
Euskara aztergai 89

Esa1110/dejatorrak
Boni Urkizu

Gaurko euskara, kalean korriente era
biltzen den euskara ahozkoa eta, agian
neurri handiagoan, idatzita ikusten
<lena,gero eta arlote eta mottelagoa dela
esango genuke. Bestalde, gure hizkuntza
zaharra sukalde-txokotik atera beharrak
eta nahiak erdaraz jaso, mamitu eta go
goetatutako eta adimenaren lapikoan
maizegi erdararen lurrunaz maniatutako
pentsamendua euskaraz ematea eskatzen
digu. Eta sarriegi erdarazko formulen
kalkotan bilduta ematen ditugu pentsa
menduak, nahiz eta euskarazko hitzak
erabili.
Seguru asko alferrikakoa izango da

euskarazko esaldi jatorren -gaur jato
rrak, garai batean agian erdarazkoak
izango bait ziren- zerrendak ematen
aritzea. Baina agian baten bati lagundu
egingo diote. Izan ere, esaldi hauetakoak
edo hauen antzekoak entzuten ditugu
geure inguruan eta beharbada esan ere
asko edo gutxi esango ditugu, baina ez
<liraoso maiz azaltzen letraz idatzirik eta
oso bakan entzungo dituzu komunikabi
deetako euskara «kultoan», Nolanahi
ere, honelako zerrendek ez diote inori
kalterik egingo.
Hemengo hau Azkuenetik atera dugu

eta argitzeko testuinguru bat ezarriz
eman dugu. Multzo osoa bere luze-zaba
lean ikusi nahi izatera, jo Euskalerriaren
Yakintza-Literatura Popular Vasca !JI li
burura.
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l. Begiak ikusi ahala (cuanto abarca la
vista): Begiak ikusi ahala guztian ze
goen belarra.

2. Esne-mamitan bizi (vivir en la abun
dancia): Esne-mamitan bizi da gure
alaba ezkonduz geroztik.

3. Gogait gaizto egin (aspertu): Gogait
gaizto egin nuen andregaiaren zain.

4. Lurrak hartu (aclimatarse): Ederki
hartu ornen du gure mutila lur hark.

5. Bihotza erori (adorea galdu): Hura
ikusi zuenean, bihotza erabat erori
zitzaion.

6. Gaurdanik gora (gaurtik aurrera):
Gaurdanik gora ez dut gehiago erre
ko.

7. Atari zabalean lo egin (a la intempe
rie): Gau ederra zen eta atari zaba-
lean lo egin genuen. ·

8. Elkar bat egin (elkar hartu, aliarse):
Elkar bat egin dute lan horretarako.

9. Argi egin (alumbrar): Argi egin
horra, ez dut ikusten eta.

10. Etxea jantzi (amueblar): Ezkonduta
gero ere etxea erabat jantzi gabe zeu
katen.

11. Izan bihotz on (ánimo): Izan bihotz
on, nahiz eta gauzak asko zaildu.

12. Onez anean (a las buenas): hobe da
umea onez onean hartzea.

13. Ibilian-ibilian (al fin y a la postre): Ibi
lian-ibilianetxera itzuli zen azkenean.

14. Egunean-egunean (egunero): Egu
nean-egunean etortzen da oraindik
ere gure alaba etxera.
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15. A/de-a/de bota (calcular poco más o
menos): Alde-alde bota nuen eta as
matu.

16. Ore bateko opilak (lobos de la misma
camada): Ore bateko opilak dituzu
horiek; badute, bai, elkarren antza.

17. Hari oneko gizona (de buen carác
ter): Hari oneko gizona da gure erre
torea.

18. Hari gaiztoko gizona (de mal carác
ter): Hari gaiztoko gizona zen ira
kasle hura.

19. Mauka-mauka jan (comer a dos ca
rrillos): Poza ematen du ume honek,
mauka-mauka ja ten ikusita.

20. Hezeak eta iharrak jan (devorar lo
que se encuentra a mano): Hezeak
eta iharrakjango nituzke nik dauka
dan gosearekin.

21. Barrenak agindu: Barrenak ez dit
agintzen (kontzientziak ez duela uz
ten alegia).

22. Bete-betean egon (estar convencido):
Bete-betean nago ni gure mutila ez
dela izan.

23. Negu mineanluda minean (neguaren/
udaren erdi-erdian): Uda minean
etorri zen Ameriketatik.

24. Non zer ikusiko ibili (kuxkuxean, ale
gia): Nor zer ikusiko dabil beti atso
hori.

25. Ez ur ez ardo (ni chicha ni limona
da): Gizon hori epela duk, epela, ez
ur eta ez ardo.

26. Onenak emanak ditu (gain behera
hasia dela adierazteko ): Gizajo ho
rrek bere onenak emanak ditu.

27. Etsi-etsian (decididamente): Etsi
-etsian operatzea izango da onena.

28. Norbaiten ederra galdu (estimazioa
galdu): Neskaren ederra galdu zuen
bere alprojakeriaz.

29. Elkar jan (elkar hondatu edo dese
gin): Elkar jan arteko onik ez dute
izan bi auzo horiek.

30. Ustel atera (porrot egin): Ustel atera
zaizkie asmo polit haiek.

31. Onda ustean (fede onez egin): Ondo
ustean egin nuen egin nuena, baina
ez zuen ondo hartu.

32. Hirutatik bitan (gehienetan, alegia):
Hirutatik bitan alferra izaten da abe
ratsaren semea.

Esamolde jatorrak

33. Baita nahi ere (a mucha honra): Ba
serrian bizi ornen haiz, e? Baita nahi
ere.

34. Beraldiko giroa (ezin hobea): Beral
diko giroa zen egun hartan.

35. Jakitun ipini: Jakitun ipintzen zaitut:
zuk nahita ere, ez dut horrelakorik
egingo (jakinaren gainean jartzen
zaitut).

36. Ez bat eta ez bi agertu (bapatean): Ez
bat eta ez bi agertu zen atzo gizon
hura gure aurrean.

37. Dirua irabazian eman (interesare
kin): Hogei mila duro eman ornen
zizkion irabazian.

38. Lekutako ... : Lekutako etxea erosi
zuen Donostian (a ze etxea!).

39. Goi-barrenak (mugak): Lur-mutur
haren goi-barrenak ongi neurtuak
zituen.

40. Txartzat hartu (gaizki hartu): Txar
tzat hartu zidan esan niona.

41. Bertatik bertara egon (elkarrengan
dik hurbil): Gure etxea eta eliza ber
tatik bertara zeuden.

42. Badaezpadako · (erdipurdikoa): ba
daezpadako haragia ekarri duzu.

43. Begi argia egin (atseginez ikusi):
Begi argia egin zion neskak mutila
ri.

44. Ka/e gorrian (mixerian): Kale go
rrian utzi zituen ama eta umeak.

45. Eskuak bete lan eduki (lan asko ): Es
kuak bete Jan du horrek bere ume
horiekin.

46. Azalean kabitu ezin (harro-harro
egon): Ezin zen azalean kabitu ka
rrera irabazi zuelako.

47. Buruz buru saldu (a la par): Buruz
buru saldu zizkioten elkarri txahala
eta zaldia.

48. Hori hor nonbait, baina ... (hori ez dut
ukatuko, baina ...): Zuk esandakoa
hor nonbait, baina aldizkariak bes
terik dio.

49. Gaizki hartu: Gaizki hartu zuen herri
hartako klimak eta gaisotu egin zen.

50. Aho betean esan (erabat aitortu): Az
kenean aho betean esan zuen eginda
ko axioa.

51. Hezur berriak ukan (haurdun egon):
Hezur berriak ornen zituen neskak
ordurako.
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52. Banengoen ba! (ya me parecía raro):
Banengoen ba hori horrela ezin zite
keela izan.

53. Farrez leher gaizto egin (reventar de
risa): Farrez leher gaizto egin genuen
haren esaldiekin.

54. Noiz eta no/a (según y cómo): Hori
egiten dela? Noiz eta nola.

55. Burutik nahasia ( gauzen zentzua
galduta): Burutik nahasita zebilen
ordurako osaba.
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56. Begia izan (atsegin du): Begia dio
neska horrek mutil horri.

57. Ez da atzo goizekoa (aspaldikoak
<lira):Ez <liraatzo goizeko kontuak.

58. Egitea zenuen/zuen (haberlo he
cho): Ez duzula oporretarako diru
rik? Lan egitea zenuen besteek be
zala.

59. Erosi bezala saldu (esan didaten be
zala diotsut): Erosi bezala saltzen di
zut.
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