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ahaide
senidea, familiakoa

«Gilaren luzera berdin-berdin izaten dute betiko, hasiera-hasieratik, eta ahaide
bakarra amabitxia izaten dute.» 84

ahapeka
isilean, xuxurlatuaz

«Eta ahapeka konjuriozko hitzak esaten zituen, otoitz moduko hitzak, eta
gero, gorputz-atal minduaren gainean gurutzeak egiten zituen.» 11

aiztokada
labankada

«Irudiei aiztokada ugari eman zizkieten –jarraitzen du kronikak–, eta horren
ondorioz...» 53

akabera
amaia, amaiera

«Eta hortik etorri zitzaien akabera biei.»
29

alarau
garrasia, ulua bezalakoa

«Hanken gainean zutik, bi eskuak begietan, orroe egin du hartzak, garrasi
negarrezko alarau bat irten zaio barru-barrutik.» 60

aldarri egin
oihukatu, aldarrikatu

«“...nora zoaz, nora zoaz”, aldarri egin nahi izan nion erraldoi hari, begietan
zuriaren ordez itsasoaren eta zeruaren urdin koloreko begia zuen gizonari.» 10

alfanje
ezpata mota bat

«...Santa Katalina erdibiturik dago, eta denak alfanje kolpez josirik mota dira.»
53

amorrotz
olagarroa, amarratza

«Eta, orain bai, aurrera goaz! Bada, pipeak jotzen diren, izaki beldurgarriak
uxatzeko, amorrotz edo olagarro erraldoien garroetan harrapatuak...» 18

ankerkeria
krudelkeria

«Haien azkena izen mitikoei loturik eta ankerkeriaz lainoturik kontatzen
zaigu.» 24

arakatu
miatu, ikustatu

«Nik, ordea, Martxeloren apunteei jarraituz, beste kronika batzuetan
arakatzen jarraitu nuen egiaren bila.» 30

arerio
etsaia, aurkaria

«Ezin zuen ahaztu bere fedekoen artean ere zenbait etsai eta arerio zituela,
ez.» 32

arima
espiritua, gogoa

«Neure antzeko arima bat aurkitu dut.»
45

arrastean
arrantza teknika mota bat

«Bou izena ematen zaie arrastean eta lanean binaka ibiltzen diren
arrantzuntziei. Hala ere, hemen aipatzen diren lau bouak bereziak dira.» 14

arribadan
portura heldu, iritsi

«Behin sartu egin ziren Elantxobeko portuan Bermeoko txalupa batzuk
arribadan...» 79

arrotz
atzerritarra

«La Rochellekoek oina Izaroko lehorrean jarri orduko, eta arrotzak hara
zuzenean zetozela ikustean...» 52

artega
urduri

«Hartz iluna artega da.»
59

artegatasun
kezka, urduritasuna

«Tea ahal bezala edan nuen, artegatasunez.»
37

ase
bete

«Gudaldi hori zein izan zen ez badakizu (...) jakin ezazu Matxitxakoko batailaz
ari naizela eta hurrengo lerroetan zure jakinmina asetzen saiatuko naizela.» 94

atalasean
atarian

«Kobazuloko atalasean geratu da hartza, eta orroe egin du, munduari bere
mezua adierazteko...» 58

atondu
konpondu, apailatu

«Niri zegokidan ohea atondu gabe zegoen eta komunean ez zegoen urik.»
46

auzune
auzotegia, auzoa

«Auzunea turkiarrena zen goitik behera.»
36

aztikeria
sorginen kontuak

«Ez dakit nik amamari entzundako aztikeriarengatik izan ote zen, baina behin
hartako loaldia berezia izan zela iruditu zitzaidan...» 8

bateria
Guda-tresneria

«Utziko ote zien esturak eta larridurak behar bezla jarduten bouetako
marinelei, ofizialei, kostaldeko baterietan zirenei?» 96

betazpi
begipea

«Beltzarana zen eta begiak disdiratsu eta betazpiak oso markaturik zituen.»
39

bildots
arkumea

«Zati-zati egin omen zituzten guztiak, bildotsak edo arkumeak balira bezala.
Lepoak moztu, besoak atera, hankak xehetu, zer ez omen zieten egin.» 33
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birjina edo puntzela
sexu-harremanik izan ez duena

«...haurdun zegoela ohartu baitzen eta (...) haurdun egon eta puntzela edo
birjina izan, hori dena batera ezin da, bata ala bestea, baina biak batera ez.» 20

bokarta
antxoa, arrantzaleen hizkuntzan

«...horiek uretan mugitzen zirenean bokartaren tankeran luzatzen baitziren.»
13

bolbora
sutautsa

«Hala eta guztiz ere, ezin erre izan zuten kaustroa, ezta eliza ere, nahiz eta
sutautsa-bolbora ugari erabili.» 53

bou
arrantzuntzi mota bat

«Azkenean, Nabarra boua hondora joan zen (...) komenigarria litzateke bou
hitzaren esangura argitzea.» 14

bou
itsasontzi mota bat

«Bou izena ematen zaie arrastean eta lanean binaka ibiltzen diren
arrantzuntziei. Hala ere, hemen aipatzen diren lau bouak bereziak dira.» 14

branka
Itsasontziaren aurreko partea

«Brankatik gilarainoko zut-lerroak 17,6 metro zituen. Neurriz, ez zen oso
itsasuntzi handia.» 83

bulartsu
ausarki, adoretsu

«Itzuli eta Portuondoren bi galerei erasotzea erabaki zuen eta, bulartsu ekin
ondoren (...)  gainerako bi itsasuntziak preso geratu ziren.» 29

danbada
eztanda,  kolpe zaratatsua

«Gure oroimenean ere halako danbada jotzen du izen horrek, Drake!»
55

dardar egin
mugitu, ikaratu

«Mahai gaineko edalontziek eta pitxerrek dardar egin dute.»
63

denborale
ekaitza, haizea eta euri erauntsia

«...bat-batean denborale handi bat harrapatu zuten eta bi lagunek promes bate
gin zuten...» 76

destruktore
gerraontzin ertaina

«Kostaldetik gertu, errebeldeen Canarias kruzeroa, Velasco destruktorea eta
Galerna izeneko arrantzuntzi armatua zebiltzan.» 95

dotrina
ikasbidea, jakinbidea

«Calvinismoak, Calvinoren dotrinak, erro sakonak izan zituen La Rochelle
aldea, besteak beste.» 49

elezaharra
kondaira, fabula, ipuina

«Behin batean, Eskozia urrunean errege bat izan zen, eta kondaira edo
elezaharretako errege gehienek bezala, alaba bat izan zuen.» 17

elizpeko
eliz ataria, elizaurrea

«Portua bera, hegoaldera begira dagoen erromatar hiriaren hondakinak eta
elizpeko ur bedeinkatuaren ontziari eusten dion zutarria.» 24

eritegi
erietxea, ospitalea, erizaindegia

«Eritegira joan zedila eskatu zioten bermeotarrari, eta hark ezetz: «Oraindik
traste hau gidatzeko gauza naiz ni gero, zuek ekin zuenari...» 97

ermita
baseliza

«Hugonoteek, Izaroko komentuaz gain, Gaztelugatxeko ermita ere erre eta
bertako ermita.» 54

ernamuin
hasiera, jatorria

«Berberia izango zenaren ernamuina, Aljer hiria, turkiarren legeen barruan
sartzea lortu zuen.» 44

erramu
arrauna

«...herrira atera ei zituzten erramuak, belak, paloak, otzarak, eta beste
guztiak...» 79

estura
estutasuna, herstura

«Utziko ote zien esturak eta larridurak behar bezala jarduten bouetako
marinelei, ofizilei, kostaldeko baterietan zirenei?» 96

etsipen
desesperazioa, desengainua

«...fraileak harriturik jaiki ziren ohetik, gaubeilan izaniko anaiak kanpaia
etsipenez jo eta gero.» 50

fedeko
sinestuna, erlijiosoa

«Granada Islamaren fedekoen azken baratza izan zen Penintsulan eta galduta
zegoen  andalusientzat.» 25

gabia
mastaren goialdeko saskia

«Gabizainak itsasuntziren bat ikusi bezain laster...»
68

gabizain
gabiko marinela, begiralea

«Gabizainak itsasuntziren bat ikusi bezain laster ekingo zioten
harrapakinari...» 68

gaitzesgarri
madarikatu

«Eta diodan moduan Goldenhair-ek ez zen ezer gaitzesgarririk egin, eta hala
eta guztiz ere, ekaitza etorri zitzaien...» 19

gakoturik
klabaturik, irtenbiderik gabe

«Zer gerta zitekeen itsasuntziaren gila hareatzan gakoturik geratuz gero?»
86
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galera
itsasontzi mota bat

«Itzuli eta Portuondoren bi galerei erasotzea erabaki zuen.»
29

garro
erroa, tentakulua

«...olagarro erraldoien garroetan harrapatuak izan ez zitezen eta, bide batez,
zeruan ekaitzik ager ez zedin.» 18

gatibualdi
presoaldia

«...egunak aurrera zihoazen gatibualdi hartan.»
31

gilara
itsasontzien bizkar hezurra

«Brankatik gilarainoko zut-lerroak 17,6 metro zituen. Neurriz, ez zen oso
itsasuntzi handia.» 83

ginbelet
zurean zuloak eskuz egiteko

«Ginbelet bat behar izan zuen eta denda batera joan zen...»
80

gudaldi
bataila

«Gudaldi hori (...) jakin ezazu Matxitxakoko batailaz ari naizela eta hurrengo
lerroetan zure jakinmina asetzen saiatuko naizela.» 94

harrotu
puztu

«Begiak erabat zabaldu gabe oraindik, putz egin eta lurreko hautsa puztu
harrotu du.» 57

hasperen
zizpurua, arnas beherapena

«Halako batean, Muruetako untziolaren paretik igarotzena, hasperen egin
zuen gizon haietako batek.» 81

hautsi
apurtu, puskatu

«Zenbait keramika zati erromatarrek jan ere egiten zituela adierazten duten
plater hautsiak edo direnak.» 24

hugonote
Frantziako protestanteak

«Hugonoteak! Erraz diogu orain hitz hori. Fraileak ikaratu egingo ziren hitza
entzute hautsaz, ostera.» 50

idoro
aurkitu, topatu

«Han behean, beren sortetxeak egon idoro dituzte arkeologoek.»
24

igorri
bidali

«Alonso de Peralta izenekoak, urdaia, okela gazitua eta beste jateko batzuk
igorri zizkion semeari.» 32

ikur-untzi
ikurra daroan itsasontzia

«Non ziren Nabarra eta Donostia bouak? Ez ziren ikusten. Zer egin?
Gipuzkoaren kapitainaren eskueta zegoen erabakia, bera baitzen ikur-untzia.» 95

iraulka
biraka

«Lurrean iraulka egin du hartzak, zozoaren odolo eta lumak non-nahi utziz.»
60

iruzur
engainua, azpijokoa

«...harrapakinaren barruan izan daitekeen guztiaren fede ematera gure
begiraleei, iruzurrik gerta ez dadin...» 28

itsastar
itsasokoa, itsasoari dagokiona

«Beraz, Eskoaziako itsastarrek pipeak joko zituzten, piztia haiek uxatzeko,
zeren eta baleek pipeen hotsa entzun eta pulunp!» 18

itzartu
esnatu, iratzarri

«...eta halako ametsen bat izan ondoren itzartu naizen guztietan, poza eta
frustrazioa batera nabaritu izan ditut nire barruan.» 7

izkribu
idazkia, idatzia

«Nire moduan, ingelesa hobetzera eta zenbait izkribu bilatzera teoria zen
Londonera.» 45

kakatan egon
mozkortuta

«Azken hau kakatan omen zegoen, bera inoren alde ez zegoela behin eta
berriro esaten.» 98

kalapita
zalaparta, iskanbila

«Etxeko jaunak egundoko kalapita eta zaratak egin zizkion nire adiskideari.»
43

karel
itsasontziaren goialdeko ertza

«Animaseko karelen artean ziren antillar errebeldeak.»
69

kasik
ia-ia

«Angelu kasik zuzena geratu zaizu, ezta?»
94

kikara
taza

«Behin kafea hartzen nengoela, barrako zokondoan Patxin zegoen, tabakoari
zurrup eta kikareari zurrut.» 90

kitzikaturik
zirikaturik

«Eta kontzeptu horrek kitzikaturik, besoak zabalduz amildu da maldan
behera piztien bila.» 61

koipetsu
gantzatsua, sebosoa

«Bada, hugonoteek Gaztelako erregina koipetsu eta astun hark baino arinago
egin zuten goraino.» 52
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konboia
elkarrekin doazen itsasontziak

«...bouak laster hurbildu zitzaizkion, eta bai konboia osatu ere, baina (...) itzul
gaitezen gure marrazkira, ea konboiarena ondo azaltzen dudan.» 95

korapilo
itsasoko nabigazioan abidura

«Beraz, beste bi bouen bidetik urrunduz zihoazen. Galdames astiro zihoan,
hiru-lau korapiloko abiduraz.» 95

kronika
kontaketa ordenatua

«...hiriko forua eta legeak zin egitera etorri zenean, irla bisitatu nahi izan
baitzuen, eta kronikak dioenez...» 52

kubierta
itsasontziaren bizkarra

«Espeka eskuetan kubiertan ziren bietariko bati zart jo zion giltzurrunetan eta
behera joan zen...» 70

kutsu
aztarna, arrastoa

«Dendaren atzealdeari Mediterraneoko ohituren kutsua zerion.»
39

legoa
distantzi neurria, 5,5 km edo

«...Lamiarango ermitaren behean, Izaroko irlatik legoa erdiko aldean, eta
haietako bat bera ez zen bizirik irten handik...» 54

lemazain
ontzi-gidaria

«Kanoikada batek Gipuzkoaren lema airean eraman zuen. Jainko laztana!
Lemazaina hilik zen.» 97

liturgia
gurtza publikoa

«Hugonoteek berek ere deabruaren kumetzat zituzten fraile katolikoak, eta bai
horien irudiak eta liturgia ere.» 52

lohiune
lokatzez edo zikinkeriz betetako

«...horretan ere puntu beltz bat dagoela, lohiune edo ilunune bat, eta nik hori
argitu nahiko nuke.» 81

lorratz
Oinatza, aztarna

«...baina eman zidan lorratza nahikoa izan zen azterketari ekin niezaion.»
82

lukurreria
diruzalekeria, zikoizkeria

«...beste apur bat han utzi, kristauengan lurrunkeria eragin nahi izan zuen.»
43

makala ez izan
sendoa, gogorra izan

«Borroka latza izaten dute hegaluzeek amuarekin, orain orduan bezala ez baita
makala arrain horien indarra.» 13

masta
ontzi-haga palu

«...Donostiako puntu batetik Bermeorantz, bat, bi, hiru… hamalau masta
nagusi zenbatu ahal izan baitzituen, hamalau untzirenak.» 50

mitiko
leiendakoa, jainkozkoa

«Haien azkena izen mitikoei loturik eta ankerkeriaz lainoturik kontatzen
zaigu.» 24

mozkin
etekina, irabazia

«...Portuondok, merkataritza-mozkinen bila, jardun ere.»
27

muino
mendixka, tontorra

«Mundaka eta Sukarrieta mugaide ditueralik, Portuondo izeneko muinoa
dugu.» 23

nasa
ontziratzeko lekua, portua

«Burdinazkoa zen eta, jakina, halakoak burdinatik datoz eta itsasora doaz.
Untziolako nasa lehorra, amaren sabel egiten zaie.» 84

ohantze
habia, etzalekua

«Ilun dago hartzuloan, negu guztian ohantze eta aterpe izan zaion gordeleku
epelean.» 57

oratu
heldu, lotu, eutsi

«Gero, eskua nire patriketatik atera eta paparretatik oratu ninduen.»
9

orpo
aztal, oindagora. Giza oinaren

«Orpoko giharren ebaki zituen, horrela oina aztertu ahal izango zuten.»
42

otoitz
errezua

«Eta ahapeka konjuriozko hitzak esaten zituen, otoitz moduko hitzak, eta gero,
gorputz-atal minduaren gainean gurutzeak egiten zituen.» 11

paldo
makila, jendea tormentuz hiltzek

«Baina ez du paldoa aipatu ere egiten, eta ez da krudelkerien deskribapenean
atzean geratzen delako.» 33

patrika
sakela, poltsikoa

«...zeren eta esnatu nintzenean, txanpon bat bainuen patrikan, loak hartu
aurretik ez neukana eta nire bizi guztian lehenengoz ikusten nuena.» 8

patua
zori, zorte

«Zorioneko patua, handik aurrera bere ikerketei argitasun berri bat eman ahal
izango ziola esan zidan eta.» 45

pipe
musika tresna, gaita

«...zeren eta baleek pipeen hotsa entzun eta punp! Egiten baitzuten itsasoko
alderik sakonenera; eskoziarren ustez.» 18

< >4



atalak.net •  HIZTEGITXOA   —  Urdaibaiko ipuin eta kondairak   Edorta Jimenez •  Zubia

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

predikatu
aldarrikatu

«Azken honek Alemania aldean predikatu zuen, Jean Calvinok, aldiz,
Suitzan.» 49

profeta
igarle, iragarle, azti

«...eta Bibliak Jonas profeta balearen barruan hiru egunetan egon zela dioenez,
lagunok, nola oten zen balea hura?» 18

pulunp
urpera, must

«Beraz, Eskoaziako itsastarrek pipeak joko zituzten, piztia haiek uxatzeko,
zeren eta baleek pipeen hotsa entzun eta pulunp!» 18

santutasun
donetasun

«Izaroko komentuaren santutasun-itzalari mesede egingo aipatua izateak.»
55

sarraila
zerrapoa, giltzarrapoa

«Guztientzako ezpatak izanik, azken oztopoa sarrailak eta giltzarrapoak
ziren.» 32

sastraka
sasia

«Kobazuloko sarrerako sastrakei eskuz zartada izugarria eman die hartzak, eta
argi-zerrenda bat sartu zaio handik...» 57

sen
korde,a intuizioa

«Basoan gora egiteko agindu dio senak, baina erleen dantzako burrunba aditu
du...» 58

sortetxe
jaiotetxea

«Horiek guztiak existitu baino lehen, Portuondo deitura zahar baten sortetxe
ere inguru honexetan izan omen zen, non egon zen zehatz ez badakigu ere.» 23

sumindu
biziki haserre

«...Eskoziako erregearen haserre suminduaren beldur izan gabe, Goldehair.»
22

supituki
bat-batean

«Supituki, haizea kiribildu egin da, sorgindurik bezala.»
60

taket
makil luzea

«...Arrotegik espeka deritzan taketa hartzeko aukera izan zuen.»
70

tamalez
zoritxarrez

«Tamalez ezin diot irakurleari Kanalako ederraren ederra adierazi orrialde
xume honetan.» 64

taxua eman
itxura eman, moldea, antza

«Nire lana haren oharrei taxua ematea izan da, besterik ez.»
12

taxutu
konpondu

«...langileen eskuek taxutzen dituzte –kasu honetan Hermenegildo Lozano
injineruak prestatu zituen planoen arabera...» 84

tenore
 garaia, ordua

«...norbere abenturak goraipatu, atxiloketaren tenorean izandako zorigaiztoaz
kexatu, eta jokoren bat edo beste asmatu.» 31

tiraina
olatu nahasien ondorioz sortzen

«Orduan, irribarrea zabaldu zitzaion, eta urpekuntziak uretan behera galtzen
direnean bezala, zurrunbiloak eta tirainak sortu ziren...» 10

totelka
motelka, zezelka

«Mikelekin nago –totelka esan nuen.»
37

transkripzio
hizkuntzaren soinuak,

«Transkripzio horiek oraingo grafiara aldatu aurretik...»
75

txitean-pitean
sarritan, maiz, askotan

«Gure itsas portuetan txitean-pitean ikusten dira begiren bateko ikusmena
hala galdu duten gizonak.» 14

ukatu
ezetsi, ezeztatu

«Kristau bataiatu zuten Francisco izenaz; gero, ordea, ukatu egin zuen fede
hori eta musulman bilakatu zen.» 31

untzi
itsasontzia

«Eta handik untzi bat besterik ez zen onik irten.»
29

usnatu
usaindu

«Atzeko aurrekoari ipurtaldean usnatzen bezala ageri da.»
58

zaildu
samurtasuna kendu, gogortu

«Oi, zein esku zailduak!»
9

zaildu
esperimentatua

«Antza, gorriak ikusi zituen, lagintza hark eskatzen zuen jende zaildua
untziratzeko.» 27

zaintsu
zain-giharrak larruazalean nabari

«Zein beso zaintsuak!»
9
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zamatu
kargatu, bizkar gainean jarri

«Muruetako nasan dinamitan gabarretan zamatzen zen. Handik Arketetara
eraman ohi zuten...» 86

zarrasta
urradura

«Hartz nabarraren eztarria atzapar bilakatu da, bere orroek zarrasta egiten
baitote.» 61

zartailu
zigorra emateko tresna

«Orduan, zartailua erabiltzen zen.»
29

zeta
zirikua,  armiarmen... haria

«Goldehair bere zetazko arropak eranzten, Goldenhair bere urrezko ilea
askatzen, Goldehair bere soinekoa biluzten...» 22

ziria sartu
engainatu, iruzur egin

«Nagusiak beste hilabeterako geratuko nintzela uste zuenean,taka,galanta
sartu diot ziria!» 43

zuhurtzi
zuhurtasuna, tentua

«...Portuondorena berarena izan zen, etsaiari sutsuegi ekinez zuhurtzia alde
batera utzi baitzuen.» 29
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