ginen arte. Ondoan, merkataritza
gunea eraikinetako leihoen argi zuloz josita dago, edota ilunabarra islatzen duten beira adabakiez iltzatuta. Mahai handiago bat ere bai,
[...] merkataritza-gune handietan erosi eta norberak muntatu behar izaten dituen horietakoa. Lanpostu horrek beste bat ekarri zuen
hobea, eta orain gerentearen laguntzailea naiz True Value Hardware Store burdindegian, Camelback merkataritza-gunean.

12 web-gune

Web-orriak eta Web-guneak eratzea. Web-guneak egilearen edo editorearen -informazioa argitaratzen duena horren
egilea ez bada- identifikazioa eduki behar du (izena, maila akademikoa, lanbide-estatusa). Web-gune onak maiz eguneratzen dira arretaren adierazgarria da hori-. Erreferentzia bibliografikoa Internetetik atera baldin baduzu, Web-gunearen (Web site) helbide zehatza
eta informazioa lortu duzun eguneko data ere jaso beharko dituzu. www.antiescualidos.com bezalako web gune alternatiboak izugarri
garatu dira azken urteotan. Hori da, behintzat, frantziskotarren web guneak jartzen zuena.
[5] aireportuko gune (5); atseden gune (8); atxiloketa gune (13); auzo gune (17); bereizketa gune (5); bi gune (19); borroka gune (5); bost gune (5);
botere gune (9); elkarrizketa gune (5); erreferentzia gune (7); errefuxiatu gune (8); eztabaida gune (7); garraio gune (5)
gune arriskutsuak (5); gune autogestionatuen (5); gune beltz (5); gune berdea (5); gune berdearen (11); gune berdearen aurkako (5); gune berezi
(20); gune berezi bat (8); gune berezia (14); gune berri (24); gune berri bat (7); gune berria (12); gune berriak (7); gune bihurtu (10); gune bilakatu
(8); gune desberdinetan (14); gune egokia (10); gune garrantzitsu (9); gune garrantzitsua (8); gune gisa (13); gune handi (8); gune handi bat (5); gune
hartan (9); gune irekia (6); gune izan (7); gune izango (10); gune jakin (12); gune nagusi (12); gune nagusia (36); gune nagusiak (11); gune nagusietan
(5); gune politiko (5); gune publikoetan (7); gune sortu (5); gune txiki (5); gune zabal (5)

hartzeko gune (5); hiriko gune (12); hiru gune (23); informazio gune (8); internet gune (9); internet gune batean (5); interneteko gune (6); kirol gune
(7); kultur gune (8); lan gune (5); lau gune (8); mendi gune (8); merkataritza gune (56); merkataritza gune bat (10); merkataritza gune batean (7);
militar gune (5); munduko gune (5); sei gune (5); turismo gune (7); une eta gune (9); web gune (12); zazpi gune (6)
atxiloketa gunea (6); auzo gunea (5); errefuxiatu gunea (9); eztabaida gunea (5); gunea izan (11); gunea izango (14); gunea izango da (8); gunea sortu
(11); gunea zabaldu (8); merkataritza gunea (19); web gunea (6)
guneak sortu (5); guneak sortzeko (6); interneteko guneak (5); merkataritza guneak (10); web guneak (5)
atseden gunean (5); auzo gunean (15); baitha ikusgarri gunean (5); deitu gunean (6); den gunean (7); diren gunean (6); duten gunean (5); erakusketa
gunean (5); errefuxiatu gunean (63); errefuxiatu gunean bizi (6); errefuxiatu gunean eta (5); etxe gunean (17); gaztetxe gunean (5); gunean bizi (10);
gunean egingo (5); gunean ere (6); gunean eta (17); gunean sartu (5); iheslari gunean (6); ikusgarri gunean (5); izeneko gunean (6); jabaliako
errefuxiatu gunean (13); kultur gunean (18); landako gunean (5); merkataritza gunean (19); web gunean (16)
boulevard merkataritza gunearen (7); errefuxiatu gunearen (6); merkataritza gunearen salmenta (5); web gunearen (5)
merkataritza guneen (6)
erabaki guneetan (10); errefuxiatu guneetan (19); guneetan bizi (6); guneetan dauden (5); guneetan izan (5); iheslari guneetan (5); merkataritza
guneetan (8); nekazaritza guneetan (10)
errefuxiatu guneko (13); merkataritza guneko (17); rafako errefuxiatu guneko (5)
errefuxiatu gunetik (8)]

gunegabetu izond gunea edo nukleoa kendu zaiona. Ardi-arrautza gunegabetu batean ardi-errapeko zelula baten gunea
txertatu, eta bildotsak sortu dira.

guneka adlag tarteka.

Xilorik gabe, guneka balitezke hutsak metalean eta ezkila arrunt torta jalgi liteke. Guneka, harkaitzetarik
erori harriak baziren. Langarra hain erauntsi zakarra bilakatua zen non, guneka, bidea bi urratsetan ere ezin ikusiz, Joanttok orgatik jaitsi
behar ukan baitzuen, mandoaren gidatzeko. "Santiago" seinalatzen duen iragarki zabala, guneka herdoildua haatik.

guneratu, gunera(tu), guneratzen da/du ad gunera joan; gunera ekarri. Azken sei-zortzi urtetan gure gogoetagai izan
da zenbateraino guneratu edo zenbateraino ertzeko izan. Baina telebistan egon beharra geneukan gizartean guneratu nahi bagenuen.
Urte mordoxka egin genuen ertzeko samar hartu genuena guneratzeko ahaleginean.

gunetegi iz Dagoeneko Melindaren argazkia eta Herri Urratseko gunetegia, biak eskuartean neuzkala.
gunetxo iz gune txikia. Erdibidean kokatzen zaion udaberriko gunetxoa bata.
gupera izond gogortasun txikienak minberatzen duena edo eragozten diona. ik milika. Velasco jauna "hamaika
haziko semea" da, karlista ero batzuek bortxatu baitzuten haren ama gupera.

gupida (orobat kupida g.er.) 1 iz errukia.

Gupida afektu singular bati dagokiola, eta Urrikalmendua, berriz, afektu horren
ohiturari. San Frantziskoren behartsuenganako kupida. Nire gupida eskuzabalari amore emanik. Gupida edo, hobeto esanda, babestu
nahia zen erakusten zuen sentimendua, ez besterik. Zakurra bera ere errukia edo gupida sentitzeko gai izango balitz bezala. Eta ez al
dago gupidarik mundu honetan bide hori jarraitu nahi ez duenarentzat? Dickek gupidarik ez, ordea. Mendekua, gupidarik eza, azerikeria
eta zitalkeria. Birrindu itzazue inolako gupidarik gabe etxe nardagarri horiek. Gupidarik gabe atsekabetzen baitzituen, gaizkileak balira
bezala. Haren mendekua gupidarik gabekoa izango zen. Gupida gabe zigortzen ditu bere sagardoa lapurtzeko ahaleginetan harrapatzen
dituenak. ik gupidagabe. Behin, Bustinagako dorretxean engainuz sartu, eta barrukoak, umeak eta guzti, gupida gabe hil zituzten
Iturzatarrek. Juliok ez zidan gupidaz begiratzen, ezta errukiz ere. Gupidaz edo, baietz esan nion.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gupida-hitzak zetozkidan. Bere buruarekiko gupida-malkoetan itota. Pirataren bihotz
amorratuan egon zitekeen gupida-izpirik urrunena. Ez diogu gure gupida gaitasunari aukerarik txikiena ere eman nahi.

3 gupidazko Gupidazko sentimenduak eraginda. Gupidazko hitzez adoretzen zituen. Gupidazko aurpegiarekin entzuten zituen haren
haserrearen lehenbiziko aitorpenak.

4 gupida izan1 du ad errukitu. ik gupidatu; guidetsi. Gupida dugun gauza bat ezin dugu gorrotatu. Eta, horrela, gupida
dugun gauza bat bere miseriatik askatzen ahaleginduko gara. Haren lekuan jarri eta gupida izatera beharturik ez egoteko. ·
Jaungoikoagatik, ez al duzu gupidarik? Ez diat gupidarik izango! Baina Artemisek ez zuen batere gupidarik izan hartaz. Alferrik zen bere
buruaz gupida ukaitea. Goretsia zu, seme eta alaba bakar hauen gupida izan duzulako. Ez izan gupidarik nirekin, epaile jauna.
Edertasunak gupida diela uste dute.

· 5 gupida izan2 da ad Auzo baketsu, jendekina: ez zen gupida bide puxka bat egiteko auzoen solastatzeko.
[3] erruki eta gupida (8); errukia eta gupida (5); gupida barik (4); gupida dugun gauza (4); gupida gabe (15); gupida handia (3); gupida handiz (6);
gupida izan (10); gupida samurrez (4); izan gupida (3);
batere gupidarik gabe (3); ez du gupidarik (3); gupidarik gabe (112); gupidarik gabeko (8); inolako gupidarik gabe (7)
erruki eta gupidaz (4); gupidaz bete (7); gupidaz beterik (7); gupidaz hartuko (4)]

gupidabako (orobat kupidabako) izlag gupidagabea.

Behi asko hilik zeutzan hondartzan, montzoi aurreko bero
gupidabakoak akabatuak. Negu kupidabako hartan. Uhinen laztan kupidabakoak.

gupidagabe (orobat kupidagabe g.er.) 1 izond

Charlyk, ordea, estatua bat zirudien, Jainko gupidagabe batek bekatu
ezezagun batengatik gatzitua. Etsaiaren esku gupidagabeak. Zizel gupidagabea bere indar guztiarekin erabiliz. Oheari kirrinka
gupidagabeak eraginez. Argi gupidagabe eta bihozgogor hari. Maitasun gupidagabea eta kiskalia, abarorik gabea. Erredakzioetan, lehia
gupidagabean aritzeko hezten gaituzte. Telezaborraren parodia gupidagabea. Ez zara gizabanako baten aginpidearen mende erori, lege
gupidagabearen mende baizik. Gerra hau gogorra duk, gupidagabea, latza. Zentzugabeak deitzen zieten, gupidagabeak, ankerrak. Ai,
zein gupidagabea den gure justizia!

2 (adizlagun gisa) ik gupidabageki.

Aurrealdean gupidagabe zabaldutako kareak eraikinaren benetako izaera estaltzen
baitzuen. Hain gupidagabe hilduratzen zuten beren burua haragiaren grinak menderatzeko. Hasten da batzuk eta besteak zigortzen,
gupidagabe.

3 gupidagabeko izlag gupidagabea. Gupidagabeko erru munstroak Cécile gaztea infernura arrastaka eraman zuen. · Argitasun
ia gupidagabeko emakume bat.

gupidagabekeria iz egintza gupidagabe gatizesgarria.
gupidagabekeriak diktatua dirudien lege honi.

Zesarrek eta Trajanok ez ziotela jarraitu zekenkeriak eta

gupidagabeki adlag gupidarik gabe. ik gupidagabe 2.

Bere garro luzeekin harrapatu du olagarro erraldoietako batek
marinel dohakabea, gupidagabeki astintzen du airean. Zein gupidagabeki eraman zuen musikagile hura, beretzat idazten ari zen hiletameza bukatzen ere utzi gabe.

gupidagabetasun iz gupidagabea denaren nolakotasuna, errukigabetasuna. ik ankertasun.

Denboraren

gupidagabetasuna izango da agian arrazoia, oroitzapenak beharbada, denbora bezain ankerrak baitira.

gupidagarri izond gupida merezi duena, errukarria.

Erruki zaitez nitaz, zorigaiztoko gupidagarri honetaz! Zuek zarete
hemen gupidagarriak, benetako errukarriak. Gupidagarria zen haien ihesa, barraskiloarena sutetik bezala. Gupidagarri ematen nuen,
nonbait, ama bere intendentzia arazoez atzendu baitzen une batez, seme bihotz-eroriaren alde egiteko. Kide agertzen zitzaizkidan biok, eta
gupidagarri.

gupidarazi (orobat kupidarazi), gupidaraz, gupidarazten du ad gupidatzera behartu. ik errukiarazi. Honek
guztiak ez ote gaitu gupidaraziko, Jaun gupidatsua bera gure eskuetara ematen delarik eta egunero ukitzen eta ahoan hartzen dugularik?
Sermoilari judukristau peto-petoak izan dira horretan, batez ere, entzulea kupidarazi, eta sos batzuk ateratzeko orduan.

gupidatsu (orobat kupidatsu g.er.) izond gupidaz aritzen dena, errukiorra. Lagun kupidatsu batek ohera eraman
zuen halako oparia egin zigun idazlea. Haren bihotz gupidatsuari. Jainkoaren maitasun gupidatsua. Frantziskoren behartsuenganako
karitate eta maitasun gupidatsua. Bera bakarrik on, gupidatsu, gozo, leun eta eztia. bere bihotz gozo-gupidatsuak eraginda. Orain
neure mende zauzkat, eta ez naiz gupidatsua. Gogor bere buruarekin, gupidatsu besteekin. Denak niri so atetik sartu bezain laster,
denak errukior eta gupidatsu. Baina, Jainkoari eskerrak, munduan badira pertsona ulerkorrak eta gupidatsuak ere. Jainko Barkabera eta
Gupidatsuaren izenean.

gupidatu, gupida(tu), gupidatzen 1 da ad gupida izan, errukitu. ik gupidetsi. Baina ez zaitezte nitaz gupida; erruki
zaitezte belarrondoko baten nekea ere merezi ez duen beste deusez horretaz. Kontrarioaz gupida ez daitezen, oihuz eta garrasiz
haserrearazten dituzte. Zeure anaia gaixoez gupidatzen bazara. Orduan hark zer eginen, eta etsai galtzaileaz gupidatu: "Hau infanteria
ona, alferrik galdua!". Mundu honetan deabrua ez beste inor gupidatzen duk gutaz.

2 du ad -Oi, ene aita, Jainkoak gupidatu zintuen alfaki ohoragarri hori!
gupidetsi, gupidets, gupidesten du ad gupida izan, gupidatu.

Ikusten dugu, bada, gehienetan, gizakien izaera halako
gisaz egina dela, non gauzak gaizki doazkienak gupidesten baitituzte eta ongi doazkienak bekaizten.

gur egin gurtu. Buruarekin gur eginez, esan omen zion: [...]. Lekaide likits bat zen, baina sekula atzendu ez zuena Amabirjinari gur
egitea. Borrokan eroritakoei gur egiteko negozioa sortu du Normandiako hilerrietan. Chasuble doktoreak gur egiten du hoztasunez. Oso
emeki egin zuen gur buruaz.

gura 1 iz nahia.

Gura horrek erakarri egiten nau. Animalia bakoitzak bere izaeran dauzkala gura zehatzak. Gizakiaren gura
fisiologikoak ez direla animaliaren gurak. Ez gogo, ez gura, ez gale, ez egarri eta ez gose den diru-gosea. Bekaitza, lehiakortasuna, aintzat
hartua izateko gura, mundu arrunteko indarrak dira. Gauzak argi ikusteko gurak. Larre huts, ihintzez blaituetan barrena itzulikatzeko
gura zorrotzez. Umeak garatzeko bizi-egoera kaxkarrean dauden bikote nahiz emakumeen ume-gura. Jakin gurak erreta zegoen bisitaria.

2 gura izan du ad nahi izan.

Baldin eta maite, gura edo higuin dugun zerbait, beste norbaitek maite, gura edo higuin duela
irudikatzen badugu. -Gaurko kafea, kopea, purua eta gura dozuen guztia neure kontura. -Erdi ijito horiek euren zatia gurako dute,
horratik. Erantzun bat baino ez zuen gura seguru asko. Hik mendira itzuli gurako dok, noski. Hortik gora, txofer bakoitzak gura duena
egin dezake. Nire nebari eta zure hezitzaile zintzo honi eman zaitezen gura dut. Hiritar argituok bihotz-bihotzez gura dugu haien agintea
handituz joan dadila. Zu, gura baduzu, hemen bizi zaitezke. Ordu erdi baten ikasi leikez edozeiñek, gura izan ezkero. Udako azken egun
haietan gura baino garagardo gehiago edan eta etxera behar baino beranduago iristeko. Nire pausoak jarraitze hutsarekin gura gabe ere
tangoa dantzatzeko.

3 (beste aditz baten era burutuaz, koerreferentziaz) Itsasontzia goitik behera eta txopatik brankara erakutsi gura digute.
Eskuak garbitu gura ditut. Gizonaren belarrira "ez dut bakarrik lo egin gura" xuxurlatu eta eraman egin zuen. Lagun bat ikustera joan
gura diat. Ez dut inor ikusi gura. Ez najoan hi urduritzerik gura. Patuak niretzat gorderik zer ote zuen igarri gura izan nuen. -"Bereziak"
zer esan gura jok? Zer, Mikel, ez dok erantzun gura?

4 (beste aditz baten era ez burutuaz, koerreferentzia gabe) Gura dudan gauza bakarra Ebek ez ikustea da. Gura dozu
zugaz lo egitea? Gizonaren etxekoek emaztea senarra baino ikasiago izatea gura ez zutelako.

5 gurago izan nahiago izan. Gurago nuke alde egingo bazenu. Gurago dut patroia ez ezagutu. Gaurkoz gurago dut nire mezua
hemen amaitu. Nik neuk gurago dot martxan ibili. Senarra hil baino amorantea hiltzea guragoko zuen beharbada. Edo lurrikararena
egitea, gurago bada.

6 guran (aditz baten era burutuaren eskuinean) Txokokeria eta trakeskeria erabiltzen ditugulako euskara aberastu nahian,
eta geure jakituria erakutsi eta nabarmendu guran. Aztoratu eta lurretik gorputza altxatu guran hasten da. Desio dutena eurenganatu
guran. -No problem, kollege, no problem!_-esan didate kabroiek, lasaitu guran, Han ataratako diruagaz, kanpineko laskian ibili beharrean,
astebete zer guran pasa genduan, jatetxerik jatetxe.

7 gurarik (aditz baten era burutuaren eskuinean) guran. Horregatik ibiltzen zen beti arrapataka eta garaiz heldu gurarik.
Zoruan bizkarra horman emonda jesarri nintzen, hartan hondoratu gurarik. Mikelek baietz egin zion buruarekin, ezetz esan gurarik. Leku
onean topadu gara Jaun zerukoak gurarik.

8 guratan (aditz baten era burutuaren eskuinean) guran. Arratsaldeko zortzietan, iraileko eguzkia ostendu guratan dabil.
9 jakin gura ik jakingura.
[4] adierazi gura (8); agertu gura (4); ahaztu gura (5); alde egin gura (4); amaitu gura (6); argitu gura (6); aurrera egin gura (7); baliatu gura (14);
baliatu gura du (7); begiratu gura (4); behartu gura (4); berba egin gura (14); bete gura (4); bihurtu gura (4); bildu gura (4); bizi gura (7); eduki gura
(10); egin gura (150); egin gura du (15); egin gura izan (20); egitea gura (6); egon gura (19); eman gura (32); eman gura dio (5); eman gura izan (6);
emon gura (7); entzun gura (9); erabili gura (11); erakutsi gura (13); erakutsi gura izan (4); eraman gura (4); erretiratu gura (4); esan gura (156); esan
gura du (27); esan gura izan (8); esan gura zuen (7); eskuratu gura (8); estutu gura (5); etorri gura (7); eutsi gura (8); ezarri gura (4); ezkutatu gura
(4); frogatu gura (5); galdetu gura (5); galdu gura (6); gehiago gura (9); gorde gura (6)
gura adina (4); gura ala (11); gura ala gura (11); gura izan (143); gura izango (28); gura izatea (11); gura izateko (5); gura izaten (20)
hartu gura (11); hartzea gura (4); hil gura (9); hobetu gura (4); ikasi gura (5); ikusi gura (20); ipini gura (5); irabazi gura (8); iritsi gura (6); itxi gura
(4); izan gura (37); izan gura du (7); izatea gura (12); jakin gura (53); jakin gura izan (6); jakin gura izango (4); jakin gura zuen (10); jardun gura (5);
jarraitu gura (12); jarri gura (5); jaso gura (5); joan gura (17); jokatu gura (4); kendu gura (5); kontatu gura (4); laga gura (4); lo egin gura (4); lortu
gura (15); lotu gura (4); mindu gura (4); negoziatu gura (6); onartu gura (5); pentsatu gura (10); sakondu gura (5); sartu gura (8); sartu gura izan (4);
sinetsi gura (6); sortu gura (11); sustatu gura (7); utzi gura (12); zabaldu gura (5); zen jakin gura (5); zer esan gura (34); zer gura (20); zerbait esan
gura (5)
gurago dut (8); gurago izan (8); gurago nuen (4); gurago nuke (4)
gurako du (7); gurako dute (5); gurako luke (4); gurako nuke (17)

atera guran (6); egin guran (12); ekarri guran (4); eman guran (8); erakutsi guran (5); eutsi guran (7); hartu guran (7); ihes egin guran (4); jakin guran
(13); kendu guran (5); lasaitu guran (4); limurtu guran (6); mozorrotu guran (4); sinetsi guran (6); zuritu guran (5)]

guradun iz nahia duena. Atsegin honetatik dator guraduna guragaiarengana mugitzea.
guragabean adlag nahi gabe. Uste dut hori izan dela esan dudana, lepoa jarriko nuke horixe izan dela bihotzetik, guragabean,
irten zaidan hasperena.

guragai iz nahiaren helburua.

Atsegin honetatik dator guraduna guragaiarengana mugitzea. Guragaia bereganatuz atsedena

lortzen du.

guragarri nahigarria. Erakargarriak zaizkienak guragarriak dira. Eta guragarrien artean, une eta aldi bakoitzean erakargarrienera
jotzen du animaliak, besterik ezinean. Bere gogoko baldin bada, nahigarria edo guragarria ez bada ere, ona da, maitagarria da.

guraize iz ebakitzeko tresna, erdialdean giltzatzen diren eta mutur batean ahoa, eta bestean behatzak
sartzeko begia dituzten altzairuzko bi xaflaz osatua. ik artazi; aiztur. Guraizeak zorroztera edota lapiko zahar baten
ipurdia konpontzera etorritako gailegoren bat. Egunkari bateko txatalak ebakitzen hasi zen guraizeekin. Buruan geratzen zitzaion ile
apurra moztu zuen guraize batzuez. Aitaren jakaren azpiko oihalari ebaki bat egin nion guraize batzuekin. Abernathyk hesola bat sartu
zion bihotzean txakurrari, eta ondoren, lepoa moztu zion kimatzeko guraize batzuekin. Juanek bizarra txukundu zion arrebaren
guraizeekin, eta ilea erro-errotik moztu ardientzako guraize baldar batzuekin. Benetako guraize genetikotzat har zitezkeen. Geuk,
abertzale askok mentatu zuten zuhaitz zaharren adarrari txortenak zitalkeriaren guraizeekin moztu dizkiogu, gure adurrezko lanbroarekin
baratza erneak antzutu ditugu. Morroi bat, nahiz kalerako nahiz lur lanerako balio zuena, zalditzarra zelatzeko nahiz kima-guraizeak
hartzeko prest zegoena.

guraizedun iz guraizeak dituena.

Behin baino gehiagotan saiatu izan da buruari tinko eusten, baina barberoaren hatzek [...]
makurrarazi izan dute beti; guraizeduna irteten da desafio guztietan garaile.

gurako adlag norbaitek nahi duena edo gogoko duena.

Gurako alderdia -bere guragaia- aurkitzen duenean, harantz
mugitzen da. Jesarri egin zen erne ohean, muker gurako muttur. Dotore baina goibela da harri baltzez eginiko hiri-gurako hau. Ihes egin
gurako denak atxilotu zituzten.

gurari iz nahia, gura; apeta, gutizia.

Zerbait jateko gogoak ematen zionean, nekez ematen zion amore gurariari. Guztiz
harriturik zegoen bere guraria hain erraz bete zelako. Gurari bat eskatzeko aukera izango bazenu. Maitasuna bera baino ederragoa den
birjina gazte bat utziko dut zure gurarien esku. Horrelakoxeak dira gizonak, ene maitea, beren gurariak asetakoan ez digute ia begiratu
ere egiten. Plazer mugagabea, elkarren guraria duena hesi bakar. Hildakoak berpizteko guraria munduko toki, garai eta kultura
guztietakoa da. Hildakoak berpizteko guraria munduko toki, garai eta kultura guztietakoa da. Guraririk ez duenak atsekaberik ez.
Enpleguari edo garapen sozialari lagundu beharrean, finantza merkatuen gurariari erantzuten diola. "Legea gurarik gabeko adimena da",
dio Aristoteles.

guraritsu izond gurariz betea. Prestatu genien merienda goxoa, gutiziazkoa, guraritsua.
guraritu, gurari(tu), guraritzen du ad gura izan, desiratu. ik guratu.

Bakoitzak bere izaeraren legeen arabera,
nahitaez, guraritzen du edo arbuiatzen ongi edo gaizki dela uste duena. Bertuteari jarraikitzen zaion gizaki bakoitzak beretzat guraritzen
duen ongia beste gizakientzat ere gurarituko du. Hortik dator gehienek uste izatea gogo apalez guraritzen duguna baizik ez dugula
libreki egiten. Hala, haurrak uste du libreki guraritzen duela esnea, mutil haserretuak orobat uste du libreki nahi duela mendekua.

guraso 1 iz pl aita eta ama, aita-amak. ik aitama.

Bere gurasoak eta aitona-amonak familia onekoak zirela. Amaren
gurasoak ondoko atean bizi dira. Zelestina Leonet: 1887ko apirilaren 6an jaio zen mundura, sortzez eta bizitzez aranoarrak ziren guraso
Joxebenardo eta Joanengraxi Iparragirregandik. Gure guraso jaun Martin eta andere Grazianak. Bizi al dituzu gurasoak? Gurasoek beso
zabalik hartu ninduten. Guraso gehienek ez dituzte aintzat hartzen seme-alaben hitzak. Nola, gurasoak eta sorterria utzita, ezagutzen ez
zenuen herri batera etorri zaren. Hura gurasoen etxera joaten zen bakoitzean. Gurasoen Añorgako etxean bizi zen neure arreba Liberi.
Gurasoen etxeko egongelan jarria. Ustekabean harrapatzen gaitu gurasoen heriotzak, eritasunak edo zahardadeak aurrez iragarria bazen
ere, eta zurturik uzten. Gurasoen oinordetzari zegokionez. Gurasoenganako maitasuna. Ikasleekiko eta haien gurasoekiko harremanak
zainduz eta indartuz. Gurasoengandik hartutako heziketa okerraren ondorioz. Gurasoengandik ikasi nuen umetan. Gurasoenera joaten
naizenero, diosala berbera erabiltzen dut . Asteburutan aitaren gurasoenean bazkaltzera. Eta oraindik galdu ez baditugu, hortxe da beti,
gure aurrean, gurasoak galtzeko aukera. Nire gurasoek elkar askorik maite ez dutenez. Gurasoak adiskidetzen zirenean, ordea, latzagoa
izaten zen niretzat, ezin bainuen liskarraren ondorengo egoera melenga eraman. Gurasoak bereizita ditu. Hamahiru urte zituenean
gurasoak banandu egin ziren. Bere gurasoak liskartuta daudenean. Nahiago dut "gurasoek ez naute ulertzen" gaia ukitu.

2 (izenondoekin) Hara-hona beren guraso hilen bila dabiltzanak.

Guraso aberats batzuen alaba zela besterik ez nekien. Gu baino
guraso zintzoagoei. Ezin zituela ikasleen guraso arduratuegien seme-alabak begien aurrean ikusi. Guraso elebidunengandik Amerikan
jaiotako haurrek ez zuten jakiten aiton-amonen italiar ama-hizkuntza. 100 inguru dira guraso etorkinen seme-alabak. Zergatik hasten da
adoptatu bat bere guraso biologikoak bilatzen? Guraso genetikoek, hala ere, ez dute haur horietaz arduratu beharko. Guraso
homosexualak dituzten umeak.

3 sing aita edo ama, eta bereziki aita.

Senar on eta guraso zintzoa, nafarra eta euskaldunberria. Guraso bakarreko familia
ugari dago egoera horretan. Guraso bat silueta bat baino ez da. Militante bat bezain ernegante eta neurotikoa, guraso bat bezain xitala,
tristea eta alua. Guraso batek ezin dio halako malkorik eragin alabari! Hilobian egin dute berriro topo guraso biek. Gurasoren baten
herioa hurran sentitzen zenean. Hamaika-hamabi guraso azaldu ziren. 150 ikasle eta 50 guraso zein irakasle bildu ziren.

4 irud

Ekonomia politiko klasikoaren guraso fundatzaileek, Adam Smithek eta David Ricardok. Mendebaldeko zientzia ekonomikoaren
gurasoak. Niri ez zidaten inon erakutsi zalantza zela tolerantziaren eta jakinminaren guraso. Bi horiek ziren [...] nekazaritzarako eta
ingeniaritzarako beraren dohainen guraso.

5 arbasoa.

Horrexegatik adoratzen zuten gure gurasoek eguzkia [...]: jainko fina, ixila eta langilea zelako. Haiek eta haien gurasoek
belaunaldiz belaunaldi izandako eta landutako lurrak. Gurasoen lurraldetik deserriratzearen ondorio ekonomiko tamalgarriak. Erdi Aroko
Mendebaldeko Kristandadeak, garai batean bere guraso helenikoarenak izandako lur guztiak hartzeko. [...]. Inolazko eta deusen minik ez
den paradisuan ere ez genuke erraz etsiko; egia esan, gure guraso lehenek ez zuten etsi. Gure lehen guraso Adan eta Eba paradisutik
ohildu zituenean.

6 (hitz elkartuetan)

Esker txarrekoa zen guraso lana. Haren ustez, guraso-jokabide txarraren [...] ondorio zen sarritan autismoa.
Guraso-belaunaldi oso bat. Irakasleren batekin edo guraso-elkartearekin. Noaingo guraso talde batek. Andereñoak argi eta garbi azaldu
zizun azken guraso-bileran. Ondo sartu ziren bi bertsolariak guraso paperean. Halakoetan ez baitago errukiz babestuko gaituen guraso-

· Legeak famili gurasoak tenplura joateko bidea ematen duela
· 7 izond Zibilizazio "guraso" eta "filial" baten arteko lotura.
8 Elizako guraso pl antzinako Elizako doktoreak, fede gaietan aintzat hartzen diren izkribuak idatzi
zituztenak. Soldadutza debekatu egin zuten elkarren segidan lehenengo Elizako Guraso kristauek -Origenesek, Tertulianok eta bai
jainkorik. Euskal Herriko Ikasleen Guraso Elkarteko (EHIGE) kideak.

Laktantziok ere-. Elizako gurasoen hizkera. Kreatzaileari egoki eta bidezko iruditzen zitzaion Larunbata asteko azken eguna izatea, baina
Lehen Elizako Gurasoek beste ikuspegi bat zuten. Tentaldia badakit nik zer den, Elizako Guraso batek bezain ongi.

9 Elizaren guraso pl Elizako gurasoak.

Anakoretek aurre egin behar izaten zioten, hala, ordu luzeen aspertasunari;
aspertasunari eta, Elizaren Gurasoei sinisten badiegu, egoera horretan deabruak ekarritako irudi tentatzaile eta fantasmei.

10 guraso orde

Haur aurpegia duten gaztetxoak dira, festaz festa beren guraso-ordeak laguntzen dituztenak.
[3] bere guraso biologikoak (5); bi guraso (3); elizako guraso (3); familia guraso (3); guraso aberats (3); guraso bakarreko (19); guraso bakarreko
familia (3); guraso bakarreko familiak (12); guraso bakarreko familien (3); guraso bakarrekoak (3); guraso bat (7); guraso biak (6); guraso biologikoak
(9); guraso elkartea (3); guraso elkarteak (9); guraso elkarteek (7); guraso elkarteko (7); guraso eta ahaideek (3); guraso eta irakasle (3); guraso eta
irakasleek (4); guraso eta irakasleen (3); guraso eta seme (7); guraso genetikoak (4); guraso hilen (3); guraso izan (5); guraso izateko (8); guraso on
(3); guraso talde (8); guraso talde batek (6); gure guraso (9); herriko ikasleen guraso (4); ikasleen guraso (9); ikastolako guraso (4); irakasle eta
guraso (4); seaskako guraso (3)
aitaren gurasoak (3); amaren gurasoak (4); arkitektoaren gurasoak (4); bere gurasoak hil (3); bi gurasoak (3); eskolako gurasoak (5); gurasoak bereizi
(3); gurasoak eta hezitzaileak (3); gurasoak galdu (6); gurasoak hil (17); gurasoak hil ziren (4); gurasoak hilda (3); gurasoak ikusi (6); gurasoak izan
(6); gurasoak izaten (3) gurasoak pozik (3); haurren gurasoak (7); ikasleen gurasoak (5); irakasle eta gurasoak (5); jesusen gurasoak (3);sexu bereko
gurasoak (4); umeen gurasoak (4)
alabek gurasoei (5); eskatu die gurasoei (3); gurasoei agindu (3); gurasoei eman (11); gurasoei eman zenien (4); gurasoei esan (5); gurasoei
laguntzen (3); gurasoei zin eginez (3); gure gurasoei eman (3); haurren gurasoei (5); seme alabek gurasoei (5)
emakumearen gurasoek (3); gurasoek erabaki (5); gurasoek esan (6); gurasoek eta irakasleek (3); gurasoek ezagutu (6); gurasoek hartuko (3);
gurasoek ikusi (3); gurasoek izan (6); gurasoek jakin (5); gurasoek onartu (3); gurasoek ordaindu (3); gurasoek ordaintzen (3); gurasoek salaketa
ezarri (3); gurasoek seme alabei (5); gurasoek seme alaben (5); gurasoek utzi (3); haurren gurasoek (3); ikasleen gurasoek (5); irakasle eta gurasoek
(7); irakasleek eta gurasoek (3); jokin zeberioren gurasoek (5); neskaren gurasoek (7); presoaren gurasoek (8); salatu zuten gurasoek (3); umeen
gurasoek (3)
gurasoekiko harremanak (4)
gurasoekin batera (8); gurasoekin bizi (9); gurasoekin egin (3); gurasoekin etorri (3); gurasoekin hitz egin (5); gurasoekin izan (5)
akusatuen gurasoen (3); euskal herriko gurasoen (6); gurasoen ardura (6); gurasoen arreta (3); gurasoen arteko harremana (5); gurasoen arteko
lotura (3); gurasoen autoa (3); gurasoen babesa (3); gurasoen baimena (9); gurasoen baimenik gabe (9); gurasoen beldurrez (4); gurasoen bisita (3);
gurasoen bizitza (3); gurasoen egitekoa (3); gurasoen elkartea (10); gurasoen elkarteak (17); gurasoen elkartean (3); gurasoen elkarteek (11);
gurasoen elkarteko (15); gurasoen elkarteko kide (4); gurasoen elkarteko kideak (3); gurasoen esku (3); gurasoen eskutik (4); gurasoen etxe (4);
gurasoen etxea (27); gurasoen etxea hustea (3); gurasoen etxea miatu (4); gurasoen etxean (42); gurasoen etxean bizi (7); gurasoen etxeko (11);
gurasoen etxera (29); gurasoen etxera itzuli (5); gurasoen etxetik (18); gurasoen etxetik atera (3); gurasoen gaiztakeria ondorengoengan (4);
gurasoen gaiztakeria semeengan (3); gurasoen gelan (3); gurasoen herrira (3); gurasoen hilobian (3); gurasoen iritzia (3); gurasoen jainkoa (4);
gurasoen kasuan (3); gurasoen kontra (3); gurasoen larderia (3); gurasoen larderia eskasagatik (3); gurasoen maila (4); gurasoen maila
sozioekonomiko (3); gurasoen ordezkariek (4); gurasoen parte hartzea (4); gurasoen semeak (3); gurasoen ustez (8); haurren gurasoen (5); herriko
gurasoen (6); herriko ikasleen gurasoen (12); ikasleen gurasoen (17); ikasleen gurasoen elkarteak (5); ikasleen gurasoen elkarteko (5); ikasleen
gurasoen maila (3); irakasleen eta gurasoen (3); presoaren gurasoen (3); publikoetako gurasoen (3); publikoko gurasoen (4); sexu bereko gurasoen
(3)
gurasoenean bizi (4)
gurasoenera itzuli nintzen (3)
gurasoengana itzuli zen (3)
gurasoengandik hartutako (3); gurasoengandik ikasi (3); gurasoengandik jaso (4); gurasoengandik jasotako (8); gurasoengandik jasotzen (3)
gurasoentzako gida (3)]

gurasokeria iz goikoak edo nagusiak behekoenganako agertzen duen babeskeria jarrera. ik
paternalismo. Errukiz, gurasokeria nabarmenez begiratzen diegu gu ez bezalako izan edo gugandik urruti daudenei. Ondotxo dakit
zenbateraino petralak izan litezkeen gurasoak, eta beti saiatu naiz gurasokeria saihesten. Gurasokeriazko baietza. Fabrika zaharra:
Agnellitarren gurasokeriak eta langileen izerdiak koipeztutako makinak. Zer ikasten nuen eta antzeko gurasokeriak galdetu zizkidaten.
Orain, gurasokerian topatu nahi dugu indarra.

gurasotasun iz guraso izateko nolakotasuna.

Gurasotasun-ikerketa libreki egiteko eskubidea. Gurasotasun eta filiazioharremana. Hainbeste psikologia, gurasotasun arduratsu eta puñeta merke.
[3] gurasotasun eta filiazio (4)]

gurasotza iz gurasotasuna. Ezta ikusi gaituen izpiritu ere; ezta semetza ez gurasotza, ezta guri edo existitzen direnetako batzuei
ezaguna zaien beste edozer gauza ere.

gurata 1 adlag nahita. Kutxilloa ateratzen zuen eta kutxillo horrekin, gurata edo gura gabe, koltxoia urratu eta koltxoiaren barruan
ehun errealeko billeteak topatzen genituen. Ez zenuen gurata egin, haatik, edonork botatzen du purrustadaren bat noiz edo behin. Ezta
aititak gurata prestatu balu ere. Ideien historia egiten denean gurata gogoan ditugun gaien, sinesmenen eta errepresentazioen
ugaritasuna. Gurata ere ez dute horiek gauza onik!' esan zuen.

2 guratako izlag nahitako. Eurentzat hutsunea, ahanztura, hutsegitea litzatekeena, niretzat baztertzea izango da, guratakoa eta
metodikoa.

gurbe iz gurbe arbolaren fruitua, udare txikiaren itxurakoa. Handik luzarora gabe, gurbe-pattarra ekarri zuten mahaira;
Nozdriovek esan zuenez, esnegainaren ahogozo berdin-berdina zuen, baina -harrigarria- destilatu gabeko vodka zakarraren usain
ikaragarria zerion.

gurbil izond txukuna.

Mattina emazte prunta, gurbila eta garbia zen. Banekien gizon gazte gurbil eta errotik seriosa zela. Rafa
gaztaroan zen mutiko zintzo, zuzen eta gurbilaz oroitu zen Sebas. Maialen Echavarriaren margolan gurbil maitagarriak.

gurbildu, gurbil(du), gurbiltzen da/du ad txukundu.

Ahal moldean gurbildu, boten lokarriak estekatu, eta bizkar-zorroak
eta armak bildu dituzue. Gure misionest berriak beren Larresoroko etxearen antolatzen eta gurbiltzen ari zirelarik, Hazparnen saltzeko
gertatu zen hek behar bezalako etxe bat.

gurbilki adlag txukun.
nuen.

Apezak urrezko kaliza bezain gurbilki gorde nezakeen altxorraren desagertzea orduan biziki deitoratzen

gurbiltasun iz txukuntasuna.

Osasuna eta gurbiltasuna aipatu dituzte. Gurbiltasunaren legeak utzi zidan bezain laster,

laboratoriora limurtu nintzen.

gurbitz 1 iz txilarraren antzeko zuhaixka, hosto txiki eta iraunkorrak, eta marrubiaren antzeko fruitu gorri
eta jateko onak dituena (Arbutus unedo). Eta neguan heltzen eta purpura kolorez tindatzen ikusten dituzun gurbitzak. Udalak,
gainera, Madrilen hildako pertsona bakoitzeko 192 gurbitz landatuko dituela iragarri zuen Alfonso Alonso hiriko alkateak.

2 garangorria, gurbitzaren fruitua. Saria, ezkurrak eta gurbitzak edo madari hautatuak.
gurdi 1 iz baserritarren orga. Orgak eta gurdiak, kotxeak eta karrozak. Ortuzainen gurdiak Paris aldera igotzen ari ziren. Itzain
batzuek urez beterik zeuden upela batzuk ekarri zituzten hainbat gurditan. Familia baserritik kalera gurdi gainean jaisten zela jardun
zitzaigun kontatzen. Zabu egin eta gurdiaren endaitzari nola oratzen zion ikusi zuen laborariak. Gurdiaren gurpilak abatzetaraino sartu
zitzaizkion lokatzetan. Gurdiaren atzeko ohola altxaturik. Gurdiaren kartolak egiteko balio zuten hesitto horiek. Gurdiaren atzealdea
betetzen zuten arbi pilen artean. Aurreko gurdien ipurtaldearen kontra. Bere burua gurdiaren astinaldi moteletara jarri besterik ez zuen
egin behar. Idiak uztarriarekin mantso zeudela, belarra gurdietara kargatzen. Ezin zara hemen geratu, gurdiren batek azpian hartuko
zaitu. Mugazainek gurdien miaketan ziharduten. Gurdiei loturiko abereen errenkada amaigabeak. Gurdia kotxetegira daramadan
bitartean. Mezulariarekin batera gurdian zihoalarik. Traktorearen gurdi gainean nengoen.

2 (izenondoekin)

Kamioietan, autoetan, orgetan, gurdi aulkidunetan, haur, koltxoi eta sukaldeko tresnen nahaste bat. Ez dirudi,
ordea, orga edo gurdi perrilduna baino zaharragoa izan denik, gurpil gabeko lorketa kontua. Bi gurpileko gurdi txiki luze batzuen aurrean.
Bankudun gurdi karrankariak aldirietarantz abiatzen ziren. Gurdi kirrinkarien gidariek garrasi egiten zigutela.
neska-mutikoz bete baten gainean zutik.

·

Eligio Pereisson, gurdi

3 orga.

Bi zalditako gurdi dotore batean eraman gintuzten Gernikara. Parte-hartzaileek 12 itzuli eman behar zizkioten zalditegiari, lau
zaldik tiratutako bi gurpileko gurdian. Zer ote da ostatuaren borta aitzinean dagoen gurdi luze berdez margotu hau? Posta-mutila hil,
mandoak eraman, gurdia hustu eta bidaiariak atrakatu dituzten ohoin batzuek. Telega izenekoa gurdi hutsa da, lau gurpilekoa, estali
gabea eta zurezkoa oso-osorik. Gurdiaren estalkia haize bolada batek erraz eraman zezakeen airean. Merkantzi tren batek esnezalearen
gurdia harrapatu zuen. Faraoiaren gurdiak, zaldunak eta gudaloste osoa. Hilkutxa gurdi handi batean jarri zuten, alboan Rohango
Zaldizkoak eta aurrean Zutoihala zituela. Zerraldoa hirugarren klaseko gurdi apaindugabeko batean kargatu zuten. Atzeraxeago
orkestinaren gurdia zihoan. Gurdi eskegiaren beheko plataforman zegoen automobilari. Eta azkenik, santutasunaren maila gorenera
iritsirik, suzko gurdian zerura eramana.

4 gurdi betearen edukia. ik gurdikada.

Hartu gurdi bete musu, eta erreparatu zure leihoan paratzen den txori horri, ni neu

bainaiz, zu zelatatzen, zu zaintzen. Gurdi bete lan.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Kopel gurdi gidariak Henneren etxea erosi zien haren alabei, eta ukuilu bat egin zuen.
Bazekien gurdi zaldi errusiarrek ez dutela ezer saihesten bidean. Ostatuko gurdi-atetik zaldi-kotxe txiki eta nahikoa polit bat sartu zen.
Gurdi-ardatzaren jabeak. Plazako habe bati loturiko gurdi-gurpil baten gainean ezartzen zituzten eta hiltzen uzten. Bakar bat zegoen bere
gurdi-haga gora. Ikara die gurdi hots kirrinkariei. Bide hartan, ondoko bideetan, aurrean zein atzean, gurdi kirrinka urrunek antzeko
ilarak iragartzen zituzten. Gurdi ilara gelditu, eta ahots lodi batzuen mintzoa entzun zuten.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Posta-gurdia da. Garraio-gurdi lakatzak. Garai hartan, zama-gurdiak iristen ziren,
are hilean bat ere. Lo, berriz, idi-gurdietan. Sakonduretan karranka egiten duten idi gurdiak. Maleta-gurdia bultzatzen. "Aitatxoren"
ordenuz Sivakumar eskolara joaten hasi zen, elbarri-gurditxo batean. Simaur gurdi batean ezkutatu izan balitz ez zuten berehala
harrapatuko, esan zidan amak. Ni hantxe bakarrik hartxintxar-gurdian utzita. Herri osoa ibili zen kanoi-gurdi baten gainean ipinitako
zerraldoaren atzetik. 30 tanke eta gerra-gurdi blindatuekin. Jarraitzen diote haren garaipen-gurdiari. Beti joango duk buhame gurdi
baten aurretik. Arreo-gurdi bat Zarautzen, Bigarren Mundu Gerraren hondarren gainetik...

7 gurdi zesto Zenbat saski eta otarre klase, eta astozesto eta gurdizesto, eta zenbat lera, are, bostortz edo goldettikiren karela...
8 gurdia idien aurrean/aurretik jarri Baina ez dezagun gurdia idien aurrean jarri, eta geldi gaitezen erromatarren garaian.
Hau da, gurdia idien aurrean jartzeko joera dugu. Gurdia idien aurretik jartzea bezalakoa baitzen halako erabaki bat hartzea.
[3] gerra gurdi (4); gudu gurdi (38); gurdi ardatza (3); gurdi ardatzaren (4); gurdi armatu (4); gurdi bat sartu (3); gurdi eta zaldunak (3); gurdi eta
zaldunen (3); gurdi gainean (15); gurdi handi (3); gurdi kooperatiba (4); gurdi txiki (3); mila gudu gurdi (3); ostatuko gurdi (3); suzko gurdi (6);
gudu gurdia (7); gurdia bete (3); gurdia hartu (3)
faraoiaren gurdiak (3); gudu gurdiak (25); gurdiak eta zaldiak (4); burdinazko gudu gurdiak (3)
gudu gurdian (5); suzko gurdian (3)
gurdiari tiraka (3)
gudu gurdien (6); gurdien gurpilak (4)
gudu gurdietan (4)
gudu gurdira igo (3)
gurditik jaitsi (5)
gudu gurdiz (4)]

gurdibide iz gurdiak ibiltzen diren bidea.

Gurdibide batera baztertua, Seat 1430 bat ikusi genuen. Bertara daraman
gurdibidea hartu nuen aldapa erdian. Eta haiek, gurdibide erdian makala bezain altu ikusi zutenean, erbien modura atera ziren ihesi,
beren tresnak hartuta. Gurdibidea, alboetako bi hesiak amaitzen ziren tokian, miseria bezain gorriko zabaldi batean bukatzen zen.

gurdigile iz gurdiak egiten dituen eskulangilea.

Horra hor, esaterako, Mikheiev gurdigilea!, kotxe baleztadunak bakarrik
egiten zituen, sendoak eta luzerakoak, eta ez ordu bete soilik irauten duten Moskuko kotxe kaxkar horiek bezalakoak. Mikheiev oso
gurdigile ona da. Bigarrenaren arkuko giltzarrian biztanlearen lanbideko ezaugarriak zeuden zizelkatuak, gurpil bat gurdigile batenean,
aizkora bat egurketariarenean.
[3] mikheiev gurdigilea (3)]

gurdigintza iz gurdiak egiten dituenaren jarduera.

Ibilgailu hau ere ez da gurdigintzaren azken-azken aurrerapena.
Ateak, azkenean zabaldurik, gurdigintzaren emaitza kaskar hura irentsi zuen.

gurdika adlag kopuru banakoa gurdia dela; kopuru handitan. Handiustekoak, milioiak gurdika mugitzen dituzten futbol
liga nagusien ordezkariak, batere saririk gabe.

gurdikada iz gurdi betearen edukia. ik gurdi 3.

Gau batean gurdikada bat ongarri bota zioten apaizetxe aurrean.
Gurdikada garia eta hamar errubloko billete bat eskatzen dizute. Belar-onduarekin azken jornada edo gurdikada etxeratzean. Gurdikada
mardulak igortzen hasi zen, eta ez belarrez betetakoak soilik. Gurdikada bete bizkotxo hotz. Gutxien jaso zuenak hamar gurdikada bildu
zituen.

gurdiratu, gurdira(tu), gurdiratzen du ad gurdira eraman.

Erosketak egiterakoan beti gauza merkeenak gurdiratu
beharrean, oliba hezurbakoak, gazta zaporeko saltxitxak edo kartoizkoak ez ziruditen gailetak aukeratzeko.

gurditeria iz gurdi multzoa.

Menperatu egin zuen Arfaksaden gudaroste osoa, bai eta zalditeria eta gurditeria ere. Bere
gurditeria eta zalditeriaren arduradun egin zituen.

gurditxo iz gurdi txikia. ik gurdixka.

Goizero, gurditxo itxi batzuk, kaxa formakoak, zinkez estaliak eta arnasbidez beteak,
sukalde handien ateetan gelditu eta jatetxe, enbaxada eta ministerioetako hondakinak jasotzen dituzte nahas-mahasean. Bi gurditxo
dabiltza izozkiak saltzen, txirrina joz. Libre zeukan eskuaz gurditxo tolesgarri bat herrestan zeramala. Hiruren artean gurditxo batera
kargatu eta herritik kanpoko leizezulo batean botatzera joan ziren. Erosketen gurditxoa ia puntaraino beterik zeukatela coca-cola botilaz.
Batzuetan supermerkatuetako gurditxo horietako bat erabiltzen du. Gurditxorantz begiratu du Asunek, eta Asier imajinatu du, goxo-goxo
lo. Hanka hilak gurditxoen barra artean trabatuta geratzen ziren, eta gurditxoak labetik itzultzen zirenean txakurrak ere, bitik behin,
gainean etortzen ziren, belztuta, keinu izugarri batekin.

gurditzar iz gurdi handia. Arraina zetorren, gurditzarrak pasatzen ziren bata bestearen ondotik. Gurditzar batzuk trostan iritsi,
eta Vallée merkatuaren espaloi bat oztopatu zuten zeharo. Saski hutsak gurditzarretan nola kargatzen zituzten ikustera. Barrikada sendoa
aurkitu zuten aurrez aurre, iraulitako gurditzar zaharrez osaturikoa.

gurdixka iz gurditxoa.

Ehun neska-mutil haien atzetik Pekingo printzea etorri zen, Tu-Mu guztiz ahalduna, ehun morroik
bultzaturiko gurdixka baten gainean eserita.

gurdizain 1 iz gurdia daramana, gurdi-gidaria.

Gurdizainak logaleturik zihoazen, zaldien bridak eskumuturretan. Bixkor
zetozen, nahiz gurdizainak, gau oso bateko lanak ahiturik, beren jarlekuan erdi lo zeuden, uhalak eskuan, uhalak ere lokarturik, antza.
Gurdizainen oihuak eta zartailu kolpeak ugaltzen ziren.

2 (erkaketetan) Aingeruak bezain polita eta gurdizainak bezain zarpaila. Biraoak ahoan gurdizain baten moduan.
gurdizale iz gurdizaina.

Alferrikakoak zirela diligentzia eta gurdizale guztien makakorroak. Esnatutako gurdizaleen biraoen

erdian.

gureganarazi, gureganaraz, gureganarazten du ad gureganatzera behartu. Gureganarazi duzu!
gureganatu, guregana(tu), gureganatzen (orobat gure ganatu g. er.) da/du ad guregana ekarri, gure egin,
gure bihurtu. ik gutaratu; guretu. Gureganatu zirenean, tenienteak badaezpadako irribarrea zekarren. Zutitu eta gureganatu
zitzaigun, kopa eta guzti. Atzerriko ikasleak gureganatzeko argumentu gisa. Nola moldatu ginen euskaldunok erromatarrek utzitako
egutegira eta nola gureganatu genituen haiek eskainitako hitzak gure hiztegian. Euskara nahi genuen gureganatu, denonganatu hobeki
esan, guk bai baikenuen dagoeneko gureganatua. Gehiago txundituko ditugu arrotzak gure obra bat haien erdarara itzularaziaz haien
erdaratik hamar gureganatuaz baino. Sineste horren bitartez orain arte ulertezina zen egia bat gureganatu eta interpretatzen ahal dugu.
Jendearen arreta gureganatuko dugu. Zureak gogotik guretzen ditugu, zure erran molde bereziak gogoan hartu nahiz, zure mihitan bizi
den lapurtera gure ganatzeko asmoarekin.

gureganatze iz guregana ekartzea, gure egitea, gure bihurtzea.

Geroratze taktiko horri esker irabazitako denbora foru

lege baten gureganatze alferrean xahutzea.

guren 1 izond gorena, bikaina.

Gauza gurenak irakasten ditudalako eta gogoa erlijioen korapilo estuetatik askatzen saiatzen
naizelako. Zer ari naiz esaten, ene Jaungoiko, ene bizi, ene atsegin guren, edota zertan dihardu ari denak zutaz ari denean? Izen
gureneko Atenasek eman zien lehenen hazi gari emailea hilkor gizajoei. Demokrito gurenaren iritzi gurgarriak dioena.

2 santua.

Pedro guren hau ez da Apostoluen nagusia, Apirilaren 29-koa baizik. Unzko San Martin herrian, Nafarro aldean, eztarrian
mokaduren bat trabatuaz gero, Blas guren, aintzin edo gibel omen ziotsaten. Nabarnizen [...] eskola-maisu Imolan eta Brujasen obispu
izandako Kasiano guren eskolako patroia zan.

3 (deiki gisa)

Zuk, aita, egiaren asmatzaile horrek, zuk damaizkiguzu agindu aitatiarrak, eta zure liburuetan, oi guren, erleek baso
loretsuetan dena zurgatzen duten bezala, guk ere urrezko hitzak bazkatzen ditugu.

gurenda iz goi garaipena. Gurenda gurea izango dela sinetsita.
gurendu, guren(du), gurentzen du ad hazi. Diru-irabaziak urtez urte berretzen eta gurentzen zituela.
guretar pred/iz gure familiakoa, artekoa, aldekoa, alderdikoa dena. ik gutar.

Haren laguna, ordea, konfiantzako
gizona da, guretarra. -Aita, guretar bat hil dute -erantzun zidan-. Guretarrek ilunpea eta isiltasuna dituzte gogoko... Guretarretako
zazpiri emana diot lehenago emaztetzat, eta denak hil ziren harekin elkartzera zihoazen gauean.

guretartu izond guretar bihurtua. Hungariar guretartuez.
guretasun iz gure izateko nolakotasuna. Nazioartekotasunak euskal izatearen hondamena zekarrela, guretasuna erdaldundu
nahi zutela jainkogabeek.

guretu, gure(tu), guretzen du ad gure egin, gure bihurtu. ik geuretu; gureganatu.

Lehenik Antton Alkhat,
Armendaritzen sortua izana gatik guretua daukagu, Maider Irigoin Hazpandarrarekin. Gaurko egunean hitz horiek guretuak dauzkagu eta
eskualde hortarik beraz gure hiztegia aberastu da. Beti erne egon behar dugu, guretuen segurtatzeko. Zureak gogotik guretzen ditugu,
zure erran molde bereziak gogoan hartu nahiz, zure mihitan bizi den lapurtera gure ganatzeko asmoarekin.

gurgarri izond gurtua izan dadin merezi duena. ik agurgarri.

Demokrito gurenaren iritzi gurgarriak dioena. Zure
eskuetan uzten dut nire burua, zure nahikunde gurgarrian bai denboran eta bai eternitatean. Ikusi duzue nola jokatzen duen Jainkoaren
ontasun guztiz gurgarriak bere arima aukeratuekin! Gorputz bizi, jainkozko eta gurgarria.

gurguilu iz xaramela (?).

Abesteko teknika handia erakutsi zuen, baita edertasuna adierazteko musikaltasuna ere: gurguiluak,
filadoak, fraseatze txukuna, ziur goi eta behe erregistroan, epelago agian erdikoan. Gurguilu eta melismetan.

gurgur 1 iz sabelaren hotsa. Herminiok, gurgur eta kurrinkak ateratzen zituen, eztarriarekin baino gehiago sabelarekin hitz egiten
baitzuen.

2 gurgur hots Eta ia ezin genituen kontrolatu gure urdailen gurgur hotsak. Urak gurgurrotsa egiten zuen txaluparen hondoan, non
hiru edo lau berdelek gora eta behera eragiten zioten isatsari, beren buruak estaltzeko aski ez zen ur putzu batean.

gur gur 1 adlag (onomatopeia) Musikariren bat hurbildu zaie, eta denen eskuak tinkatu ondoren, gur-gur ari da mikrofonoaren

aurrean.

2 (hitz elkartuetan, izen gisa) Uraren gur-gur hotsa.
gurguratu, gurgura, gurguratzen du ad marmarka esan. -Ametsetan nabil oraindik!_-gurguratu zuen-.
gurgurika adlag marmarikatuz.

Euriak danba-danba jotzen zuen zurezko teilatua, eta ur-xirripak gurgurika isurtzen ziren

behean jarritako upel batera.

gurgurio iz garauetan bizi diren Bruchidae eta Gurculionidae familietako hainbat intsektu koleopterori
ematen zaien izena.. Palentziatik hurbil, apaiz batek mandioa zuen alea gordetzeko, baina urtero gurgurioz, aleari erasotzen dion
zomorroz, betetzen zitzaion, bere kaltetan. Beste edozein orientaziok gurgurioa eta bestelako zomorroak sortzen ditu, alea hondatzen
dutenak.

gurgurrots ik gurgur 2.
guri 1 izond leuna, biguna, samurra. Uztail hondarreko eguzkiaren ferekan, belar guriak lekua kendu dio han arroka gorriari.
Belartza gurietan. Lepoalde zuri eta guria bistaratzen zitzaiola. Masail guriko kupido txiki batzuk ageri ziren. Goizuetan, jeneralean ardia
baino larrixeagoa eta haragi gehiagokoa, baina oso nekez, orain bezala, bildoski guria. Zekor guri eta gizen bat aukeraturik. Liburuaren
azal guria haztatzen segitu zuen. Joxemarik eta Mikelek burusi eta kuxin guriak zabaldu zituzten lurrean. Zalutasun zabarrez bota zuen
gorputza kotxeko bigungarri gurien gainera. Matalaz mehe eta guriegia. Sade Adou, gure ametsetako emakumea, egur gurian tailaturiko
jainkosa. Hunkiari dagozkionak Gogorrak dira edo Guriak, Latzak edo Leunak, eta horrela.

2 irud

Desarra gozo baten gisara eragin zidan haren larru-azalaren uki guriak blusa baporetsuaren ehun mehearen azpian. Zakur bat
zeure ondotik igarotzerakoan, begiratu guria egiten al diozu? Oihukatu nuen boz guri eta amoltsuz [...].

3 mardula. Lodia baino gehiago, gizena zen, borobila, guria. Ene! zelako jainkosa-bularrak, zelako izter leun eta guriak. Txupa kenduta
bular guriak nabari zaizkio, ez handiak ere, baina bai ongi biribilduak, dardara zaluxkoak. -Ba nik nahiago handi-handiak eta guri-guriak.
Katu eta txakur lodi-lodiak baizik ez zituen ferekatzen, bizkar biribil guriek bihotzeko poza ematen zioten. Jan-uztea jakietan, gehiegikeria
uzteko, bitara eduki daiteke: bata, jaki lodiak jaten ohituz; bestea, guriak badira, gutxika janez. Itxaropenaren eztia dastaka, geroaren
jaki gozo eta guriak amets, Maastricht deitzen den hirira iritsi zen. Azaloreen mami zuri guriak ernamuintzen ziren. Uztail hondarreko

·

eguzkiaren ferekan, belar guriak lekua kendu dio han arroka gorriari. Noeren uholdeak lur guria eraman baitzuen eta mendia larrutua
utzi. Lur gurietatik urrun / izango duk etxea, / zeruko ihintzetik aparte!

4 (adizlagun gisa) Guriago jokaturik bertzeekin.
5 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) Hari ene gogoaren argia / Ezpainen gozoa / Bularren guria.
6 (erkaketetan) Gero arkume izter gazitu bat, gozokia bezain guria.
7 guri-guri izond Haren hatsa haizearen hatsa zen, eta haren azala, berriz, guri-guria zen, haur jaioberri batena iduri. Joan omen
zen behin harengana Donostiako jauntxo bat, familia karlistakoa, ojalatero deitzen zituztenetakoa, potzolo-potzoloa eta guri-guria. Ikatz
guri-guria zaukak horrek hanka artean, ikatz guri-guria, zera! Aurpegiko azala, berriz, esnetsu eta guri-guri omen du, urteotan guztiotan
eguzkiak jo ez duelako.

7a (adizlagun gisa)

Izarapean batzen ninduengoxo-goxo, guri-guri, kontu kontari lokartu artepasatzen ziren ordu bi, Txanogorritxo
zein txerritxoakedota Edurne Zuri.

8 guri-guria adlag guri-guri. Berriz eseri zen guri-guria, bere besaulkiaren gainean bermatua.
[3] guri guri (4); guri guria (7);

gurikeria iz atseginetara gehiegi ematea, bigunkeria. Haurren gurikerian hazteak. Zail gertatuko litzaidake tea eta kafea
prestatzerakoan bideratzen nuen gurikeria azaltzea.

guriki 1 adlag guritasunez. Eta erraiten zuen, eztiki eta guriki: [...].
2 gurikeriaz. Begia garratza, nekez, bortizki jokatu behar izan duenarena, ez goxotasunean, ez guriki. Hainbestetaraino nun bilakatzen
baitziren gazte horiek zailtasun eta trebezia haundiko putiko gogor, berdin aintzinean guriki haziak izanak ziren hiritarki batzu ere.

gurin 1 iz esne gaina joaz edo irabiatuaz egiten den gai koipetsua, sukaldaritzan-eta erabiltzen dena.
Lecœur andrea, urtebete lehenago alargundua eta azokan gurina, gazta eta arrautzak saltzen zituena. Bihartik aurrera ez da ez koiperik,
ez gurinik, ez margarinarik izango. Koipe zikin hura gurina baino apur bat merkeago saldu zien, negozio ederra borobilduz. Gurina kendu
gabeko esne kopuru berezi bat erosi dugu. Normandiako gurinek, oihalez bildurik, sabel zirriborroak ziruditen, eskultore batek egin eta
zapi bustiak gainera botata estali izan balitu bezala. Nik beti ehun gramo gurin besterik ez dut erosten. Baina azken bertsoetan, batbatean, gurina zartaginean bezala urtzen da galerianoaren lehen bertsoetako gordintasun guztia. Alemanak [...] labana bat gurinean
bezala sartzen ari ziren errusiar ordokietan barrena. Kafea, opilak eta gurin gozoa. Gurin horrekin gozokiren bat egiteko asmoa dugu.
Varsovian xerretan mozten zuten gurina. Mutilak gurina zabaldu zuen opilean eta siropa bota zuen gainean. Ogi xerrak gurinarekin
igurtzita. Amak txokolate beroa eta ogi xigortu gurinez igurtzia prestatzen zizkigun. Gurinezko bola handia, horixka. Goizero hartzen ditut

kafea eta gurinezko gaileta danimarkarrak. Jolas garaian gurinezko gozopilak eskaini nizkien irakasleei eta ikaskideei. Gurina arintzeko
prozedura berriari buruzko xehetasunekin. Orain Halleren aurpegia -gurinaren prentsaren eta ontziaren artean- handitzen ari zen.

2 irud Gurinezko besoa neukala ematen zuen.
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Librako gurin ogien ondoan. Saltokiko bi erakusmahaien gainean, atzealdean, sekulako
gurin pilak zeuden, lerro-lerro jarriak. Janariaren gurin-usainaren eta aiztoek, sardexkek eta platerek eragindako txilin-hotsen artean.
Setio egoera jarri dute, eta gurin kupoi bat gutxiago eman behar diete denei. Bi dorre tzar ageri ziren zeru gurin-kolorearen erdian. Gurin
saltzailea sotora jaitsi zen berriro. Isil-isilik edan zuten gurin-garagardoa, harik eta Harryk barruan bueltaka zerabilen zerbait aipatu zuen
arte.

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Kakao-gurinak isuritako usaina. Kakahuete-gurinezko hiru izozki handi erosi zituen.
5 gantza. Balea hilen gurina urtarazten zuten eta ondoriozko olioa dupeletan ezarririk, altxorrarekin Europako bidea hartzen zuten.
6 gurin ontzi Jezteko txabolan biak, gurin-ontziaren ondoan pikotxean. Upel txikiak, aluminiozko gurin-ontziak.

[3] gurin garagardo (7); gurin garagardoa (6); gurin libra baten (3); gurin ontziaren (3); gurin saltzailea (3); gurin saltzaileak (7)
gurina baino (3); gurina zabaldu (3); ogia eta gurina (12)
gurinaren pabiloian (3)
gurinez igurtzi (3)]

gurindu, gurin(du), gurintzen du ad gurineztatu.

Demagun gainerako begiraleek Koipemari deitzen duten begiralea

datorkidala eskua gurinduta eta aurpegi irriberaz...

gurindun izond gurina duena. Tostada gurindunak prestatzen ari zen ama.
gurineztatu, gurinezta, gurineztatzen 1 du ad gurinez hornitu.

Fudgek opil bat gurineztatu zuen eta Harryren aldera

bultza egin zion platerari. Ogia ebaki eta gurineztatzen hasi zenean.

2 (era burutua izenondo gisa)

Une batez badirudi xerra gurineztatu bat, galleta blaituak, edozer txerrikeria botako dietela
neskek mutilei, mendeku gisa. Gizonik goxoenaren aurpegi gurineztatuak.

gurintsu 1 izond koipetsua; gantzatsua. Zure behatzen aztarnak dakarzkielako ez paper gurintsurik bota eta ez inorekin hitz
egin. Haren sabel gurintsua, haren izter borobilak. Hormona sintetikoz zein abere irinez hazi urde gurintsuak.

2 irud Irri lodi eta gurintsuz lehertu ziren biak.
3 mamitsua. Salda mehe eta lursagar gurintsuz bazkaltzen ziren.
gurintxo iz gongoila.

Cécile andereñoa, harakinaren alaba, behin ere ezkonduko ez dena masailpeko gurintxoak hanpatuak

dituelako.

guritasun 1 iz guria denaren nolakotasuna.

Tentuz aztertu zuen sorbalda haren azalaren guritasuna. Munduko hortzik
ederrenak ditu, eta halako guritasun bat nabaritzen zaio gerri eta aldaketan, emakume jarrerak hartzeko duen ohituragatik, seguruen.
Batzuen ahotsak badu halako guritasun berezi bat, jarki ezin zaiona, jateko gozoak diren gauzen ahogozoa. Jainkoak eman diezazkizula
zeruko ihintza eta lurreko guritasuna, ogi-ardotan oparotasuna.

2 une guria. Ikus dezala bere gorputza: guritasunak, axal zurixkaren azpiko zain urdinek, tripako buzkantzek hartutako gorputz bat.
guritsu izond guri-guria. -Ilehori guritsu batekin ez bada, ez zaiala...? -buruari eragin zion-.
guritu, guri(tu), guritzen du ad guri bihurtu, bigundu.

[Burdina] bigunduta eta gurituta dagoenean ur hotzetan hozten
bada, berriro gogortu eta hasieran zuen kalitate hartara itzultzen da. Lege hori dela sobera garratza eta sobera gogorra, behar dela beraz
poxi bat malgutu eta guritu. Itxuraz joritu eta guritu da egungo amaren zortea, baina itxuraz bakarrik ainitzena: dirua eta diruari lotuak
zaizkion laguntzak etortzearekin amari, bai-eta orobat bestelako estekak eta esklabotasun berri batzu ere. Boza apur bat eztitzen eta
guritzen zuela. Lantuan aritzen zen gozoki eske, nahiz handitzen eta guritzen ari zen egunetik egunera. Orduan eztitzen da aita hori,
gogoa ematzen eta guritzen zaio.

gurkera iz gurpena.

Haiek gurkera sakon eta errespetuzkoekin agurtu baitzituzten. Gurkera batez buelta erdia egin eta etxera
itzuli zen. Hiru bider makurtu zen gurkera sakonak eginez.

gurleku iz gurtze lekua.

Musulmanen gurleku guztien inguruan polizia zaintza sendotzea erabaki zuen. Nigeriako ekialdeko

gurleku batean.

gurpil (orobat kurpil g.er.) 1 iz atal biribila eta laua, loditasun txikikoa, ardatz bati buruz biratzen dena.
(ibilgailuetan) Gurpiletako izpiak elkarrekin nahasten dira biribilki oroberdin batean. ik beherago 12. Gurpil-begiko euskarria askatu
eta gero, bizikletaren aurreko gurpila bere urkilatik atera eta etxera eraman zuen. Gurpilak uztai berria zeukan. Inguru-uztai goriak
jartzen zizkieten orgen gurpilei. Bagoien gurpil txikien txilioa. Bi gurpileko gurdi txiki luze batzuen aurrean gelditu zen. Kamioi altu bat
zen, sei gurpilekoa. Makina horiek, gainera, behar izanez gero, zortzi gurpilen gainean ibil daitezke. Lau gurpiletako trakzioari esker.
Trakzio-kateek gurpil koskadunak hartu eta karranka egiten zuten. Gurpilek kirrinka egiten zuten, bideko hartxintxarrak birrinduz.
Norbaiten autoaren gurpilak zulaturik agertzen baziren. Aulkiko gurpilei eragin nien, Angelaren hanka luzeen ibilera arinarekin lehian.
Sojournerren zalgurdi gurpil-handia. Sloane Square geltokian hil zen, bere burua metroko gurpiletara botata.

2 (makinetan)

Beste soka bat garabiko gurpilaren bigarren ildoan sarturik. Ilearen ertz bat erlojuaren gurpilean kateatuta geratu
zitzaion. [Erloju mekaniko batean] pieza eta gurpil bakoitzaren funtzioa ezagutzeko desmontatu egin behar dela. Gurpil, palanka eta
malgukien konbinazio injeniotsuak. Tramankulu haiek guztiek, beren gurpil eta biraderekin, [...]. Egundoko makinaren baten ametsa
gogora etorri zitzaion berriz ere, haren gurpilak, burdinagak, balantzinak ikusi uste zituen galdararen azpian, ikatz gorien purpura lausoak
argiturik.

3 (ubideetan)

Errota mugitzen zuen gurpilaren paletan trabatu zen. Ur errotaren gurpilak bezala. Ibaiak gurpilak eta pegarrak
birarazten dituen bezala.

4 (ontzietan) Steam-boataren gurpil indartsuek bere pala artikulatuez ura astintzen. Gurpil-baporearen asmakuntzan.

5 (bestelakoak) Mastak etzanak, lemako gurpilik ez... Orduan ez zen oraindik ikusten eguzkiaren gurpil argitsurik hegan. Irratiaren
gurpilari itzulia eman eta airean isiltasuna zabaldu zen. Han ibiliko baitziren bere adiskideak neskekin Gurpil Eroan bunbuluka edo
Mamuaren Trenean ziztu bizian eskeletoen tunelera sartzen. Gurpilekiko maleta kokatzen.

6 irud

Egunen gurpil hartan. Egunez egun, sasoien gurpilean. Leihotik aldendu eta telebista piztu nuen, arreta pantailan jarri eta nire
pentsamenduen gurpila gelditzeko. Ez baitaki hainbat gai desatsegin baztertu eta bizitzaren gurpil gozoari lotuta ibiltzen. Halaxe bizi
nintzen: asterik aste, bizikletarenak edo trenarenak baino polikiago jiratzen zen gurpil batean. Alderantzizko logika baten gurpilak
ibilarazten duela jokabide hori. Enperadorearen etxe pertsonala gobernu inperialaren gurpilaren ardatza zen. Nire lantokia iraultza
teknologikoaren gurpilari uztartu zitzaionetik honat.

7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Auzoko beste bat, Velosolex erdi bizikletarekin, gurpil-uztaiak lurra ia ukituan
zeramatzala, hain baitzen handi eta gizena... Koadroa pintatu, gurpil-zorro eta estalki berriak ipini, eta orobat galgak. Autoen gurpil
azalekin abarkak egiten hasi zen. Azpilgo zabortegietako batean gurpil-gomak erretzen ari dira. Kanoak behar zuen tarte zehatz hura
mantentzeko, gurpil-gomazko defentsak sobera behartu gabe. Gurpil abatzen motelgailuak lastoz bete zituzten. Ez gurpil arrasto
sakonak, ez basatzak. Zalgurdi baten gurpil-hotsa entzun zen. Ekitaldi bakarrean funtsezkoena erakutsi zidan, lantegia zen antzezlekua
maneiatzen zuten gurpil-bide gordeak, eta pertsonaia nagusien paperak. Gurpil-patinetan ibiltzen nintzen haren aurrean.

8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Kale izkinan katu hil bat zegoelako, kamioi gurpilen batek jo eta bertan zapaldua.
Goi-goian bezalaxe gindoazen, lasai samar eta lurreratze-gurpilik gabe. Eta ur-gurpileko txirriken zarata. Giza-gurpilera heldurik,
aldean eraman ohi zuen arma kendu eta kapatazari eman zion.

9 tortura tresna.

Bidelapurrei, beso-hankak hautsi ondoren, gurpila ematen zitzaien; plazako habe bati loturiko gurdi-gurpil baten
gainean ezartzen zituzten eta hiltzen uzten, heriotza luzera kondenatuz. Tortura tresna mehatxagarria begitandu zitzaidan, une batetik
bestera jiraka hasiko zen Erdi Aroko gurpil hezur-birrintzailea. Merkatari hugonote hau gurpilean hil zuten bere semea erailtzearen
akusaziopean, inolako froga sinesgarririk gabe. Demagun bi nazio daudela; batean, delituen mailako zigorrik handiena betiko esklabotza
da; bestean, gurpila. Irizpide honi jarraituz kondenatu zuten Juan Calas gurpilera. Gauza jakina baita, ehundaka oinaze-urte basatiren
ondoren, gurpilak lehenago espetxeak adina izutzen duela.

10 alfer gurpil gurpil zoroa. Alfer-gurpil behin eta berrirokoan itzulika gabiltza.
11 gurpil aulki (orobat gurpilaulki g.er.) aulki gurpilduna. Gurpil-aulkian eserita geldi zegoela. Gurpil-aulkian atera
dute ospitaletik, ez baitu aski indar bildu oraindik. Gurpil-aulkitik lurrera jaitsi eta xake liburua zabaldu nuen. Gurpil-aulkian zebilen haur
isil begi-zabal hari. Gurpil-aulkiko bizkarraldeak. Gurpil-aulkiaren ardatzena. Gurpilaulki tolestua nasatik kubertara altxatzeko. Edwin
ontzi gainetik gurpilaulki ergonomikoan dabilela.

12 gurpil izpi Zalgurdien gurpil-izpietan. Itzainaren aginduetara egurrezko gurpil izpiak makal asko birarazten zituzten idien atzean
13 gurpil zoro bi gauza, bata bestearen kausa edo esplikazioa izatean datzan argudioa edo egoera. Gurpil
zoroa dun, komprimatuak hartzen ez baditut memoria galtzen dinat, eta memoria galtzen badut hartu behar ditudala ahazten zaidan.
Beraz, "analitikotasuna", "esanahia" eta "definizioa" gurpil zoro batean nahasita dauden kontzeptu ilunak dira. Gurpil zoro batean preso
gaude. Saminezko eta erresuminezko gurpil zoro bat izan zen hura dena. Gurpil zoro batean gertatu nahi ez badugu. Ragnar Nurkse-k
[...] deskribatu zuen pobretasunaren gurpil zoroa. Bortizkeriaren gurpil zoroa geldiarazteko. Zenbait doktorek eta nazio batzuek ez dute
hiru aldiz baino onartzen gurpilzoro gaizto hau. Jazarpen eta umiliazio gertakari berdintsuak errepikatzen dira soin eta gogo berrietan,
labirintotik irten ezinean dabilen gurpil zoroa balitz bezala denbora.

14 sorgin gurpil gurpil zoroa.

Amerikar gizartea bihurtu den sorgin-gurpila ezin hobeto azaltzen zuen imajina zela pentsatu
genuen Jackek eta biok. Dena aurrera egitea duk, eta zenbat eta handiago hobe beti, dirua etengabe mugitzeko sorgin-gurpil zoro
zentzugabe batean.
[3] gurpil aulki (3); gurpil aulki batean (4); gurpil aulkian (7); gurpil aulkiaren (4); gurpil aulkiari (4); gurpil aulkietan (3); gurpil baten gainean (3);
gurpil eroan (3); gurpil handi (5); gurpil handi bat (3); gurpil handia (3); gurpil handiak (3); gurpil uztaiak (3); gurpil zoro (16); gurpil zoroa (10); gurpil
zoroan (11)
atzeko gurpila (4); aurreko gurpila (5); gurpila lehertu (4); gurpila zulatu (11)
atzeko gurpilak (3); autoaren gurpilak (3); autoetako gurpilak (3); bizikletaren gurpilak (5); denboraren gurpilak (4); gurdien gurpilak (3); gurpilak
zulatu (11); autoetako gurpilak zulatu (3)
gurpilari eutsi (3); gurpilari itsatsi (5); gurpilari itsatsita (3)
egunen gurpilean (5)
gurpilei eragin (3)
gurpilek kirrinka egiten (3); hegazkinaren gurpilek (3)
gurpilen azpian (5); gurpilen gainean (8); gurpilen kirrinka (3); gurpilen zarata (3)
gurpilera itsatsi (5)]

gurpilaulki ik gurpil 11.
gurpildun izond gurpila duena; gurpilak dituena.

Gizona maleta gurpildunari tiraka, emakumea inguru ezezagunari
begira. Aitaren gudalagunak ditut gogoan, Divisióneko kideak, aulki gurpildunetan neska gazteak gozaraziz. ik gurpil 7. Ikusiz eserleku
gurpildunak, elbarrituak eta alargunak. Patin gurpildunetan inguratu zen neska batek. Zangorik gabeko elbarri bat mugitzen zen ohol
gurpildun baten gainean. Bazter batean zegoen, ohe gurpildun batean etzanda. Aulki bat baztertu eta nire traste gurpilduna taularen
parean jarri nuen. Ariete gurpilduna ere erabiltzen zuen, eta idatzita utzi zituen horri buruzko kalkuluak.
[3] aulki gurpildun (3); aulki gurpildun batean (3); gurpildun aulkian (11); aulki gurpildunetan (3)
aulki
aulki
aulki
aulki
aulki

gurpilduna (33); jaunaren aulki gurpilduna (4)
gurpildunari (4)
gurpildunean tentetu (4); bere aulki gurpildunean (4)
gurpildunetan (3)
gurpildunetik (5)]

gurpilkor izond gurpiltzeko joera duena. Honela denbora gurpilkorrak gauzen zoria aldatzen du.
gurpiltxo iz gurpil txikia.

Garabi-besoak, goi muturrean eskegita, ildo biko gurpiltxoa zeukan. Leihoan gurpilak, gurpiltxoak,
erloju orratzak eta erloju koadranteak zeuden, beste ezertan ez zen ezagun hura erlojugile baten etxea zela. Matematikari eta filosofoak
hobetu zuen kalkuluak egiteko gurpiltxoak behar zituen paskalina hura. Gurpiltxoak bezalakoak ziren otoitzak.

gurtaga iz gurdian, zamari eusteko, ezartzen den haga. Hiltzea lasai onartuko zuketen gizatalde hauek [...] topatu bezala
onartzen dituzte eginbeharrak, eta ahaleginetan konpontzen dute hiru mojak, hiltzeko mehatxupean zeuden hamabi haurtxo, Jainkoak daki
maitagarrien ipuinetako zein babeslekutara joateko, Jainkoak daki zein erromeriatarako, pilatu dituzten gurdi zaharraren gurtaga.

gurtarrasto iz gurdiak bideak uzten duen arrastoa.

Automobilak airean zetozen Dublin aldera, Naas Roadeko

gurtarrastoan berun-aleak bezala zuzen-zuzen labaintzen zirela.

gurtesi 1 iz gurdiaren aldamenetan jartzen diren oholak.

Eskuak gurtesietan ipinita, ontziaren mugimendu bihurriei
eusten zien, baina gurdia gero eta gehiago makurtzen ari zen enbutuaren erdira.

2 (kamioietan)

Armak eta munizioak kamioian kargatu, bandera gorri-beltzak gurtesian ezker-eskuin sokaz nolabait kateatu, [...].
Nahikoa barre egin zuten gure kamioiaren gurtesian idatzita zegoena irakurrita.

gurtetxe 1 iz gurdian, gurpilez gainerako egitura. Gurpilak, ardatzak, ziriak, gurtetxea, endaitzak, den-denak inguruetako
zuhaitzekin eginak dira. Ardatzak ziriez baizik ez zeuden itsatsirik gurtetxean. Haietako bi zaldiaren saihetsetan lotu zituzten, zaldia ibai
azalean urpera gabe eduki zezaten, eta beste bi kibitkaren endaitzetan ipini, gurpilen artean, gurtetxearen flotazio marrari eusteko.

2 (kamioietan)

Armak eta munizioak kamioian kargatu, [...] tankea gasolinaz bete, eta nor kabinan joan eta nor gurtetxean,
aurreneko liskarra. Trasteak jaso, eta kamioiaren gurtetxera igo zen. Bidegurutze baten ondoan gerarazi nuen kamioia, eta gurtetxetik
jaitsi zen Fructuoso. Atzera gurtetxera igo, eta kolpe pare bat jo zuen kabinan.

gurtu, gur(tu), gurtzen 1 du ad Jainkoari, edo jainkotzat edo santutzat hartzen denari, erlijiozko
gorazarrea egin. ik gur egin; jauretsi; adoratu. Sidondarren jainkosa zen Astarte gurtu zuen; bai eta amondarren
sasijainko nardagarria zen Milkom ere. Ezin zuen ulertu Jainkoa nonahi gur ez zitekeenik. Baina sermoilariak eta jesuitak ez dute esan:
Gurtu ditzagun jainko arrotzak. Jaunak galarazi ziena egin baitzuten: idoloak gurtu. Egiazko Jainko bakarra gurtzen duen gizarte batean.
Hara iritsita, Jaunaren izena gurtu zuen. Eta hau guztia emango diat, ahuspez gurtzen banauk. Badaude belauniko jarri eta gurtzera

· Benedikatua zure jakituria, ene Jainko, gizonek emakumeak gurtu behar izatea agindu baitu.
· 2 da ad (norbait) lurrerantz makurtu. Erregeak ere ohoratzen zuen, eta egunero joaten zitzaion aurrean gurtzera.
bultzatzen gaituzten edertasunak.

[3] idoloak gurtu (6); irudia gurtu (5); jainko arrotzak gurtu (4); jainkoa gurtu (14); jainkoak gurtu (3); jauna gurtu (13); sasijainkoak gurtu (4)
idoloak gurtuz (4); jainko arrotzak gurtuz (3); zerbitzatuz eta gurtuz (3)
irudia gurtzeko (3); jauna gurtzeko (4)
ahozpezturik gurtzen (4); israelen jainkoa gurtzen (8); jainko arrotzak gurtzen (4); jainkoa gurtzen (14); jauna gurtzen (3); jaungoikoa gurtzen (4)
jauna gurtzera (17)]

gurtugai iz gurtzaren gaia. ik gurtzagai.

Gere gurtugai kutunenen aldaretxoan baitzeukan Drakulari buruzko guztia,

Coppolaren filma ere barne.

gurtza iz gurtzea.

Isis eta Osirisen gurtza, bizitza espiritual egipziakoan hain paper erabakigarria jokatu zuena. Jaungoikoaren
egiazko gurtza. Frantziskoren otoitza gorespen, gurtza eta esker oneko otoitza da gehienbat. Bada himno bat, viktoriar gurtza-lekuetan
oso ezaguna. ik gurleku. Irudi-gurtzari buruzko liskarrean. Nire zibilizazioa Gizonaren gurtzan oinarritzen da, norbanakoen bitartez.
Barrokismoa, dekadentismoa, formaren gurtza aratz-irazi bezain fanatikoa. Kulturismoa eta gorputzaren gurtza. Urtero igo ohi zen Elkana
bere herritik Xilora, Jaun ahalguztidunari gurtza egin eta opariak eskaintzera. Horrela, zuen seme-alabek eragotzi egingo liekete gureei
Jaunari gurtza ematea.
[3] gurtza atzerritarra (6); isisen gurtza (3); osirisen gurtza (3); zibelesen gurtza (4)
ezta gurtzarik eman (3)]

gurtzagai iz gurtzeko gaia.

Eta jendeak, obraren xarmaz liluraturik, gurtzagai hartu zuen lehentxeago gizaki huts bezala

ohoratzen zuena.

gurtzaile 1 iz gurtzen duena.

Baina, Hirutasunaren gurtzailea zenez, hiru lekukotasunen baieztapena nahi zuen. Jainkoaren
kantari eta gurtzailea. Arrazoi jainkosaren gurtzaile amorratua. Jainkoaren giza gurtzaileen aniztasuna. Sasijainkoen gurtzaileek
jainkozaletasuna bertan behera uzten dute.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Israeldarrak idolo-gurtzaile. Beste hizkera judu-italiar batzuetan bada "khalto"
adjektiboa, "argizari-jale" zentzuan justu, batez ere kristau irudi-gurtzailea izendatzeko erabilia. Lausengari urre-gurtzailea.

gurtze iz Jainkoari, edo jainkotzat edo santutzat hartzen denari, erlijiozko gorazarrea egitea. Bigarren tribuan
ahaztu egin zitzaien sua egiteko modua, eta tresnak bakarrik gorde zituzten, gurtze-objektu gisa. Beste erlijioek katolikoen gurtze lekuak
erabiltzearen kontra dagoela ere esan zuen. ik gurleku. Eguzkiaren gurtze hori. Errealitatearen gurtze patologikotik. Eta badirudi oihal
zabal gorri-more haiek maitasun mistikoaren sugarretan erretzen ari direla barnekoitasun hartan, ilunpeetako gurtze mutu hartan. AEPren
gurtze isilpeko hori zela bere amodio-bizitza guztia une horretan.

guru 1 iz maisu edo nagusi espiritual hindua.

Santu bat da, guru bat, jenio bat. Astebetea emana zuen bere guruarekin,

erlijio maisu-arekin.

2 hed

80ko urteetako guruak eta garai hartako psikoterapeuta pop haiek. Guru sos-harrapatzaileren baten eskutik aztikerian. Arima
espainolaren guruak benerazio handienaz gurtzeko. Kraftwerk, musika elektronikoaren gurua. Hainbestean ikusiko nuen neure burua
sexuaren guru edo bilakatua; ez, ordea, bakterioen sexuarena. Cahiers du Cinema aldizkariko guru-ek. -Gora gure guru ah!

guruin 1 iz abereen gorputzeko organoa, gairen bat jariatzeko betekizuna duena. Off-eko ahots orojakileak azaldu
zigun gure guruinek (zer ote zen hori) substantzia berezi batzuk jariatzen zituztela, gure hazkundea eta aldaketak eragiten zituztenak.
Guruin pituitarioak isurtzen duen melatonina. Guruin endokrinoak hormonak sortu eta odolean isurtzen ditu. Hiperplasia onbera, berriz,
guruin prostatikoaren handitze fisiologikoari deitzen zaio. odolezko izerdiari buruzko kontuek ez dute oinarririk, izatez, nahiz eta guruin
apokrinoek izerdi gorria jariatzen duten hipopotamoetan, eta, oso gutxitan, gizakietan. Funtsean, klon bat da, hots, bilduma bat, hainbat
motatako zelulena: gihar, nerbio, guruin eta abarretakoak.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gihar-, nerbio-, guruin-, bihotz-zelulak, besteak beste. Haurren eta nerabeen hazkuntza
guruin-hormona batzuk kontrolatzen dute eta horiek, lo dauden bitartean, aktibatu egiten ditu iluntasunak.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Tximeleta emearen usain-guruina ukitu duen paper puska bat ere eraginkorra da
xede bererako. Saguak hiru zelula mota garatu ditu: ilekoak, azalekoak eta bilgor guruinekoak. Pankreari eta izerdi guruinei erasaten
dien gaitza da. Tiroide guruinak hormona tiroideoak sor ditzan. Masturbaldi baten ondoren, hazi-guruinak handitu egiten dira eta
azkenean likido bat isurtzen dute. Garunaren eta sexu-guruinen arteko labirintoetan?
[3] izerdi guruin (3)
izerdi guruinak (3)
izerdi guruinen (3)

guruintxo iz guruin txikiak.

Bazekien betazalen azpian dauden guruintxoen mugimendu partikular batetik datozela negarrak.
Haren ustetan, delako guruintxoa garunaren erdian zintzilik dago. Izpiritua edo Pentsamendua garunaren parte jakin bati, hots, pineala
deitu guruintxoari datxekiola bereziki.

gurutzabide iz gurutzatzeko bidea. Garapen Kontseilua ez dea debate eta ideien gurutzabidea?
gurutzada iz (orobat kurutzada g.er.) Erdi Aroan kristauek Jesusen hilo(oroat bia eta Leku santuak
mahometarren mendetik askatzeko egin zuten gerra joanaldia. ik gurutzaldi. Albitar edo kataroen aurkako
gurutzada odoltsua. Islamaren aurkako gurutzadak gori-gori zeudenean. Lehen Gurutzadaren garaian. Gurutzadaren predikari eta
gero Hildesheimgo gotzain izan zen Spirako Konrado maisuaren teologia ikasle izan zen. Gurutzadara joateko bere promesa. Alabaina,
Saramagok, ostera ere eskuzabal, Elizaren aurkako bere gurutzada gogorra gorabehera, kristauen sinbologiatik onargarri zaiona darabil.
Alfabetatzeko gurutzada nazionalak analfabetismoa %52tik %12ra baino gutxiagora jaitsi zuen. Hartzen ditut agintarien gomendiotzat
gurutzada-buldak eta beste induljentziak.
[3] aurkako gurutzada (10); kontrako gurutzada (5); lehen gurutzada (3)
gurutzadaren bulda (4)]

gurutzagarri izond gurutza daitekeena. Gure artean ez bada ere puntu hori biziki aipatzen ordu da oroitzea Italiako Bolonian
Europako estatu guzi-guziek hitzeman zutela urte hortatik hara emanen dituzten diploma guziak eta beraz ikasgaiak gurutzagarri izan
behar direla, Baionan, Pauen, Bordalen, Madrilen, Parisen edo Erroman, denek balio bera izanen dutela eta horri buruz egina da lege berria.

gurutzaketa 1 iz gurutzatzea. Ez dute elkarren bizimoduen gurutzaketa horren berri izan, ezta izango ere. Hizkuntza ezberdinen
zehaztugabeko gurutzaketa batean. Ildo horretarik nolabait gurutzaketa ez nuela hain urrun nabaritzen nuen. Ekoizpenaren teoria
orokor baten eta enuntziatuaren azterketa generatiboaren arteko gurutzaketa gunea. Gizon-emakume zoragarriak benetan, beltzen eta
espainiarren arteko gurutzaketa. Anai-arreben arteko edo gurasoen eta seme-alaben arteko gurutzaketak saihesteko, ez baitira egoki
giza espeziean. Naturalista batek bi landareren gurutzaketa lekusakeen bezala. Karaktere batzuen aldea duten organismoen arteko
gurutzaketaz. Ezagutzen du makinistak jagolebako gurutzaketa hau.

2 (hitz elkartuetan) Marcos Komandante-ordearekin eduki duten gutun gurutzaketa.
gurutzaldi 1 iz gurutzada.

Erdi Aroko Mendebaldeko Kristandadearen erreakzio lehergarriak, [...] gurutzaldietan aurkitu zuen
adierazpidea. Mutila urruti, kristautasunaren aldeko gurutzaldian tiro botatzen.

2 gurutzebidea. Orduan plazaratu ziren gazteek ere jasan behar izan zuten beren gurutzaldia.
gurutzamen (orobat kurutzamen) iz gurutzatzea. Beste gurutzamenik ez badaiteke izan gu bien artean, etsi bat hartuko
dudala eta zuk galdatu "liburuari" lotuko naizela. Zergatik bada Euskal Herriko eta Munduko musiken nahasketa edo kurutzamen hori?
Izan dadila ere populuen gurutzamen-gune.

gurutzamendu (orobat kurutzamendu) iz gurutzatzea.

Topaketa hauetan anitz ikusiko dira arte desberdinen
gurutzamenduak. Gurutzamendu genetiko aberasgarrien obratzeko. Populuen gurutzamenduekin, hizkuntzak ere nahasten dira. Egia
erran, azken urte hautan, Ezpeletak ospe handirekin agerrarazi du mundurat, bederen Euskal Herriari, harremanak eta kurutzamenduak
josiz Xinatarrekin. Geroztik izan dira beste kurutzamendu mota batzuk, hala nola kirola taldeen eta ikastegien artean, hango gazteak
Donibanera jinez eta donibandarrak hara joanez. Irudi-gurutzamenduak, irudi-trukeak eta irudi-emaitzak geroz eta sarriago gertatzen
dira.

gurutzarazi (orobat kurutzarazi), gurutzaraz, gurutzarazten du ad gurutzatzera behartu.

Gela zabal-zabalak
arin gurutzarazten dituzten kriskitin-hots horietakoa. Sasoin hoberenetarik delakotz azaroa, sobera berorik gabe oraino eta nola
Argentinan "Semana nacional vasca" egiten duten orduan, pesta horrekin batean kurutzarazten dugu gure itzulia.

gurutzatu1 (orobat kruzatu g.er., kurutzatu g.er. eta kuruzatu g.er.), gurutza, gurutzatzen 1 du ad bi
gauza bata bestearen gainean gurutze itxura egiten dutela jarri. Besoak mahai gainean gurutzaturik zituen, eta zuzen
begiratzen zidan. Besoak aurpegiaren aurrean gurutzatuta. Beso biak bular gainean gurutzatuta. Traje argi eta nabarmenez zegoen
jantzita, zango luzeak gurutzaturik eserita. Bi semeen gainean eskuak gurutzatzearen keinua. Betilun eta isil, geldi-geldi eta besogurutzaturik. Hatzak gurutzatu ditut. Mahai-tresnak platerean gurutzatu ondoren. Irazkia eta bilbea gurutzatzen dituen bezala
ehuleak ehunean. "Hamaika bider madarikaturiko gerra" haren ostean Bitoriano Ormaetxea, Juan Duñabeitia eta Jesus Galindezen
bizitzetako hariak leku eta denbora jakin batean gurutzatu izan dira.

2 alderik alde igaro; bereziki, bide, lerro batean zehar igaro.

Jendeak trenbideak gurutza ez ditzan. Paradis kalea
gurutzatu dut. Peatonak denbora gutxi duelako kruzatzeko kalea... Trenaren zubia gurutzatuz Charing Cross-etik Trafalgar square-ra
heldu ginen. Carlos Zazpigarrenak muga gurutzatu baino lehenago. Marylebone gurutzatu genuen gero, Regent's Park-en sartzeko. Ur
lasterra bortxaz eta jauzika zihoan aitzina, uharra irudi, ibaia gurutzatzea erabat zailduz. Ubideak, putzua luzetara gurutzatuz, irtenbide
bat egina zuen beste muturrean. Heinkel 51 batek ibarra gurutzatu zuen eskuinetik, Intxorta gainetik. Atlantikoa berrogeitalau aldiz
gurutzatu omen zuen tolosar menturazale, pilotazale eta poeta hura. Pertsonaia zenbait binaka aterako dira liburuan zehar, paraleloki
denbora eta lekuak gurutzatuz.

3 hitzez, begiradez… mintzatzuz, trukatu. Ez genuen hitz bat ere gehiago gurutzatu. Menendezek begirada esanguratsu bat
gurutzatu zuen laguntzailearekin eta. Hire aitaren behako argia eta irriño eztia gurutzatzen ditiat noiztenka. Begirada gurutzatu genuen
une batean. Halako esperimentuetarako, beharrezkoa da animalia mutanteak bilatzea, haiek ugaltzea, askotariko konbinazioz
gurutzatzea. Harrika hiltzen zituzten, berriz, adulterioa, estuproa, sodomia, bestialidadea praktikatzen zutenak [...] batik bat moroa edo
judioa kristau batekin gurutzatzean. Bi joera horiek gurutzatzetik sortutako arazo filosofiko nagusia -ordukoa eta egungoa-, unibertsalen
arazoa deitutakoa da. Eredu desberdinetako ikerketak elkarren artean gurutzatuz eman direla azken datuak. Astean hiru egunez, egunean
hiru orenez gurutzatzen dituzte batzuen eta besteen esperientziak.

4 ipar (norbaitekin) topo egin; harremana izan.

Maddalen Erreka metroko arroiletan gurutzatzen nuenean, plastikozko
pegarrak dohaineko urez betetzen laguntzen nion. Karrika isil isila zegoen, ordu arte ez zuten nehor kurutzatu. Besta zenbaitetan
gurutzatzen eta agurtzen zuen, baina harreman guti zeukan harekin. Bere bizian molde hain berezian sartu gizon gazte hura laster berriz
gurutzatuko zuelako segurtamenari. Ez, baina doi-doia gurutzatu dut hala ere! Aspaldikoan gurutzatua ez nuen kide baten autoan
nenbilen. Emma ezagutu arte eta Emmarekin batera haren adiskide zenbait, ez nintzen batere gurutzatzen jende eskolatuekin. Germaine
ostatu batean gurutzatu zuen eta hutsik kometitu gabe, harekin ezkondu zen Balantsun Jainkoaren fedean. Behin hegazkinez egin bidaia
aspergarri batean gurutzatu anderearen soaren sakonak burua panpalaharatu zidan.

· 5 da ad albotik igaro, aurkako norabidean joanez. Ezaguna egiten zaidan bizardun batekin gurutzatzen naiz irteterakoan.
Zubira bitartean Lainez ez da inorekin gurutzatu. Kalean askotan gurutzatzen ziren arren, inoiz ez zion aurpegira begiratzen. Vine
Streeten gurutzatzen zaizun lehenbiziko pertsonari ere galdetzen ahal diozu. Ohiturazko hitzak kalean elkarrekin gurutzatzean. -Erbi
bat, gure bidean gurutzatu dena! -erantzun zion Nikolasek. Kalexkak estuak ziren, bi asto saskidun ozta-ozta gurutzatzeko modukoak.
Euren konplexutasuna aletzeko, euren baitan gurutzatzen diren hitzak bakartzeko. -Orain gure patuak gurutzatu egin dituk -esan zuen
Aragornek. Halako batean Mikelen begirada eta nirea gurutzatu dira. Hemen gabiltzan gutako askoren bizitzak puntu batean edo bestean
gurutzatu egiten dira, momentu bateko informazioa hurrengoari lotzen zaio...

6 (era burutua izenondo gisa) Begirada gurutzatuak, aldaka kulunkariak. Gizonezko asko zegoen burua brillantinaz orraztuta eta
jaka urdin gurutzatuez jantzita. Milaka gurutze, milaka hilobi-harri agertu ziren, denak lerro zuzen eta gurutzatuetan paratuak. Truke
gurutzatuen garrantzia. Buruan txano beltz bat zeraman burezurrarekin eta bernahezur gurutzatuekin. Mirespen edo bekaizkeriazko
begiraden su gurutzatuan. Europearrek bestalde, 25 herriek bat eginik, ez dituzte onartu Bruxelles-ko komisioneak OGM hazi
kurutzatuen alde eginak zituen hautuak. Belauneko aurrealdeko lotailu gurutzatua bihurritu zuen.

7 hitz gurutzatu pl

Hitz gurutzatuak edo egiten ari nintzena utzi, eta hurbildu egiten nintzaion. Sukaldera joan nintzen hitz
gurutzatuak egitera. Agian egunkariko hitz gurutzatuak egiteko. Hitz gurutzatuak egin nahi zituela esan zidan.
[3] airean gurutzatu (3); atea gurutzatu (5); begirada gurutzatu (3); begiradak gurutzatu (9); besoak gurutzatu (29); besoak gurutzatu zituen (13);
bidea gurutzatu (4); bideak gurutzatu (3); bidean gurutzatu (8); bular gainean gurutzatu (4); elkar gurutzatu (7); errepidea gurutzatu (7); eskuak
gurutzatu (6); eskuak gurutzatu zituen (3); gurutzatu baten (3); gurutzatu zen (17); gurutzatu ziren (23); gurutzatu zituen (38); gurutzatu zituen
eskuak (3); gurutzatu zuen (52); gurutzatu zuten (24); gurutzatu zuten kalea (3); hankak gurutzatu (6); hankak gurutzatu zituen (3); hitzik gurutzatu
(4); ibaia gurutzatu (3); kalea gurutzatu (17); kalea gurutzatu zuen (4); muga gurutzatu (7); osoa gurutzatu (4); patioa gurutzatu (4); presaka
gurutzatu (3); soa gurutzatu (4); trabes gutxi gurutzatu (3); zubia gurutzatu (8);
aurreko lotailu gurutzatua (5); belauneko lotailu gurutzatua (3); lotailu gurutzatua (12); lotailu gurutzatua hautsi (4)
hitz gurutzatuak (10); inbertsio gurutzatuak (4); zuzeneko inbertsio gurutzatuak (3)
gurutzatuen armada (3); inbertsio gurutzatuen (4)
besoak gurutzaturik (18); eskuak gurutzaturik (3); hankak gurutzaturik (6); zangoak gurutzaturik (5)
besoak gurutzatuta (41); besoak gurutzatuta geratu (3); bular gainean gurutzatuta (3); errepidean gurutzatuta (7); errepidean gurutzatuta geratu (3);
eskuak gurutzatuta (4); gurutzatuta gelditu (3); gurutzatuta geratu (11); gurutzatuta geratu zen (8); gurutzatuta zegoen (3); hankak gurutzatuta (5);
kamioi bat gurutzatuta (5); zangoak gurutzatuta (3);
besoak gurutzatuz (3); eskuak gurutzatuz (4)
gurutzatzeko parada (4); kalea gurutzatzeko (4)
bidea gurutzatzen (7); bidean gurutzatzen (5); elkar gurutzatzen (5); elkarrekin gurutzatzen (7); errepidea gurutzatzen (9); etengabe gurutzatzen (3);
gurutzatzen da (5); gurutzatzen den lekuan (3); kalea gurutzatzen (7); kalean gurutzatzen (4); nirekin gurutzatzen (3); plaza gurutzatzen (3);
trenbidea gurutzatzen hasi (3)]

gurutzatu2 iz gurutzada batean parte hartu zuen gudaria. ik gurutzedun 2. Gurutzatuek hiria setiaturik izan zuten
garaian. Gurutzatuek 1204an Konstantinopla hartu ondoren. Saladinoren ahaleginek, eta haren aurretik eta ondoren Islamaren aldeko
beste batzuek, gurutzatu frankoak kanporatu zituzten Siriatik. Gurutzatuek eta aurkari musulmanek puntu komun asko zuten.

gurutzatze (orobat kurutzatze g.er.) 1 iz gurutze jartzea; trukatzea. ik gurutzaketa; gurutzamendu.
Gauzen eta hitzen arteko gurutzatze huts eta soila. Alabaina, ez dadila inor liluratu gurutzatze honekin. Belaunaldien gurutzatze bat.
Euskalki bakoitzak egin baitu bere ohantzea mendiz inguraturik zegoen lurralde batean, kurutzatze gutirekin auzo ibarrekin, ez baitzen
oraingo errextasunik kurritzeko harat eta hunat. Iduri du orain elgarren arteko kurutzatze edo trukaketa horiek naturalkiago egiten direla
bi eskola hauien artean. Biziak eta heriotzak gauak eta egunak ere ez daukaten etengabeko gurutzatze bat daukate elkarrekin.

2 (hitz elkartuetan)

Interpositibotasunen nahasketa da, non mugak eta gurutzatze-puntuak ezin diren bat-batean finkatu.
Soniarekin solasean ari zela izandako begirada gurutzatze bat izan zen.

gurutze (orobat kurutze g.er. eta kurutz g.er.) 1 iz lurrean finkaturiko habe batez eta zeharka ezartzen
zaion ohol batez osatutako urkabea; bereziki, Jesukristo hil zena. Eta hainbeste lan, gose, egarri, bero eta hotz, irain
eta laidoren ondoren gurutzean hiltzeko. Sinboloen sinbolo, gurutzean iltzatutako Semearen heriotza. Gurutzean altxatu zutenetik hil
arte. Gurutzetik Josek eta Nikodemok eraitsi zuten. Jesusen Gurutzeko Heriotzaren misterio horrek. Kristoren gurutzearen zur puska
bat gordetzen duen erlikia. Ze hona ni hemen, Kristo gurutzean legez, lapurrez inguratua.

2 Kristo hil zena irudikatzen duen urkabea.

Bazen plaza bat arras pollita, harrizko gurutze handi bat erdian. Aldarearen
aitzinean, Kristo kurutze barroko batean dilindan dago. On Camillo Gurutzearen azpian belaunikatzera joan zen. Ostiral Santuz gurutzea
gurtzera joatekoan. Gurutze zahar hau batzuek ukuilura, abereen artera, eramaten omen zuten, aziendak gaitzetatik libre izan zitezen.
Elorri horrekin egin gurutzeak soroetan eta ateburuetan ipintzeko. Nolako ikara mezako jendailak zerraldoa gurutzerik gabe
generamalako hilerrira. Gailurreko gurutzea dakusat, zuri, dizdizari, baina bakarti oso. Gurutzearen izenean gizagaixoak sutara
kondenatzeko gai dena. Eskuarekin airean gurutzea eginez Ego te absolvo esateko. Belarritako turkesadunak zeramatzan belarrietan,
gurutze txiki bat lepoan. Bonbardaketetan hildakoei abadeek bekokian gurutzea egiten zieten. Erleak babesteko, Erramu egunean
bedeinkatutako sahatsezko gurutzea ipintzen da erlauntzean.

3 lau beso berdineko irudia. Ezkerreko motorra zen matxura zuena; helize bat, gurutze geldi bat irudi, zeru oskarbian: horixe zen
dena. Baina, ez hori bakarrik, gure ikurriñan ere, gurutze gurutzatua, goitik behera eta aldenik alde zuri doanarekin batera, hor daukagu,
lau kantoietatik zeharka datorren beste gurutze berdea: San Andresena da hori. Oso gutxi dira inguru honetan [elizak] gurutze greziar
eran eginak, lau beso berdinekin...

4 (dominetan)

Haren bular zabalaren gainean gurutze batek eta hiruzpalau dominak egiten zuten dirdai. Dominak: lehen mailako
Burdinazko Gurutzea, Verdunen irabazia. Espainiako Gobernuak Carlos III.aren Ordenaren Gurutze Handia izeneko domina jarriko dio
gaur Nicolas Sarkozy Frantziako Barne ministroari. Santa Anaren ordenako gurutzea zeraman lepoan. Isabel Katolikoaren Gurutzea.
Calatravako gurutzea zuen gizon printzipal hari. Lehen mailako Burdinazko Gurutzea, Zaldunen Gurutzea Haritz Hostoekin.

5 (ikurra)

Kristoren gurutzearen ikurraz markaturiko arma militarrez. Liburutegiko zenbait liburu gurutze gorri batez markaturik
daude. Gurutze txikiz seinalatutakoak. Ezin zenuenean erantzun, orduan gurutze bat jarri behar zenuen. Mapako gurutze bat erakutsi
zion bere aitari.

6 (kaleen artean; ik beherago 20) Hortaz, eraman nazazu Lexington eta 47.aren arteko gurutzera. Gero eta izutuago Ashbury
eta Frederick kaleen gurutzean sortutako kidetasuna galduko genuelakoan.

7 (elizen egituran) Ezin konta ahal eliza eta monasterio daude [...] beren kupula, gopoil eta gurutzeekin. Elizak [...] XVI. mendeko
gurutze-ganga galdu zuen, interes faltagatik, herria abandonatu zutelako.

8 pairatu behar den nekea. Bere buruari uko egin dionak, [...] ez du inoiz ere gurutzerik eta sofrikizunik izango, berarentzat, izan
ere, dena gozamena izango da, atsegina eta bihotzeko poza. Euskalduntasunaren gurutzea ekartzearekin aski lan baditek bai! Gurutze
hori egokitu zitzaion, niri bere samurraldien pairatzea egokitu zaidan moldean. Berriz galdetu behar ea minik ematen nion, ez nekiela
pentsatu behar zuen, hura gurutzea, eta ni bero-bero. Gizon handi ororen atzean omen dagoen emakume handiak horixe du, hain zuzen,
gurutzea: atzean egotea.

9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gaineko bi gurutze-besoetan, azkenik, hiru hitz hauek: "Dios, Patria, Rey". Goratu ere
elizaren egonaldiak, erromeriak, barkapenak, gurutze-buldak eta elizetako argizari piztuak. Haren enborraz hiru gurutze-irudi egiteko
aginduko dute faxistek. Gurutze oihan hartan burdinezko beltzak eta harrizko grisak gailentzen dira. -Eleutheropulos doktorea oraintxe
izan berri da -dio-, ez omen da, bere ustez, gurutze-sugegorria izan... Moriko izeneko erlijioso bat, Gurutze-eramaileen Ordenakoa.
Okupatzaileek Horthy bera behartu zuten dimisioa ematera eta Ferenc Szálasiren Gezi-Gurutzeak jarri zituzten agintean.

10 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Suplizio-gurutzeak zaintzen zituztèn soldaduek. Zain eta zain, baina lau helizegurutze haiek zirkinik ez. Mapak eraman eta haize-gurutze guztietan kontsultatzen dituzten arren, ezin izango lukete lurralde hori halako
jarraibideekin topatu.

11 (besoak, eskuak, hankak) gurutze adlag gurutzaturik.

Besoak papoan gurutze, ezkaratzeko bortan azaldu zen.
Betaurrekoen gainetik begiratu zenuenean pintxe barria topatu zenuen besoak gurutze aspertu plantan. Azalduko didazu zer den GMBH
hori? -galdetu zidan nire gainekoak besoak gurutze jarriz. -Uste duzu telebistakoak, ezer jakin izan balute, besoak gurutze geratuko
zirela? Ez baitzen, hurbiltzekorik ere, bi besoak kurutze egoitekoa, konduak egin zituen eta behar zen lekura helarazi, ordaindua izaiteko
gisan. Itsasontzia irlarik irla zihoan, eta nik, eskuak gurutze egon gabe, hamaika salerosketa egin nuen. Paulinek begiak zabal-zabalik
entzuten zuen, bi eskutxoak gurutze, elizan ohi bezala. Hantxe eseri zen Willem, leihoaren parez pare eta hankak gurutze.

11 gurutzean adlag gurutzaturik. Mihimen gotorrenak gurutzean jarri zituen, zare zolaren oinarria osatzeko. Burdina zorrotzak
gora begira, burdina zorrotzak elkarturik gurutzean. Anartean Joanes, deus ez bailitzan, bere paralitiko aulkiaren eremuan, eskuak
gurutzean, soa hodeietan.

12 Gurutze Berde

Eta bakarrik bizi zenez, Gurutze Berdeak batu eta ospitalera eroan zuen, eta bertan hil zen. Water Aid
erakundeak, Nazioarteko Gurutze Berdeak eta Oxfamek salatu dute.

13 gurutze egin Hatz erakusleaz ezpainetan gurutze eginez, mihiaz bertze egiteko agindu zigun.
14 gurutze gamatu lau besoak ukondotuak dituen gurutzea. Hindu tenpluetan gurutze gamatuak harritu egingo zaitu
pittin bat. Nik ezabagaitz matrikulatzen ditiat Espainiako oxtabena guztietako nazi guztien besoak gurutze gamatuarekin. Gurutze
gamatuak nonahi, soldadu armatuak portuan barreiaturik.
gurutzearekilakoa, alimaleko haga batetik dilindan.

·

Aleman soldaduek bazuten bandera gorri luze bat, "gama"-dun

15 Gurutze Gorri nazioarteko erakundea, gerran zaurituei-eta laguntzeko helburua duena.

Irujo anaiak, berriz,
Gurutze Gorriaren bidez egindako truke baten bidez salbatu zituzten. Gurutze Gorriko ikur bat zeraman sakelan. Gurutze Gorriko
erizainek lanean segitu zuten. Holandako Gurutze Gorriko zuzendariak. Nazioarteko Gurutze Gorriko ordezkari ingeles bat. Gurutze
Gorriak atarian jarri duen sorospen-postura. Amerikarrek eta Gurutze Gorrikoek egunero banatzen zuten bazka higuingarria.

16 gurutze ontzi (orobat gurutzontzi) iz korazatuak baino artilleria gutxiago duen baina hura baino
lasterragoa den gerraontzia. Enperadorearen izenean neure burua hil, nire hegazkina gurutze-ontzi amerikar baten kontra jo.
Horixe berori galdatu zion gure Zerbitzuak Císcar gurutzontziko komandanteari. -Königsberg gurutzontzia zelakoan nago -esan nion-.

17 gurutze santuaren (seinale), gurutzearen seinalea.

Bere neska lagun katolikoak bezala belaunikatu eta gurutze

·

santuaren seinalea ere egiten zuen. Egin zuen haren gain gurutze santuaren seinalea bere esku santu zaurituekin. Gurutze santuaren
handi bat egin zuen. Jakina denez, larritasunean edozeinek duelako "gurutze santuaren" eginez bataiatzeko ahaltasuna.

17 gurutze zilar zilarrezko gurutzea.

Lehen auzoa gurutze zilarra zetxikala, apeza bi bereterrekin. Gurutze zilarra eroaten

zuen lehen auzoaren hatzetarik.

18 gurutzearen seinale eskuin eskua bekokitik bularrera eta eskuineko besaburutik ezkerrekora eramanez
egiten dena. Gurutzearen seinalea eta aitaren egin zuen eliza nagusiko atearen paretik pasatzean. Zein gauza ikaragarriak esaten
dituzun! -esan zuen andre zaharrak, gurutzearen seinalea eginez. Goian bego marmarikatu zuen, Mikek gurutzearen seinalea zegien
artean, Desert Inneko ostatuko barran telebistari begira zeudela. Gurutzearen seinalea marrazten zuen bitartean, lau soldadu uhin hiru
lerrotan plantatu ziren. Gurutzearen seinaleaz uxatu zuen. Gurutzearen seinalea ogi gainean, meza, Pazkoa. Gurutzearen seinalea egin
zuten airean. Hathorne epaileak gurutzearen seinale azkarra egin zuen eguerdi hartan hamabigarren aldiz.

19 kale/karrika gurutze

Hurrengo kale gurutzean zein norabide hartu pentsatzeari ekin zion. Elkarrekin joan dira espaloian
barrena hurrengo karrika gurutzeraino.
[3] besoak gurutze (17); bide gurutze (7); burdinazko gurutze (3); egurrezko gurutze (3); gurutze astunaren (4); gurutze bat egiten (3); gurutze bat
ikusi (3); gurutze bat jarri (5); gurutze bat zegoen (3); gurutze bide (6); gurutze bidea (39); gurutze bidearen (3); gurutze eramaileen (3);gurutze gorri
(9); gurutze gorri batez (3); gurutze gorria (26); gurutze gorriak (66); gurutze gorrian (5); gurutze gorriaren (65); gurutze gorriaren arabera (4);
gurutze gorriari (8); gurutze gorriko (62); gurutze gorriko kideak (3); gurutze gorrikoak (4); gurutze gorrikoek (3); gurutze gorrira (3); gurutze handi
(9); gurutze handi bat (8); gurutze handia (4); gurutze handiak (3); gurutze modura eskuak (3); gurutze modura zabalduak (3); gurutze santua (9);
gurutze santuaren (31); gurutze santuaren gorapen (4); gurutze santuaren seinalea (8); gurutze santuaz (5); gurutze txiki (4); gurutze txiki bat (3);
hankak gurutze (3);kristauen gurutze (3); kristauen gurutze handiak (3); marmolezko gurutze (3); nazioarteko gurutze gorriak (9); nazioarteko
gurutze gorriari (3); urrezko gurutze (7); urrezko gurutze bat (4); zilarrezko gurutze (5); zurezko gurutze (3)
bide gurutzea (3); burdinazko gurutzea (3); gurutzea egin (3); gurutzea eginez (3); gurutzea eraman (6); gurutzea eramatera (4); gurutzea hartu (12);
gurutzea ikusi (4); jesusen gurutzea (3); kristoren gurutzea (8); mendiko gurutzea (3); urrezko gurutzea (3); zeraman gurutzea (3)
egurrezko gurutzeak (3)
bide gurutzean (4); gurutzean hil (10); gurutzean hildako (3); gurutzean jarri (5); gurutzean jarri zituen (3); gurutzean josi (5); gurutzean josteko (3);
gurutzean zintzilik (5); jesus gurutzean (3); kristo gurutzean (9); kristo gurutzean hil (4)
gurutzearen aintza (3); gurutzearen aurrean otoitzean (3); gurutzearen ikurra (3); gurutzearen misterio (3); gurutzearen misterioa (3); gurutzearen
seinalea (72); gurutzearen seinalea egin (24); gurutzearen seinalea eginez (12); gurutzearen seinalea egiten (3); gurutzearen seinaleaz (4); jaunaren
gurutzearen (3); kristoren gurutzearen (17)
jaunaren gurutzeaz (8)
san joan gurutzekoa (4)
donibane gurutzekoaren (4);
gurutzetik jaitsi (4)
bide kurutze (9); kurutze gorri (13); kurutze gorria (17); kurutze gorriak (8); kurutze gorriaren (7); kurutze gorriko (3); kurutze maitea (3); kurutze
sainduaren (3); kurutze seinalea (3)
kurutzearen bide (5); kurutzearen bidea (8)]

gurutzebide (orobat gurutze-bide eta kurutzebide) 1 iz Jesukristoren Nekaldia irudikatzen duten
hamalau gurutze edo laukiz seinalatutako bidea edo ibilbidea. ik kalbario. Kalbarioko gurutze-bidearekin egiten
duen parekatzea. Indian haur askorentzat haurtzaroa nahigabezko gurutzebidea da. Gurutzebidetik alde egiteko, ez zuen emazteak
irtenbiderik. Bertze nornahirentzat gurutze-bide dorpea litzatekeena, arrosa-bide zaio ustezko eroari. Ondikotz, ostatuz ostatuko ene
gurutze bidea jarraitu nuen mater dolorosa baten maneran. Bizirik atera zen istriputik, baina gurutze-bidea ez zen han bukatu.
Erlojupekoak dira bere gurutze-bidea, ez baita ondo moldatzen. Eta Paxkal erdian, zer egin ez dakiela; bidegurutzea gurutzebide
bihurtzen zaio, sofrikario latz, oinaze gorri.

2 ipar bidegurutzea. Sekulako mugimendua ikusten dut pasabide eta kurutzebide guzietan, funtzionario eta preso-langileak, auxiak, harathunatka, xinaurri langileak iduri. Bi kilometro honela eta errepidean nabil, berriz, San Mamederako kurutzebidean.

gurutzedun (orobat kurutzedun) 1 izond gurutzea duena. Erramu bedeinkatuz egindako ezpaltxo gurutzedunak.
· 2 iz gurutzatua. Gaztelako estatu nagusiak, [...] erabili dituen gurutzedunen, konkistatzaileen ala gobernadoreen balentriak
balentria, ez da behin ere heldu izan bere inguruko lurralde guztien biltzera. Kurutzedunak 1.099 an Jerusalemen sartu ondoan. ·
irud/hed Ez dugu oraino ahantzia haren osaba ona, Martin Lekuona apeza fusilatu zutela beste euskaldun apez batzu bezala, Espainol
kurutzedunek Hernaniko hilerrietan. Izan zen lehenik Abou Hafo Al-Masri deitu brigaden salaketa bat, ziona beren gain hartzen zutela
egintza hori Europako Kurutzedunen Batasuna deitzen zuten baten kontra.

gurutzedura iz Eliza batean, habearte nagusia eta hura zeharkatzen duena gurutzatzen diren gunea. ik
gurutzeria. Eta handik, gurutzeduraren gaineko orratz erraldoian zehar, zuzenean Zerura bidaltzen zela berriro.
gurutzefika (orobat kurutzefika) iz Jesukristo gurutziltzatuaren irudia duen gurutzea. ik santokristo.
Britainiako elizbarrutian gurutzefikak buruz behera jarriak omen zituzten. Elizako urrezko kurutzefika, kalitza eta aldare gaineko beste
gauza batzuk utziak zituen sakristauaren eskuetan. Eskolako Kurutzefika.

gurutzefikarazi, gurutzefikaraz, gurutzefikarazten du ad gurutzefikatzera behartu.
burua gurutzifikarazten duen jainko batena.

Golgota mendian bere

gurutzefikatu, gurutzefika, gurutzefikatzen (orobat kurutzefikatu) 1 du ad gurutziltzatu. Ni gurutzefikatzen
naute orain, nire eskuak, nire zangoak. Irlandan kurutzefikatu dutela gazte bat, beribil bat ebatsi zuelakotz. Egian sinesten duelakotz
gurutzefikatua dena eta anaien amodioz bizia ematen duena. Bi gizonen hilotzak, barrabilak ahoan trebes, egurrean gurutzefikatuak
kausitu zituzten. Akidura erraldoiak lur lohitsuan gurutzefikatua. Egia erran, azken aldian Tuzididaren zazpigarren liburuan duda-mudaz
gurutzefikatua harrapatu zaitut.

2 (era burutua izenondo gisa) Jesus gurutzefikatuaren zurezko begi pareak Etxarterenak gatibatu zituen. Salbatzaile izan Jesus
kurutzefikatuarekin, otoitzeko gizonak izan, gizon guziak maitatu eta Jainkoaren erreinua zerbitzatu. Kalbario mendiaren iduriko muino
bat, non baitago Kristo gurutzefikatua. Eta orain, Joanes, zin egin behar diagu, gurutzefikatuaren aitzinean, eskua elkarri emanik eta
odolak nahasturik, ezen ez dugula batak bertzea salatuko. Ostirale sainduz, Gurutzefikatuaren saihetsetik jaio zela Jesusen gorputz
misteriozkoa. Kristoren beso mehe eta luzeek, gorputz hilaren pisuak itzetatik ateratzekotan balire bezala, Kurutzefikatuaren
hauskortasuna gehitzen dute.
[3] gurutzefikatuaren aitzinean (3)]

gurutzefikatze iz gurutziltzatzea. Ez dut uste, gurutzefikatze ostiral arratsalde hartan Jesus Kristok nik haina sofritu zuenik...
gurutzegrama (Hiztegi Batuak hitz gurutzatuak hobesten du) iz hitz gurutzatuak.

Gurutzegramen
koadernotxoa atera nuen mahaira. aditutzat nuen ene burua gurutzegrama kontuetan. Metroko aulki laranja eta horietan
gurutzegramak egiten.

gurutzeontzi ik gurutze 16.
gurutzeria iz eliza batean, habearte nagusia eta hura zeharkatzen duena gurutzatzen diren gunea. ik
gurutzedura. Lehenengo gunearen sarrera basilikaren iparraldeko gurutzerian kokatua dago. Mirarik, Alex imitatuz, gurutzeriaganga miatu zuen, zer ikusiko.

gurutzetto iz gurutzetxoa. Heriotza Gorriaren Txantxoa ipuinaren lehen orrialdean arkatzez egindako gurutzetto bat ikusi nuen.
gurutzetxo (orobat kurutzetxo) iz gurutze txikia. Arrautza bakoitzari ikatz zatiño batekin gurutzetxoa kontuz margotzen.
Arrautza denak ikatzez kurutzetxoa eginda jarri behar dira; eta bat Purgatorioko animei opa izaten zaie, animentzat eskean dabillenari
emanez. Santakrutzetako erramu-gurutzetxo bedeinkatu. Zoldak dena estaltzen zuen, belus urdina, belarritakoak, gurutzetxoa. Izotzak
handitutako eskuetan zeraman gurutzetxo zuriaren inguruan.

gurutzeztatu izond gurutzez hornitua.

Urduritu eta are beldurtu ere egiten ninduen Ernioko gailur gurutzeztatuan aurki

nezakeenaz pentsatzeak.

gurutzifikarazi ik gurutzefikarazi.
gurutziltzatu, gurutziltza(tu), gurutziltzatzen 1 du ad gurutzean iltzatu edo josi. Bi lapurren artean gurutziltzatu
zuten. Eta esnatu ez banintz, habe batzuetan gurutziltzatuko ninduten! -Bihar gurutziltzatuko zaituzte.

2 (era burutua izenondo gisa)

Atzeko hormatik Jesukristo gurutziltzatuaren irudiak so egiten zigun. Bere burua
Gurutziltzatuaren besoetan eskaintzea. Gurutziltzatu gaixo bat naiz ni ere.
[3] gurutziltza zezaten (3)
gizon gurutziltzatu (3); jesus gurutziltzatu (3); kristo gurutziltzatu (3)
gurutziltzatua agertu (3); jesu kristo gurutziltzatua (4); jesus gurutziltzatua (4); kristo gurutziltzatua (11); kristorekin gurutziltzatua (3)
kristo gurutziltzatuarekin (3)
burua gurutziltzatuaren besoetan (3); gurutziltzatuaren irudi (6); gurutziltzatuaren irudia (5); jaun gurutziltzatuaren (4); jesu kristo gurutziltzatuaren
(4); jesukristo gurutziltzatuaren (3); jesus gurutziltzatuaren (5); kristo gurutziltzatuaren (10)]

gurutziltzatze iz gurutzean iltzatzea edo jostea.

Beren arteko baten gurutziltzatzea mendekatzeko irritsez. Eta amaiera

delako maite dut, hain zuzen ere, gurutziltzatzea.

gurutzontzi ik gurutzeontzi.
guruztari iz gurutzadetan borrotatzen den gudaria.

Gurutzean hildako fundatzaile baketsu absolutu bat hasieran, mende
batzuk gero gerra santuak eta "Jainkoak nahi du!" guruztari gurutzez armatuen sarraskiak.

2 irud Kazeta-guruztari batzuek lagundua.
gustagarri izond gustatzeko modukoa, atsegingarria.

Gozoenak ez dakit, baina zinez gustagarriak ziren patatak.
Gorputzarentzat gustagarri ziren janariak ematen zizkiotenean, ezer gutxi jaten zuen. Jakirik gustagarrienak eta ardorik finenak dastatu
bitartean. Edateko gustagarria dela iturri honetako ura. Gorputzari zegokionez, ezpainak zitzaizkidan batez ere gustagarri. Irakur ezazu
liburu hau [...] eta ikusiko duzu gustagarri ez ezik, jakingarri ere gertatuko zaizula. Hizkuntzarekin jolas eginez, zerbait gustagarria
sortzea, norberarentzat eta jirako entzuleentzat. Une honetan behintzat lagunak ez dira oso gustagarriak. Pilota partida gustagarria
hastean. Hala da beti gustagarri dela itsasoaren zilarrezko dirdira iguzki pean. Entzunago, gustagarriago. Egeari Safok duen dena
gustatzen zaio; begiak zaizkio, ordea, gustagarrien. Horrela egon ginen, orduak eta orduak, gorroto gustagarri batean lotuta.
Behartsuentzat eta ez-gustagarri direnentzat.
[3] arras gustagarri (5); gustagarri egiten (4); gustagarri izan (5); partida gustagarri (7); partida gustagarri bat (4)
arras gustagarria (7); beti da gustagarria (3); gustagarria egin (5); gustagarria egin daukute (3); gustagarria izan (9); gustagarria izan da (7); oso
gustagarria (5); partida gustagarria (20); partida gustagarria egin (5); pilota partida gustagarria (3)
oso gustagarriak (5); partida gustagarriak (3)]

gustamen iz dastamena.

Sentsazioaren kualitatea beti enpirikoa besterik ez da eta ezin da inolaz ere a priori errepresentatu
(adibidez, koloreak, gustamena, eta abar). Zeren koloreak, gustamena, eta abar, gauzen antolaera ez, baina gure subjektuaren aldaketa
soil gisa kontsideratzen baitira bidezki, hots, gizaki ezberdinetan ere ezberdinak izan daitezkeen aldaketa gisa.

gustamolde iz gustua.

Ea Jauna egiaz bilatzen zuten, edota beren gustamoldeak. Ohartuki eta berariz beren gustamoldeak
bilatzen dituzte, beren etekina, beren erosotasuna, atsegina eta onura barruan eta kanpoan.

gustarazi, gustaraz, gustarazten du ad atseginarazi.

Bi oren ezbaian iraun du partida hunek eta ainitz gustarazi ere
Donapaleurat igandean etorria zen jendeketa ederra. Gero dute gaina hartu besteek, tantoak bat bestearen ondotik eginez baina jendea
gustaraziz beti. Burgaintzi taldeak jendea biziki gustarazi, denak loriaturik jalgi baitira memento on bat pasaturik. Gustaraztea
gustatzen zaio, ahal guziez ari da.

gustatu, gusta, gustatzen 1 zaio ad atsegin edo laket izan, gogoko izan.

Loreak gustatzen zaizkit, baina fruituak
gehiago. Zer, gustatzen zaizu kafea? Amari gustatzen zitzaion idazle bat. "Ez zait gustatzen etxe hau!", esaten zuen gure amak. Gehien
gustatzen zaidan soinekoa zuen jantzita. Niri musika izugarri gustatzen zait. Gustatu egiten zaizu ispiluko irudia. Niri ez zaizkit
gustatzen komunistak!. -Zuri... neskak gustatzen zaizkizu, ezta? Asko gustatzen zitzaidan Barbara. Gustatu Alex gustatzen zaidan.
Harengan gustatzen ez zitzaiona hertsikeria hura zen. Eurei ez zaie hau asko gustatzen. Gero eta gutxiago gustatzen zaizkit jai handiak.
-Jesus, zenbat gustatzen zaidan hau! -esan zuen Rayk. -Halaxe gustatzen niri! -esan zuen jaunak. Gozo-puntu egokia du, gustatuko
zaizu. Behin, haren ohe gainean etzanik aurkitu ninduen eta hori ez zitzaion batere gustatu. Apaiz gazte eta modernoa zen, itxura onekoa,
Adelari gusta zekiokeen gizona. Denoi gustatu izan baitzaigu txikitan mundua ezkutaleku batetik begiratzea. Gero, badakik, hura
gustatu, eta bata bestearen ondotik. Mozorrotzea gustatzen zaio. Gustatuko litzaidake eskolara joan beharrik ez izatea. Ondo dakit zer
gustatzen zaien. Gustatuko litzaidake jakitea noiz gertatu zen. Baina gogotik gustatu zitzaidan atzetik larrua jotzen hasi zitzaidanean.
Hauskorra den edozer gustatzera behartuta ez gaude. Gustatu edo gustatu ez, nekazariei beren hizkuntzan egin behar zitzaien.
Berarekin hitzartu nuen zita [...] batere gustatu ez Ivyri: basatia, egoista, gizamunstroa, zeharo bihozgabea ei nintzen, esan zidanez.

· 2 da ad atsegindu. Urte berean sortuak ginelakoz ezkontzara gonbidatu ninduen [...] aitzinetik banekien ez nintzela gustatuko eta
hala-hala gertatu! Edozelan ere ez zen zaila Auschwitzeko aurpegi haiek ulertzea: esan dezaket ni ere laster gustatu naizela
Buchenwaldez.

3 sexualki-edo erakarria gertatu.

Hain segur ere, zakur zorrizu bati bezala eginen genion ihes, Charly hartaz gustatu ez balitz.
Maite garaztar gazteaz gustatua banintz egiazki, ene bihotz barneko berotasunetik gehixago beharko niola erakutsi, berak ez zuela orobat
besterik igurikatzen... Itziar izeneko batek bota zun: Emengo ze neskakin gustatzen zera? Naikoa nun esatea erriko neska batekin
gustatzen naizela, edo alako zerbait. -Halako zurekin gustatzen da -esaten zidan lotsagabe halakoren lagunak, ikusten ninduen
bakoitzean.

3 gustatua/gustatuta/gustaturik egon sexualki-edo erakarria egon. Ez dakin zeinen gustatuta nagoen hirekin, nolako
gogoa dudan. -Titimotz horrekin gustatua hago! Ba ni ez nago zukin gustatuta. Ez nuen ulertzen zer arraio ikusten zion Julio txepel hari,
inguruan iraultzaile lerden askoak edukita, eta haietako asko Adelaz nabarmen gustaturik, gustatzeko moduko emakume pertxenta zen

·

·

eta. Ederki gustatua gelditu hintzen, iazko udan ezagutu huelarik. Forma horren estilo eta berritasunarekin gustatuta, eredu hori bera
erabiliz egin omen zituen koloma batzuk korintiarren artean.
[3] ainitz gustatu (6); arras gustatu (10); asko gustatu (106); batere gustatu ez (6); bereziki gustatu (6); beti gustatu (33); beti gustatu izan (22);
betidanik gustatu (12); betidanik gustatu izan (7); biziki gustatu (13); erantzuna gustatu (5); ez zitzaidan gustatu (17); gehien gustatu (14); gehien
gustatu zitzaidana (3); gehienik gustatu (3); gustatu da jendea (3); gustatu dela (5); gustatu dira (7); gustatu edo ez (18); gustatu izandu (4); gustatu
izango (3); gustatu zitzaidan (64); gustatu zitzaion (66); gutxien gustatu (5); hainbeste gustatu (15); hitzak gustatu (3); ideia gustatu (5); ikaragarri
gustatu (9); izugarri gustatu (29); jendea gustatu (8); jendea gustatu da (4); jendea gustatu dela (3); jendeari gustatu (3); zinez gustatu (5)
arras gustatua (5)
amari gustatuko (3); asko gustatuko (20); askori gustatuko (3); bat egitea gustatuko (3); benetan gustatuko (3); bizitzea gustatuko (3); edukitzea
gustatuko (7); edukitzea gustatuko litzaidake (3); egin izana gustatuko (4); egitea gustatuko (23); egitea gustatuko litzaidake (9); egotea gustatuko
(9); esatea gustatuko litzaidake (3); etortzea gustatuko litzaidake (3); ezagutzea gustatuko (3); gehiago egitea gustatuko (3); gehiago gustatuko (3);
gehiegi gustatuko (3); gustatuko litzaidake jakitea (5); gustatuko litzaidakek jakitea (4); gustatuko litzaizuke egitea (3); gustatuko zitzaiokeen (8);
gustatuko zitzaion (16); hartzea gustatuko (3); hastea gustatuko litzaidake (3); idaztea gustatuko (3); ikaragarri gustatuko (8); ikastea gustatuko
litzaidakeen (3); ikustea gustatuko (13); ikustea gustatuko litzaidake (5); izatea gustatuko (33); izatea gustatuko litzaidake (14); izugarri gustatuko
(9); jakitea gustatuko (7); jarraitzea gustatuko (9); jarraitzea gustatuko litzaidake (5); joatea gustatuko (4); jokatzea gustatuko (7); nola gustatuko
litzaidakeen (7); zenbat gustatuko litzaidakeen (5)
agintzea gustatzen (3); ainitz gustatzen (5); aritzea gustatzen (5); asko gustatzen (201); ateratzea gustatzen (3); azaltzea gustatzen (4); bakarrik
egotea gustatzen (3); barre egitea gustatzen (3); begiratzea gustatzen (4); bereziki gustatzen (4); beti gustatzen (3); biziki gustatzen (7); deitzea
gustatzen (4); edatea gustatzen (4); edukitzea gustatzen (9); emakumeak gustatzen (6); ematea gustatzen (3); entzutea gustatzen (6); erabiltzea
gustatzen (3); erakustea gustatzen (6); esatea gustatzen (10); esatea ikaragarri gustatzen (3); euskara gustatzen (3); filmak gustatzen (3); futbola
asko gustatzen (3); futbola gustatzen (5); gazteak gustatzen (3); gizonak gustatzen (4); gogotik gustatzen (9); hitz egitea gustatzen (10); ibiltzea
gustatzen (25); ikaragarri gustatzen (28); ikustea gustatzen (15); irakurtzea gustatzen (4); izatea gustatzen (9); izena gustatzen (3); izugarri
gustatzen (102); jakitea gustatzen (3); jasotzea gustatzen (3); jatea gustatzen (3); jendea gustatzen (3); jendeari gustatzen (4); joatea gustatzen (10);
jokatzea gustatzen (10); jokoa gustatzen (3); jolasak gustatzen (3); jolastea gustatzen (3); jostatzea gustatzen (3); jotzea gustatzen (4); lan egitea
gustatzen (4); lana gustatzen (4); larregi gustatzen (3); laztantzea gustatzen (4); liburuak gustatzen (5); marraztea gustatzen (3); mozorrotzea
gustatzen (3); musika gustatzen (8); nabarmentzea gustatzen (3); nola gustatzen zaidan (6); oso gustatzen (3); pasatzea gustatzen (5); pentsatzea
gustatzen (4); pilota gustatzen (3); sartzea gustatzen (3); uztea gustatzen (3); zenbat gustatzen zaidan (3); zer gustatzen zaion (11); zinema
gustatzen (4); zinez gustatzen (3)]

gustu (5305 agerraldi, 262 liburu eta 1852 artikulutan; orobat gostu 618 agerraldi, 9 liburu eta 477 artikulutan
eta gusto 121 agerraldi, 29 liburu eta 28 artikulutan; Hiztegi Batuan gostu baztertzen da eta gustu erabili
behar dela adierazten) 1 iz atsegina. Janean eta edanean hartzen dugun atsegina, gosea edo egarria daukagunean; etzateko
gustua nekatua dagoenarentzat. Gustu osoz freskatuko dizut zure ganbarako memoria hori. Gustu handiz ikusiko zaitu handik bueltan.
Normalean gustuz hartzen du ur-xirriparen ingurua. Berez atsegina denaren gustua sublimatu, garaitu edo kanporatu beharra dago. Bere
gustura eraikitako fantasiazko mundu bat. ik beherago 9.

2 dasta. Badira beste kualitate batzuk (Lockeren bigarrenak: kolorea, usaina, gustua, etab.). Gustu goxoa omen du eta okela samurra
bide da. Egiazko porruaren egiazko gostua! Iturriari, ilargiaren gorabeherekin gustuz aldatzen den horietakoa baita, batzuetan ustel
usaina omen dario. Gustua kentzen ziok... [Gisuak] belarrari eta beste bazka guzieri gustu ona emaiten diela. Kasik egun guziz berriak
onak ziren, eta jatekoari gustu hobea emaiten zioten. Ez dutela kaka guztiek gustu berbera. Debekuaren gatzak ematen zion bere gustua
festa koxkor hari. Beraz gerlak eta gerla ondoak utzi digute oroitzapen txar frango eta orobat gustu kirets bat.

3 zaletasuna edo.

Bakoitzak bere gustuak ditu, eta denontzako gustuak daude. Gustua eta dirua ez doaz beti loturik, nonbait.
Janariari buruzko gustuak adibidez. Biok ginen literaturazaleak eta biok geneukan erlijio eta filosofia gaietarako gustua. Anaiari
frogatzeko norbait nintzela eta arrazoi ukan zuela ni baitan sortarazirik kirolarentzat neukan gustua. Gero, gogoz kontra, kafesnea hartzen
hasi zen, emakumeen gustuetara makurtu izan balitz bezala. Hortako goxoan kantatzera gostu duenak badaki norat jin larunbatean.

4 edertasuna-edo sumatzeko gaitasuna.

Noizean behin haren liburuak irakurtzen nituen, buruargia zen arras, gustu onekoa,
erudizio handi-handikoa. Haren soinekoa gustu onekoa zen, modaren araberakoa. Oso txukun eta gustu onez orrazturik. Hark baino
gustu hobea dinagu. Banekien-eta ergelkeria bat esaten ari nintzela, eta gustu txarrekoa gainera. Oso gustu txarreko txantxa izan zen.
Gustu lodiko pasadizo barregarriak, hildakoen istorioak eta gonapeko gorabeherak kontatzen aritu omen ziren haren hiletan. Altzariak,
agintari klase berriaren gustura, klasikoak. Orduko gustuaren arabera apaintzeko. Neure literatur gustua hobetuko zen tarte hartan.
Gostuz idatzitako eleberria, gostuz ere irakurtuko dena.

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Egoista hutsa omen bainintzen, zakarra, gustu-kontuan barbaroa. Kolorea baitzuen

berak gustu-irizpide, bost axola alderdi teknikoa.

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Gasolio gustuko arrainak Banan-banan dastatu zituzten eliza-gustuko masustak.
Azken tantara arte edan zuen ura, botika-gustua hartu arren. mahats zukuzko botila bat, ardo gustu pixka bat duena. Denak du hemen
arrain gustua, are patatek berek. Denaden, bazuen bere bixi gostua zenbait aldiz HERRIAk, bereziki Lafitten lehen urte aldeño batez.

Bortxazko ezkontzek badute beti halako kirets gostu bat. Pozoin gustu bat baduela. Saderen sexu-gustuak eta jokaera libertino
neurrigabeak ulertu nahi badira.

7 gustuan gustura. Gustuan nintzen lehenbizikoz hainbat egunetan. Pentsaketa ari naizenean, koskan edo arrangura bereziki, burua
apal nabil edo bestenaz, gostuan naizelarik, soa zuhaitzen puntan daukat, ez baldin badut hedoietan galdua. Bidea idekirik holaxe gazteek,
dugun erran arras gostuan ezarri gaituela beste lau helduen lasaitasunak. Untsa gordea gostuan bizi zela Frantziatik urrun... Ondartzak
behar direla garbi garbiak atxiki jendea gostuan mainatzeko gisan. Nihaur jaitsiko naiz gustuan. -Ez dut Parisetik nehor ekarriko, zaude

· -Alta, gain hartan, buruz
· Xan ez zen bere gustuan. · Iheslariak aterbetuko ditugu, gostu gostuan.

gustuan ama... -Zaude gustuan, Baiona ez da urrun, eta otoan gira. Hark, baietz, bai, gustuan jar zedin.
buru, gustuanago izanen ahal ginen, ez duzu uste?

8 gustuko izond ik beherago 15. Bihozgabetu egiten naiz gustuko neska bat aurrean dudanean. Ez zutela batere gustuko lana.
Material harekin gero geure gustuko irudiak sortzeko. Bakoitxak bere gostuko kirola egiteko. Bere gustuko neskak "Danger"en egongo
dira. Aurren aurrenik zeure gustuko gaietara jotzea gomendatuko nizuke. Xarlesen gustuko metro edo postako ofizio horiek. Erantzuna ez
zen aitaren gustukoa gertatuko. Bere rock talde eta pieza gustukoenez hizketan. Ezagun zuen leiho ondoko aulki huraxe zuela lekurik

·

gustukoena. Txekiako garagardo ospetsutik litroak edaten zituen bere taberna gustukoenean. Irakurlearen gustuko izango direlakoan.
Hurrengo erabiltzailearen gustuko ez direlako. Bainan Jospin-en "pizte" hori ez da denen gostukoa. -Zure jokamoldea oso gustukoa zait.

9 (-en) gustuko (-en) iritzian. Ene gustuko, amodioak du beste zernahik baino gehiago gizon baten bizia beztitzen eta argitzen. Nekez, ene gustuko. Ene gustuko aise ari dira kolegio horretan, pedagogia integratua dela estakuru. Bronchite-a joan zitzaidan
primaderako lehen eguzkiekin, nahiz-eta sasoina mokorra eta berankorra izan gure gustuko. Batzuen gostuko hori sozialixten jukutria bat
bezala izanki jokoaren nolazpait nahasteko... Zonbat jende bilduz orotarat? bost ehun mila edo gehixago langile sindikaten arabera, hiru
ehun mila ez arras polizaren gostuko. Bozka-legea kanbiatua izaiten ahal litake beraz bainan askoren gostuko arras okerki. Sobera
larderia, frangoren gostuko.

10 gustura gogara.

Bertan goxo egin duzu, gustura zaude kaka artean. Norma Lúciak gustura entzuten zituen haien esapide
lotsagabeak. Gustura barre egin dut, eta gustura barre egiten sentitu dut nire ondoan Stevenson. Imajinatu dezaket nola egiten duten,
baina gustura ikusiko nuke. Egin dutana, gogotik eta gosturat egin dut. Gustura joko nikek trago bat haren osasunera, arranopola!
Batak emandakoa gustura hartzen zuen besteak. Neskak gustura hartu zuen gizonaren eskaintza eskuzabala. Ez dira horrenbestez denak
gustura geratzen, protestaldi bati ekiten diotenak ere izaten dira. Pozik eta gustura sentitzen zen oso. Ez zuen oso gustura hartu Julenen
laguntza eskea. Gustura asko entzungo nuke zuri buruzko zerbait. Ez noa, ordea, oso gustura; premiak behartzen nau. Arras gostura
zirela hola salatu digute gure Jean Leon, Martzel eta Anttonek. Bizarra kendu gabe ez naiz batere gustura sentitzen. Gustura asko hasiko
nintzateke neu ere urrumak egiten. Gustura asko! Nagusia ondoan badu, gusturago. Gustura baino gusturago zegoen bere senarraren
eta bere alabaren artean. Ni gustura, deus bisitatu beharrik ez-eta. Gustura gainera.

11 (-en) gusturako -en iritzian.

Baina ez dute, nere gusturako, pesimismorik edertzen. Ivyren gusturako, ordea, zoragarri ei
zegoen. Eta hori, kritiko xume honen gusturako, ezin onetsia da. Oso liburu interesgarria da, baina emakumeen historia gehiegi dakartza,
nire gusturako. Larru eta korbata eta Loewe gehiegi nire gusturako. Gero, otordua arin-arin bukatu -arinegi beti ere Harry Blounten
gusturako, jale metodikoa izanik-, postatik irten, eta aurrera. Baina Joek ankerregi borrokatzen zuen gazteago eta beldurtiago ginenon
gusturako.

12 gustu(a) eman

Gustua ematen zion besteen berriketa entzuteak. Egia esan, gustua ematen du zuei eszena hauek agintzeak.
Baina neskak dantzan hasi zirenean, hain zituan arinak eta dotoreak, gustua ematen zian beraiei begira egotea. Etsaiari gustu ez emate
hutsagatik. Azukreak beti balioko zuen hari gustu emateko.

13 (norbaiten) gustua egin

Maite zuen jendearen gustua egitea, denena eta bakoitzarena. Esaera duk emakume ezkonduak
gizonaren gustua egin behar duela. Abildade aparta duzu zure gustua eginez besteak saritzen dituzula sinesteko. Denen gostua nola
egin? Badakit hitz hunekin ez dudala denen gostua egiten.

14 gustu(a) hartu Ibiltzen batere gusturik hartzen ez duten eta zapata pare bat baino ez daukaten atso gaixoek. Arraina [...] bikain
askoa zegoen, baina nik batere gusturik hartu ez, ez dakit zer demontre gertatzen zitzaidan. Garateneko jendeak gostu hartu du partida
huntan, hau ez izanik ere mailez gorenen artekoa. Nik ere harekin eginak nituen artzaingoko lehen ikasketak [...] artzain etxolari biziki
gostu hartu nion haren konpainian. Horiek oro negu bizitto hunen ahanzteko eta biziari bere gostua hartzeko.

15 gustuko izan1 (norbaitek zerbait)

Gustuko zuen bere ganbara, neskatxa gela hura. Gustuko ditu aitak paseoak. Ez ditiat
oso gustuko liburuak: jakin beharreko guztia ikasia nauk dagoeneko. Galantinatik bi xerra nahi izan zituen; gustuko zuen. Baina ez zuen
gustuko bere aberastasunaren jatorriaz hitz egitea. Gustuko dut, noizean behin eta pertsona egokiekin, odaliskarena egitea, emakumeek
badakite zertaz ari naizen, zoragarria da. Oso gustukoa dut euria nik. Arras gostukoa omen zuten joko hori. Izugarri gustukoa bainuen
mekanika. Fikzioa biziki gustukoa dut. Ez du batere gustuko, giroa ez du gustuko, jendea ez du gustuko, zerbitzaria ez du gustuko...
Ea Madril gustukoa al nuen galdetu zidan. Gustukoa nuen eszena hura gogoan erabiltzea. Ez dugu batere gustuko agintariek, politikariek
edo unibertsitate kanpoko inork ere eskua sartzea unibertsitatean. Jendearen batere gustukoa ez zen zerga proiektu bat. Italiarrek hain
gustukoa zuten Luna ia borobilari. Holako ideia ez zen segur denen gustukoa. Liburuei begira eta gustukoen genituen pasarteak
gogoratzen. Ze jateko duzu gustukoena? Gustukoena jendea neke latzetan lanean aritzen zen tokietara joatea izaten zuen.

16 gustuko izan2 (norbaitek beste norbait)

Ez al naiz zure gustukoa? Tipoa ez nuen oso gustuko, baina Monaren laguna
baldin bazen, agoantatu beharra nuen. Ez dut gustukoa Hearst jauna. Jonek ez zuen gustuko Ane bide horretatik hasten zenean.
Gustuko ditut lotsatiak. Gustuko ditudan poetak behin eta berriz irakurtzen ditut. -Oso gustukoa zaitut -aitortu nion haren isiltasun
galdetzailearen aurrean-. Bizkorra zarelako, eta gustukoa zaitudalako ere bai. Sara Zaragozakoa da eta gustuko nau. Sekula ez ditu oso
gustuko izan beti-kontentu horiek. Ezin dizut esan zein gustukoa dudan. Hitzez adierazi ez bagenuen ere, agerikoa zen elkarren
gustukoak ginela. Gizon gaiztoak beti gustukoagoak, betiko kontua. Nik beltzak ditut gustukoen. Berlioz zuen, ordea, gustukoena.
[3] gustu ematearren (3); gustu ematen (4); gustu estetikoaren (3); gustu fineko (3); gustu guztietako (3); gustu handia (3); gustu handirik (3); gustu
handiz (17); gustu hobea (3); gustu kontua (6); gustu ona (15); gustu onaren (3); gustu oneko (10); gustu onekoa (8); gustu onez (9); gustu pixka bat
(6); gustu sexualak (4); gustu txar (4); gustu txarra (12); gustu txarraren (3); gustu txarreko (18); gustu txarreko txantxa (3); gustu txarrekoa (14);
gustu txarrekoak (7); oso gustu (10); zer gustu (6)
arrain gustua (3); denen gustua egin (4); gustua eman (4); gustua emateko (3); gustua ematen (16); gustua ematen du (7); gustua hartu (16); gustua
hartu nion (3); gustua hartzen (5); gustua zeukan (4); gustua zuen (3)
bakoitzak bere gustuak (5); bere gustuak ditu (5)
gustuaren arabera (5)
gustuen arabera (8)
batere gusturik (4); gusturik ez (7); gusturik hoberenean (7)
[4] benetan gustuko (4); denen gustuko (7); ez ditut gustuko (11); ez du gustuko (40); ez dute gustuko (15); gure gustuko (10); gustuko ditut (7);
gustuko du (35); ; gustuko dut (55); gustuko dute (16); gustuko gertatu (6); gustuko izan (53); gustuko izango (12); gustuko izatea (6); gustuko izaten
(6); gustuko lan (4); gustuko lana (7); gustuko lekuan (4); gustuko materiala (9); gustuko materiala aurkitu (6); gustuko pilota (8); gustuko pilotak
(7); gustuko pilotak aurkitu (4); gustuko zerbait (5); gustuko zuen (41); guztien gustuko (5); hain gustuko (23); hain gustuko dituen (5); horren
gustuko (7); izugarri gustuko (4); oso gustuko (99); oso gustuko dut (17); oso gustuko izan (11)
arras gustukoa (8); biziki gustukoa (4); denen gustukoa (16); denen gustukoa izan (5); ez du gustukoa (4); ez dut gustukoa (4); gustukoa du (17);
gustukoa dut (34); gustukoa dute (6); gustukoa izan (63); gustukoa nuen (17); gustukoa zuen (24); guztien gustukoa (10); guztien gustukoa izan (4); ;
hire gustukoa (5); hori gustukoa dut (4); inoren gustukoa (4); nire gustukoa (21); nire gustukoa zara (4); oso gustukoa (54); oso gustukoa du (4); oso
gustukoa dut (9); oso gustukoa izan (7); oso gustukoa nuen (4); oso gustukoa zuen (6)
gustukoak ditut (6); gustukoak zituen (10); oso gustukoak (10)
gustukoen duen (8)
[5] benetan gustura (5); bere gustura (6); egindako lanarekin gustura (12); emaitzarekin gustura (7); erabat gustura (6); ez dago gustura (13); ez
daude gustura (15); gustura agertu (53); gustura amaitu (6); gustura ari (59); gustura ari naiz (20); gustura aritu (46); gustura aritu naiz (12); gustura
aritzen (13); gustura asko (29); gustura atera (9); gustura azaldu (16); gustura azaldu zen (10); gustura baino gusturago (6); gustura bizi (13); gustura
da (9); gustura dabil (6); gustura dago (78); gustura daude (42); gustura dira (9); gustura edango (7); gustura egin (16); gustura egingo (27); gustura
egiten (20); gustura egon (56); gustura egongo (18); gustura egotea (8); gustura egoteko (13); gustura egoten (35); gustura eman (5); gustura
emango (17); gustura ematen (6); gustura entzungo (10); gustura entzuten (8); gustura esango (6); gustura gelditu (54); gustura gelditu ziren (14);
gustura gelditzen (5); gustura geratu (61); gustura geratu ziren (7); gustura geratuko (10); gustura geratzen (5); gustura hartu (41); gustura hartu
zuen (10); gustura hartuko (32); gustura hartuko nuke (10); gustura hartzen (9); gustura ibili (24); gustura ibili naiz (6); gustura ibiltzen (6); gustura
ikusi (6); gustura ikusiko (19); gustura ikusiko nuke (8); gustura ikusten (11); gustura irakurri (7); gustura irakurtzen (9); gustura itzuli (5); gustura
jakingo (8); gustura jan (5); gustura jango (8); gustura jardun (11); gustura jarraituko (6); gustura jaso (5); gustura jaten (8); gustura joan (6);
gustura joango (13); gustura joaten (7); gustura jokatu (5); gustura jokatzen (10); gustura nabil (9); gustura nago (136); gustura sentitu (14); gustura
sentitzen (33); gustura utzi (6); gustura zegoen (37); gustura zen (10); gustura zeuden (7); gustura ziren (6); izugarri gustura (5); lanarekin gustura
(20); lasai eta gustura (7); ni gustura (23); ni oso gustura (5); oso gustura (320); oso gustura agertu (5); oso gustura ari (11); oso gustura aritu (9);

oso gustura dago (15); oso gustura daude (10); oso gustura egon (12); oso gustura gelditu (15); oso gustura geratu (11); oso gustura ibili (9); oso
gustura sentitu (5)
ezin gusturago (13); gero eta gusturago (11); gustura baino gusturago (6); gusturago sentitzen (10); orduan eta gusturago (6)
nire gusturako (20)]

gustugabe izond gusturik, dastarik ez duena. Biziaren odola joan doakio gorputzetik eta etsipena ari da hartzen haren lekua,
gasa bezala usaingabea, gustugabea, elikadurarik ez duen etsipena.

gustutxo iz adkor gustua. Hatzak halakoetan ematen zidan gustutxoa zergatik ezin zidan eman fundamentuzko zakil batek?
gutapertxa 1 iz kautxuaren antzeko goma, elektrizitatearen isolatzaile gisa eta ehunak irazgaizteko
erabiltzen dena. Azukrearen eta gutapertxaren negozioan sartu ninduan buru-belarri.
2 gutapertxaz irazgaizturiko ehuna. Goxo-goxo nengoen gutapertxa[z]ko besaulki more hartan andrearen begi argiei
erreparatuz.

gutar 1 iz gure familiakoa, gure artekoa, gure alderdikoa dena; gurekin bat datorrena, gure iritziak
dituena. ik guretar. Gora gu eta gutarrak! Oteizaren hipotesiaren arabera, hau da, gogo "gu-gu"tik etortzera, [...] gutarrak Gu
batean batuko ginduzkeen likido amniotikoa litzakek Gogoa. Beaumontesak, agaramontesak, katolikoak, protestanteak, xuriak, gorriak,
liberalak, karlistak, abertzaleak... oroz bat, etsaiak eta gutarrak. Agur txokoari, agur bolada batez gu-eta-gutarrei, agur, agur zuri ere.
Gutarrek 600 bat hildako izan ditek, eta beltzek 2.000 baino gehiago. San Inazio egunean, garaitzapenen katea luzatuz, Luxaondo herria
erori zen gutarren eskuetan, Araban. Lasai, aittitte: hi gutarra haiz, dolarepekoa beti! Biok dakigu zertarako etorri den Gorrotxa, baina
gutarra izan zen, argi eta garbi. Uste nian gutarra zela eta hala zuan errepublikar zorritsu horiekin nahastu zen arte. -Ez, ez da pertsona
arrotza berak aipatu diguna, gutarra baizik.

· 2 izond

Jainkoa, Jainkoa..., baina ez al zen Ortzi hemen hauetako jainko zaharra? -ebakitzen didate teologo "gutarrek"; Jainkoa,
erreinua, ezpata eta dirua gurtzen baitituzte, baina "hemengoak", "geureak"-. Doinu errespetuzko eta "gutar" batetik
honuntzagokoetarako, erdarak daude.

gutaratu, gutara(tu), gutaratzen da ad gureganatu. Potiko galanta gutaratu zen, haserre eta larderiatsu.
gutariko izlag gure arteko. ik gutarte 2.

Horra gizakia gutariko bat bihurtua, ongiaren eta gaizkiaren ezagutzan aditua.
Gutariko inork ez dizu ukatuko hilobia zeure hilarentzat. Gutariko gehienok, azken finean, ez baikinen denbora-pasako bidaiari. Gutariko
zenbait burugabek ilargiari aurpegia emanez lo egin zuen. Gutariko asko ondo bizi gara, seguru samarra den sistema batean. Eta gainera
ihesgin bakoitzeko gutariko hamar fusilatzen zitiztean denon aitzinean, zentzagarri... Geneen konbinatoria infinitu horrek bilakatzen du
gutariko bakoitza munduan bakarra. Memoria pixka bat eta amnesia dosi handitan: horra gutariko bakoitzaren historia. Lege horrek
gutariko bakoitzaren eskubideak urratzen ditu. Gutariko bat zara ala izaki ulergaitz eta doilorra? Ez zakiagu gutarikoa den ala ingelesa.
Gutarikoa zen, baina bera zen.

gutarrismo iz adkor gutartasuna.

Intolerantziak, gogor-irteerak, irmotasunak, gutarrismo eriak, ideien purutasunak,
koherentzia iraunkorrak eta abarrek, [...] norekin eta kastillanoekin dituztela senidetzen eta berdintzen euskotarrak.

gutarte
1 gutartean gure artean.

Eliza dorrearen azpian alha ziren errepublikazaleen eta erregezaleen arteko liskarren oihartzunak, edo
gutartean zebiltzan frantseszaleen eta euskaltzaleen eztabaidak. Hor daude beraz lehian, gutartean, giza eskubideak eta herri
eskubideak.

2 gutarteko izlag gure arteko. ik gutariko.

Gutarteko batailetan sortu zauriak sendatzen dira denborarekin. Nire
emaztearekikoak gutarteko adiskidetasuna urratzera etorriko ez zirela segurtatuta. Otoitz bat gutarteko hurrengo hilarentzat. Zuria eta
beltza, eguna eta gaua, ura eta ardoa... bi horien arteko kontrakotasun kasik erabatekoak [...] malgutasuna eta bizitasuna eransten
zizkioten gutartekoari.

3 gutartera gure artera. Giro iluna izana gatik, ez gituela ahanzten, nahi zuen etorkizunari fidel dagola, eta gutartera berriz etorriko
dela. Gutartera itzuli eta "Agentzia" paratzea horren guztiaren ondorio zuzena baizik ez zen izan.

gutartu, gutar(tu), gutartzen du ad gutar bihurtu.

Eta hemen gabiltza denok elkarrekin zuri-zuri, haurridetasun eri batean
itoak, guk geuk gure geurekikoa gutartuz eta geuretartzakotuz: horretarainoxe exkaxtu gaitu Etsaiak, edo etsai bat izan beharrak.

gutasun iz gu izateko nolakotasuna.

Eta ez al zen gutasun bakar hori jende primitibo, ilunpetar, ezjakin eta bakartuenaren
ezaugarrietarik bat? Gutasun Bakar baten aitorle eta sortzaile.

gutiuste ik gutxiuste.
gutixia iz adkor gutizia.

Kafea, kaoba, kokoa, rona, tabakoa eta beste gutixia asko. Hemengo gutixiak ahogozatuz. Baina,
Gotainera baino lehenago, azkeneko gutixia gisa, Donibanera egin nuen bisita.

gutizia (orobat kutixi g.er., kutixia g.er. eta kutizia g.er.) 1 iz nahi bizia, guraria; zerbait izateko edo
zerbaitez jabetzeko desira gehiegizkoa. Ez zuen nahi nehor topatu; ez zuen mintzatzeko gutiziarik. Kolpez, haren ikustera
joateko gutiziak hartu ninduen. Gauez, Haiat Al-Nufus printzesarekin berriketan ari zela, olibak jateko gutizia egin zitzaion. Patuaren
gutizia bitxiren bati esker. Bizi deno gizonak badu libertatearen gutizia, bizitzeko gosea bezain azkar. Ekialde Hurbilean, azkenik, balizko
petrolio-baliabide ustiatu gabeek europarren gutizia eragin zuten, eta baita amerikarrena ere. Pobretasun santuak garaitzen ditu gutizia
eta diru-gosea eta mundu honetako ardurak. Prometheoren gutiziak zorigaiztoa bere baitan dauka. Gutizia aseezinak eta beldurrak
bultzaturik. Juliaren nagusiaren semea zen Oscar, gutizia guztiak asetzera ohitua zegoen gaztea. Manex Goihenetxe zenak bukaturik gabe
utzitako Euskal Herriko historiaren bosgarren liburuak gutizia berezia piztu du. Urduri, zain zegoen, irrikan, Memok bere gutizia noiz
adieraziko. Koipezko salboina erabiltzea, berriz, gutizia huts zen niretzat. Gutizia nuen, baina saiheski ogi-arrautzeztatuak pisuegiak dira
arratsean jateko... Gutizia baduk, luze solastuko gaituk horretaz, baina hurrengo batean, inporta ez bazaik. Betidaniko gutizia izan zuen

oiloak edukitzea. Auto berria saldu eta auto berri-berriaren jabe egiten zena eraman behar zen auto berri-berri-berria erosteko gutizia
edukitzera.

2 (sexuarekikoa) Zein eskubideren izenean salbuetsi duzue emakumea gizonen gutizien zerbitzari itsu izatetik, naturak hala eskatzen
badio? Ohean gizonezkoen gutiziak asetzeko. Laztan iheskorrak esku eta masailean, gutiziak irristatzen dituzten berbak. Nire bezeroek
hagitz gutizia bitxiak zituztela, naturaren erabat kontrako ideiak alegia. Mutil hura agure bizarzuriaren plazererako zela, haren gutizia bat
baino ez.

3 gauza gutiziatua.

Lupe biluzten ikusten zenuen, Lupe zure gainean dantzari, zeure azpian preso, lau hankan jarritako zakur, zu
haren ahoan, zeu haren gutiziak zurrupatzen... Bizitza osoko aurrezkiak -hogeita hemezortzi dolar- xahutu zituzten gutiziak jaten eta
beren burua apaintzen xingola eta oihalekin. Remelluri edan eta sukaldeko kutixia haiek guztiak jaten genituen bitartean.

4 (hitz elkartuetan) Gero gutizia-denda batean freskagarri txiki bat hartu, eta ondoren kalea gurutzatu zuen. Ez zuen armadan
sartzeko gutizia izpirik. · Ez dago arrazoirik ohe-gutizi bat mahai-gutizi bat baino bitxiagotzat jotzeko. Lehenik aberastasun-gutiziaz
tentatu behar dituztela.

5 gutiziazko izlag Prestatu genien merienda goxoa, gutiziazkoa, guraritsua.
[3] goiti egiteko gutizia (3); gutizia arkitektonikoa (3); gutizia izan (3); gutizia politikoa (3); gutizia sartu (3); gutizia zuen (3); nahia eta gutizia (4);
nire gutizia (5); sartzeko gutizia (3)
gutiziaren betetzeko (3)]

gutiziagarri izond gutiziatua izatea merezi duena, desiragarria.

Airea usain gutiziagarriz dago betea. Ez dut uste
gizonezko japoniarrean zortea ere askoz gutiziagarriagoa denik. Azkarregi, halako jaki gutiziagarriaz behar bezala gozatzeko. Merkatu
gutiziagarri batean sartu gabe geratu nahi ez badute. Antzerkigile ingelesaren lanak zuzendari eta aktoreen gutiziagarri dira garai, toki
eta testuinguru guztietan. Anaia Tomasek asmatzen zituen irtenaldiak edonori gutiziagarri gertatuko litzaizkiokeela esango nuke.

gutiziatsu izond gutiziatzera makurtua; zerbaiten gutizia duena; gutizia adierazten duena. ik gutizios.
Ezpainen lerro lizunean, [...] edo burukoari atxikitzeko era gutiziatsuan ohartu nintzen emakumea gailendu zitzaiola erabat neskari.
Distira gorri arraro bat zegoen orain haren begi gutiziatsuetan. Gizon esklaboak gizon libreak baino gutiziatsuagoak dira, lizunagoak,
ankerragoak. Gerra-jaun gutiziatsuak. Patuaren esku gutiziatsuetan utziz gero sor zitekeen bertsolaririk, baina ez zegoen jarraipena
erabat ziurtaturik. Nazio gutiziatsu baina langile baten gainera erortzen bada, legeen indarra alferrik galduko da, azpikeria eta amarru
txiki mordo baten artean. Garai batean oparo eta distiratsua zen, baina orain goseak joa, zin-hausle, gezurti, iruzurti, lapur, gutiziatsu,
miserable eta ezjakin zen hiria. Teleskopiotik behatzea zen ene orduko gutizia gutiziatsua.

gutiziatu (orobat kutixiatu g.er.), gutizia(tu), gutiziatzen 1 du ad biziki desiratu; desiratu.

Ez duzu lagun
hurkoarenik ezer gutiziatuko. Baina funtsean, familia baten maitasuna eta geriza gutiziatzen zituen. Eta gutiziatu bezala gertatu zen.
Hainbeste egun eta gauez gutiziatu momentua etorri zen beraz. Arrazoiaren gidaritzapean onuragarri zaiena bilatzen duten gizakiek, ez
dutela berentzat deus gutiziatzen, beste gizakientzat desiratzen ez dutenik. Behin, gutiziatzen genuena, uste gabetarik jin zitzaigun:
botilla bat arno lauentzat. Horren irrika bizian gutiziatzen nuen ekialdeko alfonbra polit hura. Sobera pairaturik hil nahi duenak hori
erraiten du, eta heriotzea gutiziatzen. Emazteak biluzgorri zafratuak dira, eta gainera presozainek gutiziatzen duten bezainbat aldiz
bortxatuak. Lotsatua zen, zepo batean harrapatu erbia iduri, baina aldi berean, besoetan har eta musuka zezan gutiziatuz, berotua zen.
Gogoarentzako gutizia ere bilakatzen dira liburu ederrak. Azken boladan Kunderarekin erabat gutiziaturik ibili omen zen eta idatzi berria
zuen nobelan ere suma zitekeen hori. Horixe zen, beraz, halako eromenaz gutiziatzen nuena! Gizon libroen iguzki gozoa, hainbestetan
gutiziatua.

2 (era burutua izenondo gisa)

Altxor gutiziatua osteko asmoarekin. Denbora, hala ere, asko luza daiteke limes-aren atzeko
barbaroek desintegratzen ari den zibilizazioaren eremu gutiziatuan sartzea lortu baino lehen. Sekula ez bainaiz izan hasitako gauza bat
amaitzeko, ez eta bildumarik gutiziatuena ere. Azken finean beti eramaten baitzioten perla gutiziatua begien aurretik.
[3] desiratu eta gutiziatu (3)]

gutiziatxo iz gutizia txikia.

Ez, behin honaino etorrita, neure buruari gutiziatxo bat onartu gura izan diot eta, taxi bat harturik,

Castrora jo dut.

gutizios (orobat kutizioso g.er.) izond gutiziatsua.

Gero eta gutiziosago eta desirosago bainengoen, pentsaturik zer bertze
zeru ikusten, dastatzen, entzuten, usnatzen eta ukitzen ahal nituen Mignonen eskutik. Nire garaipenaz segur, izter arteko pasabide heze
anarteraino ahantzia esploratzera abiatu nintzen, gutizios. Bartzelonako Unibertsitatean neure irakasle izan, eta hala ere miresten dudan
filosofo bat da liburu kutizioso horren egile: Xabier Rubert de Ventós.

gutun [4792 agerraldi, 230 liburu eta 781 artikulutan; cf eskutitz 891 agerraldi, 84 liburu eta 187 artikulutan] 1 iz
norbaitek norbaiti zerbait adieraziz bidaltzen dion izkribua, eskuarki itxia. ik eskutitz; karta. Gutun bat
idatziko zion Arantxa I. zelako hari. Sandro Passera jaunak gutun bat bidali zion dendara. Hona hemen bere andreari egin zion gutuna. Al
Ayyam egunkariari helarazitako gutun batean. Posible ote zen Italiara joatea gutun bat botatzera, ondoren Ingalaterrara joan eta gauza
bera egiteko?. Gutun haren igorlea. Perfume goxo baten ukitu arina zuen postariak ekarritako gutun hark. Gutunaren beste zati bat
irakurriko dut. Familia pozik dago gutunen edukiarekin. Bittor hil zelako berria gutunez ukan zuen. Gutun hau bihar goizean hartuko
duzu. Gure amaren gutun bat jaso nuen. Donostiatikako gutun bat jaso nuen. Gutunak postontzi metalikoan pilatzen ziren. Maitasunezko
gutun bat zabaltzen duenaren antzera. Gutun hark ez zuen erantzunik izan.

2 (izenondoekin)

Luxe aldizkarian argitaraturiko gutun ireki batean. Batasuna alderdiak gutun ideki luze bat igorri dio Chirac
presidentari. Prefekturan jasotako gutun anonimoen arabera. Bere buruari gutun mehatxagarriak idatzi. Irakurtzen ari zaren gutun
lakratu hau eraman dizun gizonak nire konfiantza galdu du. Gutun ziurtaturen bat denean. Kexabidezko gutun gisatsu bat idatzi nuen,
auziaren nondik norakoak azalduz. Diru galdez postariak ekarri gutun garratza, bankuaren partez. Khovanski printzeak sinaturiko
gomendiozko gutun ospetsua. Hildoluzko gutun burokratikoen bitartez. Jan Giesek apezpikuek katolikoentzat idatzi duten gutun pastoral
baten kopia bat. Aitona hilaren gutun biziak. Fededun guztiei gutuna. Europako Gutun Soziala. Joskera ezinago astuneko bi gutun
teknologismoz josi haiek.

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Ahots anitzeko gutun nobelak. Gutun bidezko nobelak. Ez diot inoiz ekin, ezta gutun
moldean ere, genero narratiboari. Garbira pasatu dut, gutun paper polit batean. Gure herriko postetxeko gutun-garraiatzailea baserritar
hutsa zen. Zutabe honen gutun izaera. Segidan, gutun bidaltze-jasotze ezusteko hura iritsi zen. Etengabeko gutun gurutzatzea. Xingolaz
lotutako gutun sorta. Gutun-uholde bat iritsi zen Stephenen marrazkiak non ikus zitezkeen galdezka. Jatorrizko gutun bilduma. Gutun
bidezko harremana. Ernest Hemingwayk lagun euskaldunekin izan zuen gutun-harremana. Adiskidantzazko gutun truke atseginerako.
Marcos Komandante-ordearekin eduki duten gutun gurutzaketa. Horrela sinatzen zuen berak gutun amaieran. Ez niola inori fitsik erranen
agindu nizun gure gutun-bide hau zabaldu genuenean eta horrexetan jarraituko dut irmo. Ez dakit zuri agur esan eta bertan behera utzi
behar dudan gutun-bide hau.

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)

Maitasun-gutunak idatzi, eta ez zituen bidaltzen, eta gero bere buruari idazten
zizkion erantzun sutsuak. Agur gutuna idatzi ondoan. Protesta gutun bat bidali zion Jonesek Erresuma Batuko Hezkuntza idazkariari.
Salaketa gutun hori komunikabide guziei hel-arazi die Erien Axurantza Kutxak. Herriko apezak izenpetu zion gomendio gutuna eskuan
Neuillyra zuzendu zituen urratsak. Etziren, iduriz, apezpikuaren gostukoak holako okasionetan gertatzen ziren gehiegikeriak, eta bere
desgustua apezpiku-gutun batean jakin arazi zien eliztarreri. 2002ko udazken aldera euskal komunio nazionalistako argigile

plusquamnazionalen batzuek idatzitako pastoral moduko bat zabaldu zen, artzain-gutuna esan nahi dut, ez teatroa. Motibapen gutun bat
+ CV bat helarazi behar dituzte Seaskara. Bidean zebilela, lizentziamendu gutuna eskuan, lan-eskaintzen bulegoaren parean geratu zen.
Faturrak zuen omen haren gorputza kausitu sukaldearen erdian etzana, zerga-gutuna banatzera joan zitzaionean. Wertherren bideogutun horiek gai askori buruzko gogoetarako bideak zabaltzen dituzte.

4 bonba-gutun

Europako Batasuneko hiru eurodiputatuk bonba-gutun bana jaso zuten atzo. Eurojust erakundeak Hagan duen
egoitzara ere bonba-gutun bat iritsi zen. Erromako posta bulego batean, beste bi bonba gutun indargabetu zituzten. Bost bonba-gutun
atzeman dituzte Belfasteko postetxean.

5 gutun-azal (144 agerraldi, 14 liburu eta 7 artikulutan; orobat gutunazal 193 agerraldi, 51 liburu eta 8
artikulutan; Hiztegi Batuan gutun-azal azaltzen da) Gutun-azaletako zigiluek. Harryk gutunazala urratu, pergaminozko
lehen orria atera eta irakurtzen hasi zen. Gutun-azalean amonaren izena irakurri nuen. Hasieran ez zinen izen bat baizik, gutunazal
batzuetako aurrealdean eta besteen gibelaldean agertu ohi zen izena. Berak lakratutako gutun-azal bera zela. Normandiarraren erretratu
bat aurkitu zuen, gutun azal baten barruan. Orri mordoxka atera zuen gutunazaletik. Eskutitza gutunazal batean sartu eta armarri
inperialen zigiluaz lakratu zuten. Gutunazalaren goiko ertzetako batean ageri zen goiburu ofizialari.
[5] amaren gutun bat (4); amodiozko gutun (4); argitaratutako gutun (3); aurkitutako gutun (4); bidalitako gutun (20); bonba gutun (9); egindako
gutun batean (4); eskuz idatzitako gutun (4); gomendiozko gutun (4)
gutun adeitsu (3); gutun anonimo bat (4); gutun azal (34); gutun azal batean (3); gutun azal urdin (3); gutun azala (17); gutun azalak (6); gutun
azalaren (3); gutun azalean (8); gutun bana bidali (5); gutun bana igorri (8); gutun bana jaso (4); gutun bat atera (4); gutun bat aurkitu (9); gutun bat
bidali (50); gutun bat ekarri (5); gutun bat eman (18); gutun bat hartu (5); gutun bat helarazi (12); gutun bat idatzi (54); gutun bat idatziko (6); gutun
bat idaztea (4); gutun bat idazteko (5); gutun bat idazten (7); gutun bat igorri (29); gutun bat igortzen (4); gutun bat irakurtzen (3); gutun bat iritsi
(8); gutun bat jaso (27); gutun bat luzatu (3); gutun bat utzi (7); gutun baten bidez (37); gutun baten bitartez (11); gutun bidezko harreman (4); gutun
bidezko harremana (4); gutun bidezko harremanetan (3); gutun bidezko nobelak (3); gutun bilduma (6); gutun erotiko (4); gutun faltsuak (3); gutun
famatua (3); gutun harremana (4); gutun honen bidez (3); gutun honen kopiak (3); gutun hunkigarri (3); gutun ideki bat (4); gutun inperiala (5); gutun
ireki bat (5); gutun irekia (8); gutun labur (6); gutun lapurtua (5); gutun luze (17); gutun luze bat (9); gutun luzea (3); gutun luzeak (5); gutun luzeak
idazten (3); gutun multzo (5); gutun ofizial (3); gutun paper (3); gutun pila (3); gutun sorta (12); gutun sorta bat (5); gutun trukaketa (4); gutun
trukea (3); gutun txiki (3)
helarazitako gutun (3); idatziriko gutun (8); idatzitako gutun (29); igorritako gutun (12); kandidatura gutun bat (6); kontrako gutun (3); motibapen
gutun (35)
asteroko gutuna (3); bonba gutuna (4); eginiko gutuna (4); ekarritako gutuna (3); emakumeen eskubideen gutuna (15); eskubideen gutuna (23);
fededun guztiei gutuna (6); gomendio gutuna (5); gomendiozko gutuna (3); gutuna aipatu (3); gutuna atera (3); gutuna aurkeztu (3); gutuna bidali
(39); gutuna bidaliko (3); gutuna egin (3); gutuna egiten (4); gutuna eman (13); gutuna emateko (3); gutuna erakusteko (3); gutuna erakutsi (8);
gutuna eskuan (5); gutuna eskuetan (3); gutuna eskuratu (3); gutuna hartu (14); gutuna hartzen (3); gutuna idatzi (31); gutuna idatzi zion (3); gutuna
idazten (4); gutuna igorri (31); gutuna igorri zien (4); gutuna ikusi (3); gutuna irakurri (24); gutuna irakurriko (4); gutuna irakurtzean (5); gutuna
irakurtzen (6); gutuna ireki (5); gutuna iritsi (5); gutuna izkiriatu (4); gutuna jaso (36); gutuna jaso zuen (6); gutuna korintoarrei (3); gutuna onartu
(3); gutuna sinatu (3); gutuna sortzeko prozesua (6); gutuna zabaldu (5); hizkuntza gutxituen gutuna (3); idatzitako gutuna (12); igorritako gutuna
(6); kartzelako gutuna (3); lehen gutuna korintoarrei (3); lizentziamendu gutuna (4); maitasun gutuna (3); motibapen gutuna (9); motibapen gutuna
eta (3); motibazio gutuna (10); oinarrizko eskubideen gutuna (6); prefetaren gutuna (3); san antoniori gutuna (3)
amodio gutunak (4); atikori idatzitako gutunak (5); bidalitako gutunak (10); bonba gutunak (9); estortsio gutunak (3); etaren gutunak (4); etaren
gutunak jaso (3); gutunak aipatu (3); gutunak aurkitu (3); gutunak bidali (23); gutunak bidaltzen (11); gutunak biltzen (3); gutunak eman (7); gutunak
emateko (3); gutunak etarenak direla (4); gutunak hartzeko (3); gutunak hau zioen (4); gutunak helarazi (3); gutunak idatzi (11); gutunak idazteko
(6); gutunak idazten (35); gutunak igorri (7); gutunak igortzen (3); gutunak irakurri (6); gutunak irakurtzen (8); gutunak jaso (12); gutunak jasotzen
(6); gutunak pasarazten (3); heldutako gutunak (3); idatzitako gutunak (19); igorritako gutunak (7); jasotako gutunak (6); jatorrizko gutunak (3);
maitasun gutunak (4); motibazio gutunak (6); onbidezko gutunak (4); presoen gutunak (4); zaldunaren gutunak (3)
emakumeen eskubideen gutunaren (4); gutunaren aurkezpena (4); gutunaren edukia (3); gutunaren ideia (3); gutunaren kopia (6); gutunaren zati (3);
gutunaren zati bat (3); idatzitako gutunaren (4)
bidalitako gutunean (9); egindako gutunean (12); egiten dion gutunean (4); gutunean agertzen (3); gutunean aipatu (3); gutunean azaltzen (4);
gutunean dioenez (3); gutunean esan (3); gutunean esaten (4); gutunean idatzi (3); helarazitako gutunean (3); idatziriko gutunean (3); idatzitako
gutunean (4); igorritako gutunean (8); zure azken gutunean (3)
amodiozko gutunen (8); bidalitako gutunen bidez (4); gutunen bidez (18)
gutunetan idatzi (3)
amodio gutunik (3); gutunik idatzi (4); gutunik idazteko (3); gutunik idazten (7);
gutunazala hartu (3); gutunazala ireki (3); gutunazala zabaldu (4)
gutunazalean sartu (6)]

gutunaldi iz gutun saila. Uztailan Genevieve Sallaberry-k gutunaldi bat hel arazia zuen arranguratuz hilerrien handitzeaz.
gutunazal ik gutun 5.
gutuneria 1 iz gutun multzoa. Paperen eta liburuen gordailua, berriz, txostenak eta gutuneria, esate baterako, kale-muturreko
biltokira eraman genuen, 93ra. Gutuneria ugariaz gain, bere lehen liburuak idazten hasten da Donatien. Hurrena, Atlantiko Itsasoa
zeharkatu eta Riora, bertan sukurtsala baitu konpainiak; han gutuneria-eta utzita, Buenos Airesera, konpainiaren sukurtsala ez ezik,
britainiarren enbaxada ere bertan baitago.

2 gutun trukea.

Elkarren arteko gutuneriaren bidez. Enbaxadaren eta Estatu Idazkaritzaren arteko gutunerian. Garai hartako
gutuneria oparoari esker, frogatua dago Verritarren bultzada eta liburuan izan zuten eragin zuzena.

gutunketa iz gutun trukea.

Izan zitekeen, bai, baina ene barrenak maitasunezko gutunketa zela esaten zidan, eta goganbehar
horrek iltze baten antzera zulatzen zizkidan bihotz-buruak. Baditut dohainak, baina dohain horietako gehienen berri jakin gabe ekin zenion
zure gutunketa bihozbero hari. Espainiaren etorkizunari buruz bien arteko gutunketan.

gutunontzi (orobat gutun-ontzi) 1 iz gutunak igortzeko ontzia. ik postontzi.

Oharra justu bere neurria zuen
gutunazal batean sartu, eta gutunontzira jaitsi nintzen. Cabrera kaleko izkina bat, gutunontzi bat zegoenekoa.

2 gutunak jasotzeko ontzia.

Egun batean, gutun-ontzia zabaltzean, [...] eskuz idatzitako eskutitz bat ikusi nuen. Badaezpada
eskailerapean zeuden gutunontzietako izen-abizenak begiratu nituen.

gutuntxo iz gutun laburra.

Irakurle batek "Le Monde" egunkariari igorri gutuntxoa: [...]. Ez zait iruditzen ni jada etxera
gutuntxoak idazten ibiltzeko adinean nagoenik baina. Haren izenaren eta telefono zenbakiarekin zetorren gutuntxo batean.

gutural 1 izond eztarrikoa, eztarriari dagokiona.

Ahotsa bat-batean aldatzen zitzaion, ezin erabaki dardarti batetik [...],

ebakera gutural, bizigabe, orekatu, eta ezin hobeto modulatura.

2 (fonetikan) eztarrian gauzatzen dena. Artikulazio gunearen arabera hiru herskari mota bereizten dira batez ere: ezpainkaria
(p,b,m), horzkaria (t,d,n), eta guturala (k,g,n). Hizkuntza askotan, indoeuropar hizkuntzan batez ere, bi artikulazio gutural bereizten dira
garbi, sabaikaria bata, f-h-an, eta belarea bestea i-an.

gutxi
1 gutxi-asko1 (izenondo baten ezkerrean)

Alde batetik, grina gutxi-asko tristeak (pasiboak) zeuden, gutxi-asko
bozkariotsuak (aktiboak). Eboluzioak, horrenbestez, honelako itxura zuen: prozesu gutxi-asko lineal eta jarraitu bat, proteinen zernolakoa aldarazten zuten mutazioen ondoriozkoa. Gauza horien gainazalak egitura fin bat du, gutxi-asko erregularra izan daitekeena.

argitasunaren edo koloreen aldakuntza gutxi-asko jarraituak.
Gutxi-asko dozena pare bat gutun-orri ziren.

· Irudiak badu forma bat, gutxi-asko objektu bati dagokion ezaugarri bat.

2

2 gutxi-asko adlag

Begiak etengabe ari zaizkigu gutxi-asko mugitzen. Zapatariak adierazi egin zion zein ibilbide egin zuen
hildakoaren etxera iristeko, non estali zizkioten begiak, eta gutxi-asko nondik nora eraman zuten. Esperimentu guztiak bat datoz, gutxiasko. Eta hori bera egin zuela beste haurrekin ere, gutxi-asko. Gainditu daitekeen?_Nik uste, gutxi-asko, guztioi uzten digula aztarnaren
bat. Besteek, gutxi-asko, paso egiten zuten. Aitonak, osabak, aita, gutxi asko, denak basoan ikazkin arituak izaki. Asmatuko nuke gutxiasko zertaz ari diren. Aldez aurretik gutxi-asko sinbolizaturik dauden eskemak erabiliz.

3 gutxik egin

Alai eta kaskarin salto batez jaitsi ziren bagoitik […] eta gutxik egin zuen ez baitziren txioka hasi. Gutik egin zuen ez
baitzen irriz hasi. Beren buruzagia zaldiz lauhazka zetorrela ikusi zuten eta, gutik egin zuen ez baitzituen lehertu, eta ur geldoz mukuru
zen arroilara erorarazi. Eta azken aldian elkarrekin mintzatu ginelarik, gutik egin zuen ez baikinen joka hasi.

4 denbora gutxian

Zahartu egin zen denbora gutxian, eta urritu egin zitzaion bizitzeko gogoa. Marrok anartean hogeita bizpahiru
urte besterik ez zituen izango, baina denbora gutxian bildua zuen, merezita bildu ere, izengoiti gaiztoa. Denbora gutxian gauzak asko
aldatzen ari ziren soinujoleen munduan. Teknologia berriei esker, edozein motatako bilaketak egiteko gune oso aberatsa eta emankorra
eratu da denbora gutxian: sarea. Oso denbora gutxian nazi sutsuak bilakatu ziren. Hain denbora gutxian hainbeste aldatu izanak
harrituta zeukan gizona. Horren denbora gutxian ez dut astirik izango nigan pizten duzun guztia adierazteko. Une horretan Zigorren
buruan argitxoa piztu zen bigarren aldiz denbora gutxian. Kasualitate gehiegi denbora gutxian.
[8] aldaketa gutxi (42); alde gutxi (12); argi gutxi (9); arrazoi gutxi (15); arreta gutxi (10); arrisku gutxi (12); asko edo gutxi (10); aste gutxi (34); aste
gutxi barru (8); aukera gutxi (128); auto gutxi (12); axola gutxi (28); baliabide gutxi (13); berri gutxi (10); borondate gutxi (12); bost gutxi (11); datu
gutxi (9); denbora gutxi (159); denbora gutxi barru (18); deus gutxi (85); diru gutxi (37); duela egun gutxi (26); duela gutxi (389); duela gutxi arte (61);
duela gutxi egin (11); duela gutxi esan (9); duela gutxi hil (8); duela oso gutxi (13); duela urte gutxi (28); egun gutxi (154); egun gutxi barru (33); egun
gutxi batzuk (29); egun gutxi falta (8); emakume gutxi (14); eragin gutxi (10); erantzun gutxi (11); eskarmentu gutxi (11); esperantza gutxi (9);
esperientzia gutxi (9); euri gutxi (11); ez da gutxi (104); ez dira gutxi (59); ezer gutxi (604); ezer gutxi aldatu (17); ezer gutxi dakigu (12); ezer gutxi
du (10); ezer gutxi egin (87); ezer gutxi egiten (11); ezer gutxi esan (21); ezer gutxi gehiago (18); galdera gutxi (11); garrantzi gutxi (14); gauza gutxi
(56); gauza gutxi batzuk (8); gazte gutxi (8); gogo gutxi (20); gol gutxi (27);
gutxi agertu (10); gutxi aldatu (29); gutxi aldatu da (11); gutxi aldatzen (9); gutxi argitu (8); gutxi asko (122); gutxi atera (15); gutxi ateratzen (12);
gutxi aurkitu (10); gutxi aurreratu (14); gutxi ausartzen (8); gutxi azaldu (9); gutxi bada ere (11); gutxi bailitzan (9); gutxi balio (22); gutxi balitz
bezala (104); gutxi balitz ere (8); gutxi barru (117); gutxi batzuei (9); gutxi batzuek (81); gutxi batzuekin (14); gutxi batzuen (84); gutxi batzuen
buruan (12); gutxi batzuetako (10); gutxi batzuetan (86); gutxi batzuetara (31); gutxi batzuk (394); gutxi behar izan (17); gutxi bildu (10); gutxi bizi
(11); gutxi edo aski (8); gutxi edo asko (15); gutxi edo batere (10); gutxi egin (232); gutxi eginda (15); gutxi egingo (18); gutxi egitea (8); gutxi egiten
(104); gutxi egiten dute (8); gutxi egon (9); gutxi egongo (12); gutxi egoten (8); gutxi eman (58); gutxi ematen (37); gutxi erabili (9); gutxi erabiltzen
(8); gutxi erakusten (10); gutxi erakutsi (21); gutxi esan (44); gutxi esan daiteke (11); gutxi esatea (19); gutxi esatea duk (12); gutxi esaten (12); gutxi
eskaintzen (14); gutxi eskatzen (11); gutxi espero (14);gutxi eta gaizki (8); gutxi ez balitz (11); gutxi ezagutu (9); gutxi ezagutzen (26); gutxi falta
(132); gutxi falta da (11); gutxi falta izan (21); gutxi falta zela (10); gutxi galdu (8); gutxi gehiago (32); gutxi gelditzen (18); gutxi geratzen (54); gutxi
gora behera (60); gutxi gorabehera (623); gutxi gorabeherako (27); gutxi hartu (16); gutxi hartzen (10); gutxi hil (9); gutxi hitz egin (16); gutxi hitz
egiten (27); gutxi horiek (13); gutxi horietan (10); gutxi ibili (9); gutxi idatzi (14); gutxi ikusi (20); gutxi ikusten (28); gutxi inporta (10); gutxi irabazten
(8); gutxi iraun (60); gutxi iraun zuen (31); gutxi irauten (11); gutxi iruditzen (19); gutxi izan (197); gutxi izan arren (14); gutxi izanen (10); gutxi
izango (79); gutxi izaten dira (10); gutxi jakin (16); gutxi jan (14); gutxi jarri (8); gutxi jaso (19); gutxi jasotzen (17); gutxi jaten (11); gutxi joan (8);
gutxi joaten (10); gutxi jokatu (50); gutxi jokatu du (8); gutxi jokatzen (18); gutxi kaleratu (12); gutxi lehenago (14); gutxi lortu (16); gutxi nekien
(14); gutxi onartu (8); gutxi saltzen (8); gutxi samar (13); gutxi sartu (14); gutxi sartzen (11); gutxi ulertzen (9); gutxi utzi (9); gutxi uzten (16); gutxi
zabaldu (8)
hamar gutxi (17); harreman gutxi (8); hilabete gutxi (53); hilabete gutxi barru (10); hilabete gutxi batzuk (17); hitz gutxi (46); hitz gutxi batzuk (14);
hogei gutxi (8); hori gutxi balitz (195); huts gutxi (14); ikasle gutxi (8); indar gutxi (10); informazio gutxi (24); inor gutxi (82); interes gutxi (10);
itxaropen gutxi (12); jaramon gutxi (10); jende gutxi (129); jende gutxi dago (8); jende gutxi zebilen (10); jokalari gutxi (15); kasu gutxi (15);
kilometro gutxi (14); konfiantza gutxi (12); lagun gutxi (15); laguntza gutxi (9); lan gutxi (27); laurden gutxi (44); leku gutxi (17); lo gutxi (28); lo gutxi
egin (8); lo gutxi egiten (11); metro gutxi (10); minutu gutxi (85); minutu gutxi batzuetan (10); minutu gutxi batzuk (22); minutu gutxi falta (10); on
gutxi (11); orain dela gutxi (169); orain gutxi (150); orain gutxi arte (34); ordu gutxi (65); ordu gutxi batzuetan (13); ordu gutxi batzuk (13); oso aukera
gutxi (19); oso denbora gutxi (28); oso gutxi (407); oso gutxi da (11); oso gutxi dira (35); oso gutxi hitz (9); oso gutxi izan (10); oso gutxi jokatu (11);
oso jende gutxi (34); puntu gutxi (10); salbuespen gutxi (8); segundo gutxi (56); segundo gutxi batzuetan (17); segundo gutxi batzuk (14); sos gutxi
(8); talde gutxi (15); tarte gutxi (11); toki gutxi (8); urte gutxi (98); urte gutxi barru (14); urte gutxi batzuk (17); zalantza gutxi (28); zale gutxi (9);
zein gutxi (22); zeinen gutxi (9); zer gutxi (9); zeregin gutxi (8); zerikusi gutxi (52); zerikusi gutxi du (11)
arazo gutxiago (23); are eta gutxiago (55); are gutxiago (706); arrisku gutxiago (19); askoz ere gutxiago (27); askoz gutxiago (76); aukera gutxiago
(43); auto gutxiago (26); auto gutxiago egin (9); baliabide gutxiago (11); bat baino gutxiago (22); bat gutxiago (181); behar baino gutxiago (8); beldur
gutxiago (11); biztanle gutxiago (8); boto gutxiago (8); denbora gutxiago (35); diru gutxiago (57); dolar gutxiago (10); egun bat gutxiago (12); egun
gutxiago (15); emakume gutxiago (9); erdia baino gutxiago (12); eta are gutxiago (218); euro gutxiago (45); ezta gutxiago ere (52); garrantzi gutxiago
(20); gas gutxiago (8); gehiago edo gutxiago (70); gero eta gutxiago (148); geroz eta gutxiago (10); gogo gutxiago (8); gol gutxiago (31); gol gutxiago
sartu (9);
gutxiago ari (14); gutxiago ateratzen (8); gutxiago balio (23); gutxiago behar (49); gutxiago behar izan (9); gutxiago beharko (11); gutxiago bildu (10);
gutxiago edo gehiago (9); gutxiago eduki (8); gutxiago egin (58); gutxiago egingo (20); gutxiago egiten (52); gutxiago egon (16); gutxiago egongo
(11); gutxiago ekoitziko (8); gutxiago ekoizten (10); gutxiago eman (23); gutxiago emango (10); gutxiago ematen (20); gutxiago erabiltzen (19);
gutxiago eskatzen (10); gutxiago espero (13); gutxiago falta (18); gutxiago gelditzen (9); gutxiago geratzen (30); gutxiago gustatzen (10); gutxiago
hazi (9); gutxiago hil (8); gutxiago hiltzen (8); gutxiago hitz egin (12); gutxiago ikusten (21); gutxiago irabazi (14); gutxiago irabazten (19); gutxiago
irauten (8); gutxiago isuri (8); gutxiago izan (133); gutxiago izan arren (8); gutxiago izanen (13); gutxiago izango (117); gutxiago izango da (10);
gutxiago izango dira (8); gutxiago izango du (21); gutxiago izango dute (9); gutxiago izatea (24); gutxiago izateak (8); gutxiago izaten (20); gutxiago
jaso (19); gutxiago jasoko (21); gutxiago jasotzen (19); gutxiago jokatu (15); gutxiago lortu (8); gutxiago maite (14); gutxiago nahi (10); gutxiago
oraindik (28); gutxiago ordaindu (19); gutxiago ordaintzen (14); gutxiago saldu (20); gutxiago saltzen (10); gutxiago sartu (15); gutxiago sortu (14);
gutxiago ulertzen (13); gutxiago zenbatu (19); gutxiago zeuden (15); gutxiago ziren (11); gutxiago zuen (10)
hamar gutxiago (10); hilabete baino gutxiago (12); hondakin gutxiago (10); hori baino gutxiago (9); ikasle gutxiago (17); indar gutxiago (22); jende
gutxiago (53); jokalari bat gutxiago (13); kalte gutxiago (11); kasu gutxiago (9); kilo gutxiago (18); lagun gutxiago (13); lan gutxiago (25); langabe
gutxiago (48); langabe gutxiago zenbatu (17); laurden gutxiago (8); leku gutxiago (11); min gutxiago (13); minutu gutxiago (11); oraindik gutxiago
(16); ordu gutxiago (22); orduan eta gutxiago (18); partida bat gutxiago (11); pertsona gutxiago (12); presio gutxiago (9); puntu gutxiago (39); ume
gutxiago (8); upel gutxiago (19); ur gutxiago (10); urte gutxiago (19); uste baino gutxiago (20); zabor gutxiago (9); zenbat eta gutxiago (20); zerga
gutxiago (14); zerikusi gutxiago (9)
denbora gutxiagoan (9)
jende gutxiagok (10)
ez da gutxiagorako (33); ez zen gutxiagorako (34);
bi jokalari gutxiagorekin (11); gutxiagorekin bizi (11); gutxiagorekin geratu (10); jokalari bat gutxiagorekin (41); jokalari gutxiagorekin (14); puntu
gutxiagorekin (12);
ezta gutxiagorik ere (49)
laurden gutxiagotan (15)
denbora gutxian (146); egun gutxian (8); hain denbora gutxian (22); oso denbora gutxian (30); urte gutxian (19)
ahalik eta gutxien (51); gol gutxien (39); gol gutxien jaso (21); gutxien duen (10); gutxien duena (9); gutxien egin (20); gutxien egiten (13); gutxien
espero (69); gutxien espero nuenean (10); gutxien gutxienez (11); gutxien izan (10); gutxien jaso (28); gutxien jasotzen (13); gutxien jokatu (9);
gutxien lortu (9); gutxien sartu (8); gutxien uste (44); huts gutxien (8); jende gutxien (8); kalte gutxien (9); minutu gutxien (10); puntu gutxien (16)
ahalik eta gutxiena (12); gutxiena uste (14)
gutxieneko akordioa (8); gutxieneko baldintza (11); gutxieneko baldintzak (20); gutxieneko diru (8); gutxieneko maila (11); gutxieneko marka (13);
gutxieneko soldata (62); gutxieneko soldatak (8); gutxieneko soldatarekin (10); gutxieneko soldataren (27); gutxieneko zerbitzuak (84); gutxieneko
zerbitzuak bete (10)
gutxienekoa izan (8); hori da gutxienekoa (8)
bat gutxienez (28); batean gutxienez (10); batek gutxienez (24); behin gutxienez (15); borroketan gutxienez (14); gutxien gutxienez (11); gutxienez
bederatzi (16); gutxienez behin (8); gutxienez bi (94); gutxienez bost pertsona (9); gutxienez hamabi pertsona (8); gutxienez hamabost (13);
gutxienez hamar (31); gutxienez hiru (69); gutxienez hogei (9); gutxienez hogeita (16); gutxienez lau (39); gutxienez sei (49); gutxienez sei hilabete
(8); gutxienez sei pertsona (9); gutxienez urtebete (8); gutxienez zazpi (25); gutxienez zortzi pertsona (11)
gutxigatik galdu (8); oso gutxigatik (12)
gutxik bezala (28); gutxik daki (18); gutxik dute (10); gutxik egin (22); gutxik egiten (15); gutxik espero (37); gutxik espero zuen (20); gutxik
ezagutzen (17); gutxik jartzen (9); gutxik lortzen (10); gutxik uste (8); inor gutxik (138); inor gutxik bezala (8); inor gutxik daki (10); inor gutxik
espero (20); inork gutxik (64); inork gutxik espero (8); jende gutxik (57); oso gutxik (44); oso jende gutxik (30)
argi gutxiko (11); garrantzi gutxiko (15); hitz gutxiko (13); indar gutxiko (8); urte gutxiko (8)
hitz gutxikoa (17)
duela gutxira arte (15); egun gutxira (86); handik denbora gutxira (17); handik egun gutxira (46); handik gutxira (708); handik gutxira hil (11); handik
hilabete gutxira (12); handik minutu gutxira (19); handik urte gutxira (11); hasi eta gutxira (15); hemendik gutxira (48); hil eta gutxira (8); hilabete
gutxira (21); hortik gutxira (11); kilometro gutxira (23); metro gutxira (43); minutu gutxira (53); ordu gutxira (45); segundo gutxira (10); urte gutxira
(28)
denbora gutxirako (19); ezer gutxirako (43); ezer gutxirako balio (37); gutxirako balio du (9); gutxirako balio izan (19)
denbora gutxiren buruan (18); egun gutxiren buruan (30); gutxiren barruan (12); gutxiren buruan (134); hilabete gutxiren buruan (9); minutu gutxiren
buruan (17); ordu gutxiren buruan (14); segundo gutxiren buruan (11); urte gutxiren buruan (25)
egun gutxitan (33); ez gutxitan (20); gutxitan agertzen (10); gutxitan aipatzen (10); gutxitan ateratzen (10); gutxitan egin (10); gutxitan egiten (34);
gutxitan egiten du (10); gutxitan ematen (8); gutxitan esanda (10); gutxitan etortzen (9); gutxitan gertatzen (39); gutxitan gertatzen da (16); gutxitan
hitz egiten (10); gutxitan ikusi (27); gutxitan ikusten (27); gutxitan izan (21); gutxitan izaten (20); hitz gutxitan (104); hitz gutxitan esanda (10); inoiz

gutxitan (9); laurden gutxitan (11); leku gutxitan (8); minutu gutxitan (23); ordu gutxitan (14); oso gutxitan (244); oso gutxitan egiten (12); oso
gutxitan gertatzen (13); oso gutxitan ikusi (9); oso gutxitan izan (8); segundo gutxitan (11); urte gutxitan (13)
handik egun gutxitara (11); metro gutxitara (13)
ezer gutxitarako (9)]

gutxiagotasun 1 iz gutxiago denaren nolakotasuna.

Nahiago izan zuen gutxiagotasun sentipen hartan babestu.
Zapaltzaileak zapalduari ezarri zizkion lau estigmetatik, arraza-gutxiagotasunari buruzko estigma zen maltzurrena. Hala eta guztiz ere, ez
da gehiegi puztu behar mendebaldeko zerebroaren banaz besteko gutxiagotasuna. Galtzailearen gutxiagotasuna erlijio-konbertsioz
senda daitekeela onartuko da.

2 gutxiagotasun-konplexu gutxiagotasun ustea. Euskaldunek topagune erreferentzial bat izatea, gutxiagotasun konplexua
gainditzea. Eta bere gutxiagotasun konplexuak okerrera egin zuela XVII. eta XVIII. mendeko Frantzia handi haren aurrean.
gutxiagotasun konplexua pairatutakoek behialako garaipen egiazko eta alegiazkoetara jo zutela, edo beren kulturaren dohain
inbidiagarriak aldarrikatzera.

3 gutxiagotasun uste Nire sudurra luzeskoa ote den, izan nuen horretaz kezkaren bat edo beste nerabezaroan, baina aurrerantzean
batere ez; geroztik, izan ere, emakume dexentek askatu izan bainau sasi gutxiagotasun-uste horietatik. Izan ere, inolako
gutxiagotasun-usterik izateko batere motiborik ez nik. Gorroto ditut gutxiagotasun-usteak.
[3] gutxiagotasun konplexu (5); gutxiagotasun konplexua (4); gutxiagotasun uste (3)]

gutxiagotu, gutxiago(tu), gutxiagotzen 1 da ad gutxitu, areago gutxitu.

Inguruetako gaztetxoak gutxiagotzen ari
zirela. Ibiltzerakoan eskuaz laguntzen zion ezkerreko hankari, ia nabaritu ere egiten ez zen herrena gutxiagotzeko. Sekula gutxiagotu
gabeko oinazea, Jaunaren hirak beti kitzikatua. Zorionbide batzuk halabehar hutsezkoak zirela jakiteak gutxiagotu egingo zuen haien
indarra. Desinentziaren garrantzia gutxiagotuz joan zen. Gutxiagotu behar direla horiek kontsumitzeko aukerak. Erruz gutxiagotuko
ziren gorpua grisettearena izateko probabilitateak. Horrek, epe luzera, demografia- eta gizarte-arazoak gutxiagotzen ditu. Mantenuen
kostua gutxiagotuz, soldatak ere murriztuko lirateke. Finantza publikoak behar bezala onbideratu edo inflazioa gutxiagotzeko. Jarduera
moteldu batek herrialde industrializatuetako inbertsioen errentagarritasuna gutxiagotzen duenean. Eskariari eusteak ezin izan zuen
langabezia gutxiagotu. Era horretan Alemaniako inflazio-tentsioak gutxiagotuko ziren. Pribatizazioak, gastu publikoak gutxiagotzea,
etab. XX. mendean XVII. mendeko herri-nobelagile bat izatea gutxiagotzea zen Menard-en begietan.

2 (era burutua izenondo gisa) Etorkizuneko Europako Batasunean hizkuntza gutxiagotuek, eta euskarak bereziki, izango duten
statusaren inguruan. Interes berezia du guretzat Singerrek, komunitate gutxiagotu bateko kidea zenez gero.

3 (era burutua izen gisa) Bereizkeria edo gutxiagotu fisikoengatik neurriak hartzea.
gutxiagotugabe izond gutxiagoturik ez dagoena.

Munduarentzat

erabilgarriak

diren

frogek

beren

balore

gutxiagotugabean diraute hemen.

gutxiagotze iz gutxitzea, areago gutxitzea.

Gutxiagotze horrek arrazoi bat baino gehiago izan dezake. Pribatizazioak,
maizenik, estatuen finantza-premiak (zergen gutxiagotzeak areagotuko zituztenak) edo zor publikoaren zama murrizteko tresna izan
ziren.

gutxiarazi, gutxiaraz, gutxiarazten du ad gutxitzera behartu.

Indarkeria gutxiarazten laguntzeko eskaria. Abiadura

gutxiarazteko adierazten zuen errepide seinalearen ondoren.

gutxiegitasun 1 iz gutxiegi izateko nolakotasuna. ik urritasun. Giza arrazoimenaren gutxiegitasuna.
2 (medikuntzan) hutsegitea. Pickwick sindromean, arnasaren depresio larria eta odol guztia oxigenatzeko gutxiegitasuna
gertatzen dira. Bihotzeko gutxiegitasunak eragindako isurkari-euspenari. Barizeek zainetako gutxiegitasuna sor dezakete, esaterako.
Zainetako gutxiegitasun kronikoaren zantzu nagusiak.

3 (hitz elkartuetan)

Zeren gaixotasunak, pneumonia bera hobetzen ari bazitzaion ere, mugako arnasa-gutxiegitasuna eragin
baitzion.
[3] zainetako gutxiegitasun (3)]

gutxiengo (orobat gutiengo g.er.) 1 iz gehiengoa osatzen ez duen talde edo alderdia. Gehiengoak ukatu egiten
dio beti arrazoia gutxiengoari. Biztanleriaren gutxiengo txiki bat, struldbruggs direlakoak, hilezkor dira. Hispanoak Estatu Batuetako
gutxiengo nagusia dira. Herrialde horietan dagoen gutxiengo handiena izanda ere. Ez ote garen gutxiengo euskaldunari era totalitarioan
erasotzen ari. Errusiar gutxiengo menderatzaile komunistak. Gutxiengo nazionalen auzia. "Filosofoek" osatzen zuten gutxiengo
ilustratuaren armada txiki baina beldurgarria. Europak ez du planteatu ere egin gutxiengoen arazoa. Gehiengoen eta gutxiengoen arteko
jokoa. Gutxiengoen gizarteratzea. Gutxiengoen eskubideak errespetatzeko. Gu abertzaleak gara, gutxiengoa geure herrian.
Gutxiengoan diren komunitateen nortasuna. Alde handia baitago, nire ustez, erlijio edo ideologia bat gehiengo gisa bizitzetik gutxiengo
gisa bizitzera. Herritarren %84 esloveniarrak dira eta gutxiengoen artean kroaziarrak eta serbiarrak daude. Eta gutxiengoen
nazionalismo horren barruan ere, bada nazionalismo militantea eta bada nazionalismo kulturala. Gutxiengoei botoa galaraztea.
Thailandian, [...] txinatar gutxiengoaren eskuetan dago nazio-aberastasunaren erdia. Gaur egun, gutiengo batek -Ipar Amerikak eta
Europako herri aberatsenek bereziki- ditu munduko giderrak erabiltzen. Zerrendaburuen artean emakumezkoak gutxiengo dira. Gaizkileak
gutxiengoa dira hemen, nahiz haiek agintzen duten. Beste elkarte bat sortu dute Ikasbiren legezko biltzar nagusian bozen ehuneko
berrogeiarekin gutxiengoan gelditu ziren burrasoek. Gutxiengoan geratu garela eta galdu egin dugula onartzeko momentua da.
Gutxiengoan geratu da gobernua. UGT gutxiengoan da batzordean. PSOE gutxiengoan dago Senatuan. Xavier Larre, gutiengoaren
hautetsi buruak. Jean Michel Etchemendy, gutiengoko hautetsiak argirat eman ditu bi injustizia.

2 (hitz elkartuetan)

Gutxiengo gobernua osatu duen hirukoak Legebiltzarreko 250 diputatuetatik 109 ditu. Gutxiengo Hizkuntzen

·

Europako Ituna aplikatzeko. Bertze erlijio gutiengo batzuen ikurrak ere debekatuak izanen dira, hala nola sikhen buruzapiak. Europa
osoko judu eta ijito gutiengo guztien suntsiketa.
[3] afrika hegoaldeko gutxiengo (3); gutxiengo etnikoak (4); gutxiengo etnikoen (3); gutxiengo hizkuntzen (10); gutxiengo indigenaren (3); gutxiengo
menderatzaile (7); gutxiengo menderatzailea (8); gutxiengo menderatzaileak (8); gutxiengo menderatzailearen (7); gutxiengo menderatzaileek (5);
gutxiengo menderatzaileen (5); gutxiengo menderatzaileetako (3); gutxiengo nazional (3); gutxiengo nazionalak (4); gutxiengo nazionalen (4);
gutxiengo pribilegiatu (4); gutxiengo serbiarra (3); gutxiengo serbiarren (3); gutxiengo sortzailea (3); gutxiengo txiki (9); gutxiengo txiki bat (3);
gutxiengo txiki batek (3); hegoaldeko gutxiengo (3); hegoaldeko gutxiengo indigenaren (3)]

gutxiesgarri 1 izond gutxiesten duena. ik gutxiesle.

Nik ere ez ditut gustuko zentzu gutxiesgarrian erabiltzen diren
hitzak. Imintzio gutxiesgarri batek apainduta. Minimalismoa ez omen zuen gogoko, eta hitza bera ere gutxiesgarria-edo iruditzen
zitzaion.

2 baztergarria. Gizateriaren existentzia, eta ez hain neurri gutxiesgarrian izan ere, lehengaien arazo bat dela. Baina Lehendakariaren
Plana bozkatuko den erreferendumean parte hartzeko eskubidea dugun euskaldunen kopurua ez da ez batere gutxiesgarria.

gutxiesle (orobat gutiesle g.er.) izond gutxiesten duena. ik gutxiesgarri. Ez zuen erraz ulertzen txofer ahozabalaren
ohar-sail gutxieslea. "Pff” gutiesle horrekin ongi ulertarazi dio. Aztertu egin beharko litzateke diktaduraren eragina euskararen galeran,
eta bai halaber [...] herritar ez euskaldunei ematen omen zaien tratu gutxieslearen egiazkotasuna. Zentzu mendragarri, gutxiesle edo
indargarri batean. Aski da irratietako hitz-aspertuak entzutea edota egunkariak irakurtzea, euskaldunei buruzko Ipuin Orokor
gutxieslearekin egokitzeko. Bazen Rizerio izeneko anaia bat, jatorriz noblea eta bizieraz nobleagoa, Jainkoaren maitalea eta bere
buruaren gutxiesle zena.

gutxiespen (orobat gutiespen g.er.) 1 iz gutxiestea. Asko mindu zuela "jendearen gutxiespenak, judua izate hutsagatik".
Ingelesek negro bezalaxe, gutxiespena adierazteko erabiltzen dute frantsesek nègre. Nigandik jasotako erdeinu eta gutxiespenak
salatuz. Gure artean euskal musikaren nolabaiteko gutxiespen bat dago. Gizonen laidoari ihes egin diat zerrien erdian biziz, hauen
begietan bederen ez duk gutiespenik. Euskaldun jendeak batez ere azken berrehun urteetan sufritu dituen gutxiespen eta mespretxuak.
Halako izendapen baten atzean euskaldunarentzako zenbateko gutxiespena dagoen ohartu gabe. Goraka zihoan, nonbait, Beterriko
hizkeraren ospea, eta beheraka Bizkaikoarena, eta lotsa eta gutxiespena ez ezik, gaitzespena ere [...] zabalduaz zihoan zenbait
alderditan. Gutiespen eta arrazakeriaren hesiak botatzen dituena. -Hik nahi duana eginen diagu..., herritarra-murmurikatu zuen jaunttoak,
gutiespenez. Peterrek duen bere buruaren gutxiespen hori izugarria da. Handiespena eta Gutiespena, bada, Maitasunaren eta
Gorrotoaren ondorio edo propietate batzuk dira.

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)

Gutxiespen sentimendua gailentzen da ororen gainetik. Estatu frantziarraren
gutxiespen jokaera. Zure lagun presoen zorigaitza eta gutiespen mespretxua jastaturik

2 gutxiespenezko izlag

Gutxiespenezko hitza. Aldeko iritzi beroak eta gutxiespenezko jarrerak. Gallaherrek gutxiespenezko
errukia baizik ez zion erakusten bere begikotasunarekin, gutxiespenezko errukia baizik erakusten ez zion bezala Irlandari bere bisitarekin.
Bigarren ikuspegi hau, gutxiespenezkoa, emozioa une bateko erregresio gisa ulertzen duena.

gutxieste iz gutxitzat hartzea edo edukitzea.

Ez dakit nola jasan zuen horrelako gutxieste zaparrada! Euskaraz ikasteko
ezintasuna, eduki arrotzak, emakumeen gutxiestea, greba eskubideen urratzeak, jai egun inposatuak. 1995 eko Txostenak, berriz,
emakumeak garapenari egiten dion zuzeneko ekarpenaren inguruan gertatzen den gutxiestea jasotzen du.

gutxietsi, gutxiets(i), gutxiesten (orobat gutietsi g.er.) 1 du ad gutxitzat hartu edo eduki. ik mezprezatu;
menostu; txarretsi; arbuiatu. Gutxietsi behar ez den oparia. Hala eta guztiz ere, ez da gutxietsi behar globalizazioprozesuaren garrantzia. Bestalde, beldurtia irudituko zait, nik gutiesten ohi dudan gaitz baten beldur dena. Benetan bihotz garbikoak dira
lurreko gauzak gutxietsiz, zerukoak bilatzen dituztenak. Ez itzazu gutxietsi beste aukerak. Ebazpenaren edukia gutxiesteko kanpaina.
Hasieran, eragindako kaltea gutxiesten saiatu zen multinazionala. Nazionalistek demokraziako arauak gutxiesten dituztela. Irudikatua
balioetsiz edo gutxietsiz, arreta lehen planoan erakutsiari jarraraziz. Familia-bizitzaren ohiko moduzkotasun hori gutxiesten duela
iruditzen zait. Euskara, berriz, gutxietsia eta baztertua gelditu zen. Horiek deramaten saila eta lana ez baita gutiestekoa. Dabid ikusi
zuenean, goitik behera begiratu eta gutxietsi egin zuen, mutil ile-hori eta apaina zelako. Argi zegok gutxietsi egin dugula tipo hori.
Teknikarien kopurua gutxitu egin da, eta teknikariak bakartuak eta gutxietsiak daude. Urias hitiarraren emaztea zeure emazte eginaz
gutxietsi nauzulako. Ez duzu zeure burua gutxietsi behar. Zergatik gutxietsi nire burua?

2 (era burutua izenondo gisa)

Urteak behar izan nituen leku gutxietsi batean hazia izan nintzela ulertzeko. Hiriko jende
gutxietsia. Herrialde handia da Portugal baina gutxietsia. Hizkuntza gutxituak, gutxietsiak.
[3] ezin da gutxietsi (4); inork gutxietsi (3); jauna gutxietsi (4); lana gutxietsi (3); ni gutxietsi (3); zergatik gutxietsi (5)
gutxietsia izan (3)
gutxiesteko joera (5); gutxiesteko ohitura (3)
hitza gutxiesten (3); bere burua gutxiesten (4)]

gutxika (orobat gutika g.er.) 1 adlag apurka.

Botere edo kontrol joko arriskutsu bat, gutxika hondoratzen ninduena.

[Jakiak], guriak badira, gutxika janez.

2 gutxikako izlag apurkako. Batak gutxikako aldaketa proposatzen zuen eta besteak aldaketak jauzika etortzea espero zuen.
3 gutxika-gutxika apurka-apurka. Gutxika-gutxika hasi zen ulertzen zer ikusten zuen. Gutxika-gutxika, mutilaren begiak
laino etilikoz, somniferoz estaltzen hasi ziren. Gutika-gutika, bertzelako esparruetara isuri zen solasa. Gutxika-gutxika, gure bizitza
zeregin berriz bete zen. Hori guztia ez dut berehala ikasi, gutxika-gutxika baino. Baina, gutxika-gutxika, izutzen hasi zen gure ama, ez
aita ez Gino etxera itzultzen ez zirelako.
[3] gutxika gutxika (41]

gutxikor izond erregresiboa.

Zeharkako zergak gutxikorrak dira fiskalki, ez baitute aintzat hartzen zergapekoen ahalmen

ekonomikoa.

gutxinaka 1 adlag gutxika, apurka.

Kamamila epeldu egin da, gutxinaka edaten dut. Egunkariko zuzendariak ez zuela
gutxinaka pozoitu. Uste dut gutxinaka tunel beltzetik ateratzen ari garela. Soldaduen kopurua gutxinaka murrizteko asmoa.

2 gutxinakako izlag gutxikako. Gutxinakako frogen arrakastak hegoak ematen zizkion itxaropenari
3 gutxinaka-gutxinaka, gutxika-gutxika. Energia iturri berriztagarriak, gutxinaka-gutxinaka,

baliabide

energetiko

tradizionalen lekua hartzen ari dira.

gutxitasun 1 iz urritasuna.

Bazela nolabaiteko erlazioa kristautasunaren muin espiritualaren itxurazko garaitezintasun horren eta
erlijioen uzta berriaren gutxitasun eta idortasunaren artean . Gasnak bere gutxitasunean, sosegatzen eta soleitzen zintuen. Beltzen eta
indioen adimen gutxitasun "naturala".

2 gabezia.

Normalean, hainbat gutxitasun dituzten haurrak izaten dira halako zentroetan. Gautena elkarteak gutxitasun oso larria
duten hainbat haur artatzen ditu. Gutxitasun fisikoak dituztenei. Gutxi-asko osasuntsutzat jo nezakeen neure burua berriz ere, garrantzirik
gabeko zenbait ñabardura eta gutxitasun salbu.

gutxitu, gutxi(tu), gutxitzen (orobat gutitu g.er.) 1 da ad zerbaiti bere gisa edo motakotik zati bat kendu,
zerbaiten kopurua txikiago bihurtu. ant gehitu. ik txikitu; urritu. Elurteak gutxitu ahala. Elkartea hiru anaia bakarrik
izateraino gutxituko balitz ere. Biltzarkideen kopurua gutxitu egin zen eta leialak baizik ez ginen gelditu. Helburua, aireratze eta
lurreratze pistaren luzeera 1.754 metrotik 1.454ra gutxitzea da. XIV. mendean, beste krisi batek Baigorri jo zuen, biztanleria gutituz eta
pobretuz zoan. Estatuaren gastuak gutxitu baititu. Hizkuntza zein kultura eskubideak gutxituta dituzten 50 milioi europarren
aldarrikapenen ahotsa izateko. Gorrotoa ez zen horrenbestez gutxitu haren bihotzean. Azpilana agerian gelditzeko arriskua gutxitu
nahirik. Ondoren, usoa bidali zuen, urak lurrean gutxitu ote ziren jakiteko. Oinazea pitin bat gutxituz. Ikusiz zauriengatik gorputzaren
indarrak gutxituz zihoazkiola. Gas isurketei dagokienez, 600.000tik 10.000 curiora gutxitu dira. Esportazioak %1,2 gutxitu dira eta
inportazioen balioa asko handitu da. Zenbait lekutan segurtasuna «nabarmenki» gutxitu baita. Gutxituz joan zen ardaila. Zarata %4,7
gutxitu zen. Autobusak ere abiadura gutxitu egin zuen. Trafikoa gutxitu egin zen, pertsonen pausoa moteldu. Argia gutxitu dela eta.

Bere distira gutxiturik. Asko gutxitu zen Ameriketarako emigrazioa, eta asko ugaritu Galiziatik eta Espainiako zenbait herrialdetatik
Euskal Herrira zetorrena. Delitu txikietan, akusatuaren errugabetasun-probabilitatea gutxitu egiten denez [...]. Arnasaldien maiztasuna
gutxitu. Prozesuan, azidotasuna gutxitu egiten zitzaien (deskarboxilatu egiten ziren). Garunaren alde batzuk oker edo gutxituak badira
ere, beste batzuk nabarmen garatuak dira.

· 2 du ad

Narrastiek barne ernalketa garatu zuten, eta, ondoren, ugaztunek kumeen kopurua gutxitu zuten. Izan ere, atzo adierazi
zutenez, mitinak ia erdira gutxitu dituzte, eta lan bilerak bikoiztu egin dituzte. Baina denbora gehiago eskaintzen zieten. Baina nola
gutxitu untxiak tiroka ez bazen? Lege hauek [...] hilketak, gutxitu beharrean, gehitu egiten dituzte. Enpleguak gutxituz lortu zen leku
guztietan inflazioa jaistea. Baritono-ahots gozo durunditsuak bakarrik gutxitzen zuen haren itxura osotara biguna. Epaitegiak, baina,
zigorra gutxitu dio. Emisioak gutxitu ditu industriak. Nola lor dezake industriak CO2 emisioak gutxitzea? Ondoren, lasaiago hitz egin
ahal zezan, lepoan egiten zion indarra gutxitu zuen-. Bi erreserba izendatu zituen Gobernuak, eta ararei emaniko lur eremua 686 mila
hektareara gutxitu zuen. Osasun eta segurtasun maila hobetzeko balioko du Itunak, eta kostuak gutxituko ditu. Lan hitzarmenean
zehaztu bezala, aurtengo lanaldia 30 orduz gutxitu zuten, baina berriki langileei 20 minutuko atsedenaldia kendu zaie. Birmaniako
Programa Sozialistaren Alderdiak diruaren balioa gutxitu zuen herritarren haserrea eraginez. Barakaldoko Udalak %90 gutxitu du gizarte
laguntzetarako partida. Ate metalikoak leherketaren ondorioak gutxitu zituen.

3 (era burutua izenondo gisa)

Begietako jakin-min gutxitua, errurik gabeko malenkonia. Hizkuntza eta kultura gutxituen
eskubideak. Baztertuz, jakina, edozein oinarrizko giza eskubide bortxatzeko bidea, eta bereziki herri gutituen zapalkuntza. Gora munduko
gutxituak! Diskriminazioa ote da gutxitu fisikoentzat autobusak atontzea? Hizkuntza Gutxituen Europako Bulegoak. Bizkaiko Gutxituen
Koordinadorak. Europako Hizkuntza Gutxituen Agiria.
[3] abiadura gutxitu (5); aldea gutxitu (4); arriskua gutxitu (6); asko gutxitu (7); balioa gutxitu (4); defizita gutxitu (3); emisioak gutxitu (4); eskaria
gutxitu (3); gutxitu da (22); gutxitu du (10); gutxitu fisikoentzat (3); hizkuntza gutxitu (10); indarkeria gutxitu (3); kalteak gutxitu (5); kopurua gutxitu
(13); kostuak gutxitu (11); lan orduak gutxitu (3); nabarmen gutxitu (10); orduak gutxitu (3); presioa gutxitu (3); tentsioa gutxitu (5);
hizkuntza gutxitua (8)
hizkuntza gutxituak (26)
hizkuntza gutxituan (5)
hizkuntza gutxituei (23)
europako hizkuntz gutxituen (3); hizkuntz gutxituen (7); hizkuntza gutxituen (95); hizkuntza gutxituen aldeko (4); hizkuntza gutxituen erabilera (3);
europako hizkuntza gutxituen (24); hizkuntza gutxituen gutuna (3); hizkuntza gutxituen ituna (13); hizkuntza gutxituen ofizialtasunaren (3);
hizkuntza gutxituen itunak (3); hizkuntza gutxituen itunaren (4)
europako hizkuntza gutxituetako (3); herri gutxituetako (4); hizkuntza gutxituetako (11); hizkuntza gutxituetako egunkarien (5)
hizkuntz gutxituetan (3); hizkuntza gutxituetan (24); hizkuntza gutxituetan argitaratzen (12)
asko gutxituko (4); gastuak gutxituko (3)
defizita gutxitzea (4); emisioak gutxitzea (5); gutxitzea dakar (3); gutxitzea ekarri (3); gutxitzea erabaki (3); gutxitzea eskatu (3); gutxitzea espero
(3); gutxitzea izan (3); gutxitzea lortu (8); gutxitzea lortuko (3); gutxitzea proposatu (3); kopurua gutxitzea (7)
arriskua gutxitzeko (3); arriskuak gutxitzeko (4); ekoizpena gutxitzeko (3); emisioak gutxitzeko (5); eragina gutxitzeko (3); espezie kopurua
gutxitzeko (4); gutxitzeko asmoa (4); gutxitzeko asmoz (6); gutxitzeko balio (3); gutxitzeko eskatu (4); gutxitzeko neurriak (9); gutxitzeko plana (3);
gutxitzeko programak (3); indarkeria gutxitzeko (4); istripuak gutxitzeko (6); isurketak gutxitzeko (4); kalteak gutxitzeko (10); kontsumoa gutxitzeko
(7); kopurua gutxitzeko (11); kostuak gutxitzeko (5); kutsadura gutxitzeko (3); zigorra gutxitzeko (3)
arriskua gutxitzen (6); asko gutxitzen (4); aukerak gutxitzen (4); gutxitzen ari (15); gutxitzen hasi (5)]

gutxitzaile iz gutxitzen duena.

Lipar batean, horra aparatua desmuntaturik, termostatoa 800°C-ra graduaturik, edukiontziaren
presio-gutxitzailea erregulaturik, fluximetroa bere lekuan kokaturik.

gutxitze (orobat gutitze g.er.) iz zerbaiti bere gisa edo motakotik zati bat kentzea, zerbaiten kopurua
txikiago bihurtzea. Estatu Batuen nagusitasunaren gutxitzea --nazioarteko diru- eta energia-ordena berrian nabarmendu zen
gutxitze hori--, [...]. Izan ere, «demokrazia gutxitze horren oinarrian dago, Imazen hitzetan, «modu okerrean terrorismoaren aurkako
ituna deitzen zaiona». Orain arteko Frantziako legediak zenbait zerga gutxitze jasotzen zituen ondorengotza kasuetarako. Ahaleginaren
gutxitze gisa hartzen badugu aspirazioaren galera. Lan gutitze horrek, egia erran, ez ninduen hainbat kezkatzen.

gutxiuste (corpusean soilik gutiuste) 1 iz gutxiagotasun ustea.

Ez ote du, azpi-azpian, gutiuste ilunen bat gordetzen
handinahi horrek? Zenbat pasarte xoragarri ez ote zuen irabaziko gure literatura gutiustez zabartu honek?

2 gutxiusteko izlag Arrazakeria edo bere familiko sineste gutiustekoren bategatik ez ote duen izanen oinekiko obsesio hori.
guzti
[11] eta guzti (1189); guzti guztia (89); guzti guztiak (203); guzti guztiei (15); guzti guztiek (65); guzti guztien (26); guzti guztietan (39); guzti guztiok
(13); guzti hau (16); guzti hauek (12); guzti hori (45); guzti horiek (40); guzti horien (12); guzti horrek (11); guzti horren (17); izen eta guzti (18); hala
eta guzti (16); lur eta guzti (18); arrisku eta guzti (11); argazki eta guzti (12); hori guzti hori (18);
agindutako guztia (19); ahalegin guztia (29); ahalmen guztia (18); alde guztia (13); amorru guztia (11); ardura guztia (19); argi guztia (14); arrazoi
guztia (15); arreta guztia (103); arropa guztia (20); arteko guztia (12); aste guztia (15); aurreko guztia (21); auzo guztia (12); beste guztia (130); bide
guztia (17); bizi guztia (20); bizitza guztia (70); botere guztia (15); dagoen guztia (125); dagokion guztia (20); dakidan guztia (26); datorren guztia
(13); daukadan guztia (20); daukagun guztia (13); daukan guztia (13); denbora guztia (93); diru guztia (105); dokumentazio guztia (14); egindako
guztia (44); egun guztia (44); erantzukizun guztia (17); erru guztia (39); esandako guztia (67); eskatutako guztia (18); etxe guztia (31); familia guztia
(32); gainerako guztia (126); gainontzeko guztia (16); gau guztia (23); gela guztia (12); gertaturiko guztia (21); gertatutako guztia (50); gorputz guztia
(33);
guztia adierazi (12); guztia ahaztu (11); guztia aldatu (11); guztia amaitu (11); guztia atera (28); guztia azaldu (20); guztia aztertu (12); guztia batera
(12); guztia bete (23); guztia betetzen (18); guztia bildu (27); guztia biltzen (14); guztia bota (15); guztia da (58); guztia dago (15); guztia dela (30);
guztia du (20); guztia egin (215); guztia eginen (15); guztia egingo (115); guztia egitea (19); guztia egiteko (59); guztia egiten (99); guztia eman (116);
guztia emanen (11); guztia emango (59); guztia emateko (23); guztia ematen (53); guztia entzun (16); guztia erakutsi (11); guztia eraman (12); guztia
ere (84); guztia esan (47); guztia esaten (20); guztia eta (154); guztia ez (136); guztia ezagutzen (13); guztia ezin (15); guztia galdu (51); guztia
galduko (11); guztia galtzen (22); guztia gertatu (26); guztia gertatzen (12); guztia gezurra (18); guztia hartu (17); guztia hartzen (27); guztia hasi
(14); guztia ikusi (33); guztia ikusita (13); guztia ikusten (19); guztia irakurri (11); guztia izan (25); guztia izango (24); guztia jakin (16); guztia jan
(19); guztia jarri (19); guztia jaso (11); guztia kendu (21); guztia kentzen (14); guztia kontatu (55); guztia kontatzen (14); guztia kontuan (38); guztia
ona (11); guztia ondo (18); guztia ongi (14); guztia pasatu (11); guztia suntsitu (13); guztia utzi (14); guztia zegoen (14); guztia zen (19); guztia zuen
(11); guztia zure (14);
hau guztia (584); herri guztia (41); historia guztia (16); hori guztia (1546); horra guztia (13); hura guztia (405); ia guztia (47); ikasitako guztia (16);
ikusitako guztia (11); ile guztia (13); indar guztia (69); informazio guztia (82); inguru guztia (42); inguruko guztia (18); itxura guztia (22); izate guztia
(19); jende guztia (243); kemen guztia (11); kontu guztia (25); laguntza guztia (19); lan guztia (71); lur guztia (19); lurralde guztia (11); material guztia
(18); mundu guztia (277); nekien guztia (11); obra guztia (22); odol guztia (14); on guztia (31); pisu guztia (29); prozesu guztia (32); talde guztia (15);
tresneria guztia (12); ur guztia (31); urre guztia (11)
ahal den guztia (30); hori guztia egiteko (15); hori da guztia (30); jende hura guztia (17); egiten zuen guztia (14); egiten duen guztia (12); ahal nuen
guztia (12); nahi duen guztia (37); hori guztia esan (11); nahi zuen guztia (37); jende hori guztia (11); guztia egingo duela (17); ahal dugun guztia (27);
eta gainerako guztia (35); ahal duen guztia (47); egiten duten guztia (13); dagoen guztia egiten (11); guztia egin zuten (13); esaten duen guztia (11);
guztia kontuan hartuta (18); bere arreta guztia (11); guztia egiten ari (12); lan hori guztia (13); guztia egingo dut (25); guztia egingo dugu (23); egin
beharreko guztia (18); dugun guztia emango (11); kontu hau guztia (11); eta hura guztia (25); jakin beharreko guztia (16); nahi zuten guztia (12);
guztia egin eta (15); behar duen guztia (20); behar duzun guztia (15); ahal zuen guztia (35); behar den guztia (56); behar zuen guztia (13); behar zen
guztia (13); eta beste guztia (23); gertatu zen guztia (16); guztia kontatu zion (21); gertatzen den guztia (25); hori guztia egia (11); guztia galdu zuen
(11); guztia egingo du (14); bere indar guztia (15); egin zuen guztia (25); hori guztia egin (22); guztia emango dugu (12); gertatzen zen guztia (13);
guztia egin zuen (28); egindako lan guztia (13); izan zuen guztia (12); hori guztia dela (22); guztia gutxi balitz (22); guztia egiten du (13); ahal duten
guztia (26); zuten guztia egin (14); nahi duten guztia (11); ahal zuten guztia (20); guztia eman behar (14); eskuetan dagoen guztia (11); ahal dudan
guztia (32); nahi duzun guztia (35)
adierazpen guztiak (16); adiskide guztiak (11); agindu guztiak (28); agiri guztiak (25); ahaide guztiak (14); ahalegin guztiak (184); ahalmen guztiak
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guztiek (12)
euskal herritar guztiek (22); guztiek parte hartuko (11); pertsona guztiek dute (20); guztiek huts egin (13); guztiek baino gehiago (13); guztiek egin
zuten (12); guztiek onartu zuten (15); alderdi politiko guztiek (42); guztiek bat egin (37); guztiek egin dute (16); guztiek aho batez (19); beste guztiek
bezala (12); politiko guztiek parte (13); guztiek izan behar (20); guztiek alde egin (11); guztiek parte hartu (37); talde politiko guztiek (16); eragile
guztiek parte (11); guztiek bat egiten (14); guztiek izango dute (13); guztiek egon behar (14); indar politiko guztiek (11); guztiek jakingo dute (11);
guztiek parte hartzeko (19); guztiek egiten dute (13); eta gainerako guztiek (12); beste alderdi guztiek (11)
alderdi guztiekin (46); berme guztiekin (15); beste guztiekin (34); eragile guztiekin (24); gauza guztiekin (21); gizon guztiekin (11); guztiekin bat (14);
guztiekin batera (82); guztiekin bildu (22); guztiekin egin (13); guztiekin hitz (39); haiekin guztiekin (21); hauekin guztiekin (12); horiekin guztiekin
(60); indar guztiekin (31); israeldar guztiekin (18); jokalari guztiekin (17); ondorio guztiekin (20); politiko guztiekin (15); talde guztiekin (12); tresna
guztiekin (13); xehetasun guztiekin (35); guztiekin hitz egiteko (14); guztiekin hitz egin (14); beste guztiekin batera (13)
alde guztien (38); alderdi guztien (94); anaia guztien (20); animalia guztien (11); arazo guztien (14); atal guztien (11); aukera guztien (16); bertute
guztien (19); beste guztien (124); biktima guztien (13); bizidun guztien (13); bizilagun guztien (14); biztanle guztien (14); dauden guztien (11);
demokratiko guztien (12); diren guztien (46); duten guztien (38); emakume guztien (41); eragile guztien (50); erakunde guztien (16); erkidego guztien
(12); eskubide guztien (63); espainiar guztien (14); euskaldun guztien (13); gainerako guztien (22); gaitz guztien (19); gauza guztien (275); gizaki
guztien (27); gizon guztien (25);
guztien adostasuna (15); guztien ahotan (34); guztien aita (12); guztien aitzinean (13); guztien alde (41); guztien aldean (21); guztien aldeko (19);
guztien aldetik (12); guztien ama (16); guztien antzera (25); guztien arabera (252); guztien ardura (24); guztien artean (632); guztien arteko (177);
guztien artetik (89); guztien atzean (24); guztien aurka (70); guztien aurkako (22); guztien aurrean (130); guztien aurretik (27); guztien azpian (17);
guztien azpitik (14); guztien babesa (21); guztien berri (89); guztien bidez (14); guztien bilduma (13); guztien bitartez (11); guztien borondatea (12);
guztien buru (35); guztien buruan (11); guztien defentsa (12); guztien egilea (17); guztien egoera (14); guztien erdian (15); guztien errespetua (12);
guztien esku (15); guztien eskubide (38); guztien eskubideak (32); guztien eskura (14); guztien eta (39); guztien gain (22); guztien gainean (46);
guztien gaineko (22); guztien gainera (20); guztien gainetik (457); guztien giza (19); guztien helburua (19); guztien inguruan (17); guztien interesak
(16); guztien izenak (36); guztien izenean (71); guztien jabe (37); guztien jaun (13); guztien kausa (15); guztien kontra (77); guztien kontrako (20);
guztien laguntza (23); guztien lana (12); guztien oinarrian (12); guztien oinarrizko (12); guztien ondoren (25); guztien onerako (15); guztien parte (64);
guztien sorburu (11); guztien zerrenda (46)
haien guztien (85); hauen guztien (62); herri guztien (47); herrialde guztien (19); herritar guztien (144); hiritar guztien (16); hitz guztien (11);
hizkuntza guztien (15); horien guztien (274); ia guztien (14); ikasle guztien (21); indar guztien (16); israeldar guztien (13); itxura guztien (199); izaki
guztien (14); jainko guztien (16); jokalari guztien (24); kide guztien (30); lan guztien (25); langile guztien (24); lege guztien (13); leinu guztien (13);
mota guztien (25); nafar guztien (16); nazio guztien (24); ondasun guztien (25); oztopo guztien (20); pertsona guztien (60); politiko guztien (69); preso
guztien (17); santu guztien (38); sorkari guztien (15); talde guztien (47); zale guztien (11); zeuden guztien (22); zientzia guztien (11); ziren guztien
(25); zuen guztien (18)
euskal herritar guztien (41); eta guztien artean (24); horien guztien artean (29); gauza guztien kausa (12); israelgo leinu guztien (11); alderdi politiko
guztien (24); guztien berri eman (15); gizon emakume guztien (12); gauza guztien egilea (11); giza eskubide guztien (29); alderdi guztien artean (13);
beste guztien gainetik (50); guztien arteko elkarrizketa (17); guztien parte hartzea (47); horien guztien gainetik (18); gauza guztien gainetik (74);
oztopo guztien gainetik (19); guztien gainetik dago (12); itxura guztien arabera (190); pertsona guztien giza (11); haien guztien artean (15); guztien
eskubide guztiak (14);
horiengatik guztiengatik (11); anaia guztientzat (12); beste guztientzat (13); herri guztientzat (12); herritar guztientzat (21); adin guztietako (48); alde
guztietako (16); alderdi guztietako (45); arlo guztietako (11); bazter guztietako (14); era guztietako (373); eskualde guztietako (13); euskalki
guztietako (13); garai guztietako (19); herri guztietako (25); herrialde guztietako (21); hizkuntza guztietako (13); kolore guztietako (42); maila
guztietako (18); mota guztietako (216); politiko guztietako (17); adin guztietako jendea (13); alderdi guztietako ordezkariak (13); era guztietakoak
(13); mota guztietakoak (13)
alde guztietan (157); alderdi guztietan (16); aldi guztietan (20); alor guztietan (39); arlo guztietan (119); atal guztietan (25); auzo guztietan (11); baina
guztietan (11); bazter guztietan (149); beste guztietan (23); eginkizun guztietan (11); egintza guztietan (14); egoera guztietan (12); egun guztietan
(32); egunkari guztietan (14); ekintza guztietan (12); erakunde guztietan (16); eremu guztietan (29); eskualde guztietan (37); esparru guztietan (33);
etxe guztietan (34); gai guztietan (17); gainerako guztietan (12); garai guztietan (35); gatazka guztietan (13); gauza guztietan (165); gela guztietan
(13); gune guztietan (11); guztietan ageri (19); guztietan agertzen (25); guztietan aurkitzen (14); guztietan azaltzen (12); guztietan barrena (14);
guztietan berdin (18); guztietan bere (16); guztietan bezala (100); guztietan bezalaxe (11); guztietan egin (37); guztietan egiten (26); guztietan egon
(26); guztietan ere (44); guztietan esan (11); guztietan eta (78); guztietan ez (33); guztietan gauza (13); guztietan gertatu (13); guztietan gertatzen
(42); guztietan ikusten (12); guztietan izan (34); guztietan izaten (14); guztietan sartu (15); guztietan zehar (26); haietan guztietan (32); hauetan
guztietan (86); herri guztietan (91); herrialde guztietan (61); hiri guztietan (30); hiriburu guztietan (12); hitz guztietan (13); hizkuntza guztietan (35);
horietan guztietan (102); ia guztietan (24); kale guztietan (11); kasu guztietan (118); lan guztietan (24); leku guztietan (184); lerro guztietan (17);
lurralde guztietan (31); maila guztietan (77); modu guztietan (11); mota guztietan (21); nazio guztietan (12); norabide guztietan (23); nuen guztietan
(20); ordu guztietan (19); partida guztietan (67); postu guztietan (12); proba guztietan (12); puntu guztietan (11); sail guztietan (19); sektore guztietan
(11); talde guztietan (17); toki guztietan (115); txapelketa guztietan (15); txoko guztietan (12); une guztietan (22); zentzu guztietan (28); zoko
guztietan (16)
urte horietan guztietan (17); munduko bazter guztietan (11); bizitzako egun guztietan (12); ahal zuen guztietan (20); urte hauetan guztietan (48); urte
haietan guztietan (11)
alde guztietara (111); bazter guztietara (68); era guztietara (14); etxe guztietara (14); guztietara begira (14); guztietara begiratu (11); guztietara
hedatu (12); guztietara iritsi (17); guztietara zabaldu (27); leku guztietara (33); toki guztietara (13); alde guztietarantz (18); alde guztietatik (297);
bazter guztietatik (46); gaitz guztietatik (16); gauza guztietatik (19); guztietatik kanpo (16); guztietatik libre (12); horietatik guztietatik (35); leku
guztietatik (29); gauza guztiez (28); horiez guztiez (16); indar guztiez (18); bizi guztiko (21); inguru guztiko (12); mundu guztiko (55); urte guztiko (22)
beste guztiok (31); euskaldun guztiok (16); gainerako guztiok (13); garen guztiok (13); gauden guztiok (13); gizaki guztiok (16); gu guztiok (76); guk
guztiok (24); guztiok bat (11); guztiok batera (15); guztiok bezala (16); guztiok dakigu (28); guztiok dugu (21); guztiok egin (16); guztiok ere (28);
guztiok ezagutzen (15); guztiok gara (19); guztiok gaude (12); hauek guztiok (19); herri guztiok (12); herritar guztiok (24); horiek guztiok (44); jokalari
guztiok (12); zuek guztiok (32); euskal herritar guztiok (11); euskaldun guztion (12); gu guztion (36); guztion ardura (11); guztion artean (129);
guztion arteko (26); herritar guztion (12); guztiona da (15); etxebizitza guztiontzat (17); hori guztiori (47); urte guztiotan (13)
daude guztira (11); dira guztira (63); ditu guztira (40); dituzte guztira (11); guztira bost (18); guztira lau (11); guztira sei (14); guztira zortzi (11); ziren
guztira (39); zituen guztira (21); zituzten guztira (11); bizi guztirako (37); bizitza guztirako (32)]

guztiahaldun 1 izond guztiz ahaltsua dena, zernahi ahal duena. ik ahalguztidun; guztiahaltsu.

Parisko
errege guztiahaldunen ezagutzatik kanpo geratzen diren lurraldeak. Jaun guztiahaldun batek bere urratsak gidatuko balitu bezala.
Argindarraren giltzari eragiten dion esku guztiahaldunak bereizten ditu jolasaren eta atsedenaren munduak, argi-itzaltze horrexek
markatzen baitu haurren loaren hastapena. Hornitzailea W. zen, aleman industria handi eta errespetagarri bat, aliatuek gerra ondoren IGFarben guztiahalduna erdibitua zuten enbor-adar haietako bat. Hondamen fisikoak egunero egiten du urrats bat aurrera; guztiahalduna
da eta ez du inoiz ere hutsik egiten. Borges, bere jendearen begietara, heroia zen guztiahalduna zelako, Robin Hood bezala. Ez dezagun
ahantz masa-hedabideak ez direla guztiahaldunak. Ez zen zaila, ez eta neketsua Jaungoiko guztiahaldunarentzat berak egindakoak
ordenatzea. Aspaldi ordaindu niola Jainko guztiahaldunari, giristino gisa, zor nion zerga. Heriotzaren beldurra bat-batean iritsi zitzaion,
eta erabat menderatu zuen, guztiahaldun eta larderiatsu.

· 2 iz Jainkoa.

Sorkuntza izenburuko eleberrian, Guztiahaldunak bere obra nola zertu zuen kontatzen du Dino Buzzatik. Zaldi hau
Ahmetentzako oparia da, Guztiahaldunak bidali dio. Aski arrazoin zela tigrearen edertasun basati hura Guztiahaldunaren existentzia
frogatzeko.

guztiahalduntasun iz guztiahalduna denaren nolakotasuna. ik ahalguztiduntasun.

Horra zergatik, Jainkoaren
guztiahalduntasuna betidanik aktuan dagoena izan den eta zergatik betiko halaxe iraunen duen. Guztiahalduntasun-larderiazko
erakuskeria ulertezin bat.

guztiahalmen iz erabateko ahala, ahalmen mugagabea. ik guztiahalduntasun. Bakan batzuen erronka horretatik
dator Konpainiaren guztiahalmena: haren balio eklesiastikoa, metafisikoa.

guztiahaltasun iz guztiahalduntasuna. Babiloniako gizon guztiak bezala, prokonsul izan naiz; guztiak bezala, esklabo; ezagutu
ditut orobat guztiahaltasuna, desohore eta iraina, kartzelak. Jaungoikoak, zeru-lurrak eta unibertsoa, eta unibertsoan den guztia [...]
egin dituenak ez dauka oilo batekin tratu egin beharrik bere guztiahaltasuna erakusteko. Hogeiren bat urtetik hona, hautespen
naturalaren guztiahaltasuna eta eboluzioaren jarraitutasuna auzitan jarri ditu Eldredge eta Gould-ek proposaturiko "jauzikako oreka"
delakoaren teoriak.

guztiahaltsu izond guztiahalduna, guztiz ahaltsua.

Gorena, onena, ahaltsuena, guztiahaltsuena, urrikaltsuena eta
zuzenena, ezkutukoena eta agerikoena, ederrena eta bizkorrena, egonkorra eta edukiezina, aldaezina eta oro aldatzen duzuna.

guztitasun iz guztia denaren nolakotasuna.

Bestela esanda, dena bere hartan, dentasun edo guztitasuna bai beharbada,
hura harrapa dezake eta menderatu, baina bestelako gauzarik ez, taxuzko gauzarik ez. Sistema quinearrak esanahia baztertuko du
kontzeptu autonomo gisa, eta bere jakintzasistema ereduak guztitasun bat bezala jokatuko du.

guztiz

[8] dama guztiz atseginak (10)
guztiz ahaztu (12); guztiz ahaztuta (10); guztiz aldatu (35); guztiz argi (22); guztiz argia (11); guztiz arrotza (9); guztiz atsegin (9); guztiz atsegina
(11); guztiz atseginak (10); guztiz bakarrik (8); guztiz baldintzatu (11); guztiz baliagarria (8); guztiz bat (63); guztiz baztertu (14); guztiz beharrezkoa
(35); guztiz beharrezkoa da (10); guztiz berezi (9); guztiz berezia (14); guztiz berri (12); guztiz berria (21); guztiz berriak (11); guztiz bestela (20);
guztiz bestelako (34); guztiz bestelakoa (56); guztiz bestelakoa da (12); guztiz bestelakoak (18); guztiz bidegabea (8); guztiz bidezkoa (8); guztiz
desagertu (16); guztiz desberdina (22); guztiz desberdinak (12)
guztiz eder (11); guztiz ederra (20); guztiz egia (12); guztiz egokia (19); guztiz emana (10); guztiz etsita (10); guztiz ezaguna (8); guztiz ezberdin (9);
guztiz ezberdina (24); guztiz ezberdina da (8); guztiz ezberdinak (15); guztiz ezezaguna (19); guztiz ezinezkoa (40); guztiz ezohikoa (12); guztiz galdu
(13); guztiz galduta (9); guztiz garbi (15); guztiz garbia (19); guztiz garrantzitsua (9); guztiz garrantzizkoa (12); guztiz harriturik (11); guztiz harrituta
(14)
guztiz interesgarria (12); guztiz itxi (8); guztiz itzali (8); guztiz kontra (13); guztiz kontrako (11); guztiz kontrakoa (69); guztiz kontrakoa da (18);
guztiz larria (8); guztiz leiala (8); guztiz libre (10); guztiz lotsagarria (8); guztiz loturik (11); guztiz normala (21)
guztiz oker (16); guztiz ona (29); guztiz ona izan (12); guztiz onak (8); guztiz ondo (9); guztiz osatu (21); guztiz osatzeko (12); guztiz sakratua (16);
guztiz sakratua da (9); guztiz santu (9); guztiz santua (14); guztiz santuak (12); guztiz santuaren (11); guztiz seguru (13); guztiz sendatu (12); guztiz
sinetsita (13); guztiz txundituta (8)
guztiz ulertezina (8); guztiz ulertu (8); guztiz ustekabean (8); guztiz ziur (22); guztiz zoriontsu (8); guztiz zuzena (11)
hala eta guztiz (1010); halaz guztiz (83); halaz guztiz ere (18); hau guztiz (23)]

guztizko 1 izlag erabatekoa, guztia hartzen duena. Halarik ere, ***ko jaun dukeak, neure lehengusuak, nori ere dakizunez
guztizko onginahia zor baitiot, jakinarazi berri dit Napolira deitua izan dela. Dualisten iritziz, guztizko engainuan bizi gara, egiatzat hartu
ohi ditugun uste gehienak berez faltsuak baitira. Halere, ezin da esan guztizko ezustea izan zenik. Bai, ezdeusean erortzen nintzen,
guztizko ezdeusean. Menperatu zituenean santuak tentaldiak, gure Jauna bera agertu zitzaion, guztizko atseginez. Beraz, bilatu beharra
dago guztizko irrikiaz, ezkutaturik dagoen bitartean. Horrelakoetan beharrezkoa da guztizko pazientzia edukitzea. Kultura elitista baten
guztizko etsaiak dira. Erositako nekazarien guztizko prezioa ehun mila errublo ingurukoa zela. Horrek diakronikoaren eta sinkronikoaren
arteko guztizko bereizketa dakarkigu berriro ere. Eremu honetako guztizko BPGa. Energiaren guztizko kontsumoa %26 hazi zen 1990-

·

2002 epean. Lan bikainak, guztizko interesanteak, inondik ere. Guztizko inozotzat hartuko ninduela jakinik ere, hirugarren galdera egin
nion ahots aztoratu samarrez.

2 (izen soil baten eskuinean) Bihotz guztizko jaieraz beneratzen zituen borrokaldian lagun ditugun eta ibar beltz-ilunetan gurekin
doazen aingeruak.

3 (nire, bere eta kidekoen ondoan)

Nere guztizko Txomin Garmendia homologatu gabeak hala idatzi ohi du frankotan. Gure
munduko izateari bere guztizko zentzua ematerakoan. Nire amodioa zu izanik, nire guztizkoa zara, baina zu gabe ere, bizirik iraun
dezaket.

· 4 ( izenondo gisa) Ideia finko hura, bada, [...] bakardade guztizko hartan handituz eta handituz, daratulu baten gisan ari zitzaion
barneratzen. Eta isilaldi guztizko horretan pasa nuen urte madarikatu hura. Iluntasuna trinko baino trinkoagoa zen, eta isiltasuna
guztizkoa. Zehaztasun guztizko batez berritzen nituen gorabehera konkretu haiek guztiak. Aski kezkabide ederra banuen haatik, neure
ezaxolakeria guztizkoak kezkatik begiratu ez baldin banindu. Nola amorante batzuei gorputzen urruntzerik tipienak arimen urruntze
guztizkoa dakarkien [...]. Zirrara hura osoa eta guztizkoa egin zitzaidala. Gau batez, lo gozo guztizkoan nengoela, norbait sartu zen
gelan. Amodio guztizko eta betea.
[3] bere guztizko (5); guztizko atseginez (4); nere guztizko (5)
bere guztizkoa (4)]

