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EUSKERA’REN IZTEGI A, ÑOLA L1TZAKEN

i

Ja u n a k ! A gur t ’erdi.

A u rretik  ja r r i  ditzagun ainbat egokien o iñarri batzuek. O iñarri bat 
auxe bedi: «E z zayo iñola ere ertsi bear E u skerari garbizaleen aterik .»  
A u rre esakun onek ez dakar gure arteko jard u keta  garratzik . B ere  esan- 
gura bayezkoa da b ak arrik .

Euskeragintza ez da bukatu , ez da burutua izan. G ram atikaz E us
k era  egiña da. B añ a gogaiz eta kontzeptuz eta jakinbid ez eta kulturaz 
lan  sail aundia eginbearrean gera. Giza bizitza eguneroko aldaketaz iraul- 
k a  doa-ta. E u skerak  gogai berriz eta  itz berriz azten eta azten jard u nen  
du. O rtan, ba, garbizaleen bidea ertsi, ta  erdel itzez gure izkuntza gañezka 
betetzea, kaltegarri leritzake. E u skera ez litzake izanen E uskera, beste 
zerbait baizik . Izkuntza baita itzetan ere ja r r i  bear da, itza gogayen iku- 
rra  da-eta. Kontrabentania esatea ta aurreleyoa esatea ez da berd in , le- 
hengo itza ez bai-ta gogayaren euskal itza, ta bai bigarrena edo aurrele
yoa. Betanillia esatea ta leyatilla esatea ez da, berebat, izkuntza berbera, 
bata erdal patua ta bestea E u skera  bai-dira.

Beraz, E u skera bere errayetatik , aal dan neurrian  (ta  n eu rri bete 
betean , n o sk i) lantzen eta ugaltzen sayatu bear giñake. Sayaketa ori 
ekiñalean  burutu  bear litzake.

Bestalde, itz garbiz bapatean E u skera astunduko b a ’litz , orrenbeste 
erriarendako kaltegarri izanen litzake. Beraz, beste oiñarri bat ere ja r r i  
bearrean gera: «E rd el itzak ere aukeratu bear dirá. Batez ere, euskal 
itz egokirik  asm atuta ez dugun b itartean , eta erria  orrenbeste ulertzeko 
atzeratuta arkitzen dan b itartean .»

A u rre esakun orrek , zeazki aztertuta, onenbesteko esangura azal- 
duko lu k e : erdel itzak berez aldirako jasoko lirak e la ; erdel itzak aldiko- 
tzat jaso  bearko lirakela . O rixe, baña, ez litzake zearo egi izango, iritzia 
itzez itz artuko b a ’litz. O rregatik , onela sam urtuko litzake eretx i au: 
«B erez  atzerri itzak, beroyek edozeiñ izkuntzetatik  gure Iztegira eraka- 
rr ita , gure artean bizi d iranak, aldirako izanen lirake oiñarriz. asmoz eta
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gogoz.» A riketaz, baña, edo praktikaz orrenbesteko o iñ arri ta gogoa ezi- 
ñeko da, ta utsune ori edonola beste izkuntzen bidez beteko litzake. Adbz. 
«com unism o, socialism o, liberalism o» ta abar erd eraetatik  jaso ta . B a 
ñan, azkenik, gogai oneitan ere, euskel itz egokiren bat sortuko ba’litz, 
Iztegian berau ere jartzea ondo legoke, b igarren m aillan , bederik.

I I

T alde b itan  banatu gaitezke euskaltzaleok: 1 )  ja k itu n  talde, ta 
2 )  errikoi taldean.

Ja k itu n  taldeak Euskeragintza ontan garbizale b id etik  lan eginen 
lu ke. E u skal itzez izkuntza ugaltzen, edertzen, garbitzen ariko litzake 
esandako taldea. B añ an  em en euskal itza zer dan galdetuko luke nor
baitek . G ai ontaz jard u k etak  izan dira. A lere, ondo datorke beste izke- 
tald i bat.

E m en  eta orain  euskal itza da erdel itza ez daña, edota arrotzetiko 
izkuntzak ez em andako itza. Adbz. urrutizkiña  euskal itza da, ta tele- 
fonua  ez da.

N orbaitzuek esaten dute: «E u sk al itza aintzat artzeko, ez zayo be- 
g iratu  bear bere e tim ilo jia ri, bere itz sorku nari.»

B añan  orren ordez, obeto ja rr ik o  litzake beste o iñ arri au : «E u sk al
itza aintzat artzeko, geyenen bere itz sorkunari, bere etim on’i begiratu
bear zayo. Itzaren  sorkuna E uskera ba’litz, euskal itza izanen litzake.»

N orbaitzuek diñoe: «E u sk al itza aintzat artzeko, bere etim olo jia  ba- 
k arrik  ez da auzibidetzat artu bear.»

B añ an  orren ordez, obeto ja rr ik o  litzake beste oiñarri au : «E u skal
itza aintzat artzeko, berez eta E u skera legez itzaren sorkunari begiratu
bear zayo. B añan  aldiz, alabearrez eta ezin bestelakoan; E u sk erak  in- 
d arrik  ez dun b itartean , bera aul bizi dan b itartean , ondorengo gaiztoz 
ito agiñian arkitzen dan b itartean , E u sk erak  arrotz itzak ere erabilliko 
ditu . Itz  oriek  nolabait euskel itzak dira, baña beste euskal itz ja to rra k  
b a’genitu , lehengo oriek  kendu ere kenduko genituke.»

A riketan  edo p raktikan  ba liteke gorago aitatu  izan dirán o iñarri 
b iyek e lkar aurkako-esakunak ez izatea, m u tu r jo k a  ez aritzea. B añan 
ekiteko puntua ez da berdin biyetan, galde erantzunak ez dute argi ber- 
d iña, asm abide bata bestea baño jatorrago litzake-eta.

Batzuek diñoe: «E u skal itza etim olojiz edo sorkunez ez ezen, baita 
bere erabilkunlzaz ere aintzat artu bear da.» Beraz, itza eguneroko eus-
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k al iztegian aspalditik  ontzat artu  izan dalako, erriaren  eguneroko izketan 
bizi dalako, zerbaiten esangura zeatza dulako, e lk ar aditzeko onurakorra 
dalako, etim olojiz  euskal itza ez izan arren , bere erabilkuntzaren inda- 
rrez aintzat artu  bear da.

A buru ori ez da errondotik beera bota bear, alegia. E rria k  arrotz 
itza ba derabillen  b itartean , eta beste oberik ez dun b itartean , ez zayo 
berari aotik  erauzi bear. Ja k itu n e k  beuren artean, elertibidez edo litera- 
turaz, bestelango euskal itz ja to rrak  erab illi dezaketen arren , erriari 
bere itza em ango zayo.

A lere, baña, gogoratu bearrean gera, noiz eta ñola sartu izan dirán 
itz oriek  E uskeraren  alorrean. E uskaldu nek beure jak itez  edo konszien- 
ziarik  gutxi edo ezer ez zutenean, sartu izan b a ’z iran ; E u skera egoera 
negargarrian, gaur dagon bezela, bazterrera bultzaka eroanda, ark i da
nean, itzak alabearrez artu izan ba’dira, gure euskaltzaletasunak, zertan 
ari geran obeto d akigulako, bera edertzen sayatuko gera. E u skera ederra 
E uskera garbiari deretxioe erritar batzuek.

O rrenbesteko iritz ia  denak ez dute ontzat artuko. D enak ez, egiz, 
bañan ausaz geyentsuek bai artuko dute. O rain , batzuek ez dute ontzat 
artuko iritz i o ri, baña geroko egunen batean, b iar ba’da, euskaldunen 
egoera aldatzen danean, erantzun galdera oni: batzu oriek geyago ala 
gutxiago izanen d ira?

O rrezkeroz, gure jo era  ta yom uga, gure eguneroko irritsa  berez eta 
ekitez E u sk era  garbitzeko ta edertzeko izan bear da, orain oraiñetan 
orrenbesteko ideal ori eziña ta eskuragaitza izan arren .

Labu rki esanda: L eh en ik , garbizaletasuna ta E u skera  ederraren za
letasuna ontzat artu bear d ira. Ez dira ukatu  ta ezetsi bear. E uskera 
garbia ta ederra izan bear litzake danen betiko yom uga, ekintza, ardura. 
E u sk era ’ren osokuntza ori, osokunde ori, batez ere, ja k itu n ek  bere bizkar 
jaso  bear lu kete . O rren erantzubearra gure gogo barrenean eta ezagueran 
a jó la  biziz id u ki bear genuke. B ig arren , erdelitzak ere, orratio, erab illi 
bear lirak e , e rr ia k  orrela Euskeraz egiten dulako, E uskera bere onda- 
m end itik  ateratzeko eta berari eusteko. O ri, berriz, ariketaz eta eginbi- 
dez. B añ an  asmoz, iritziz, gogoz, ez g iñake ortan geratu bear, ez genuke 
ori naikotzat artu  bear. Iru g arren , tek n ika  ta K u ltu r itzak beste errietan  
erabiltzen d irán neurrian , gerkeratik  jaso ta  ta abar, ez litzake zer esanik 
Euskeraz ere erab illi bear genitukela. B añ an  euskel itzak ere ja to rk i as- 
m atuko ba’lira , oriek  ere Izteg iak  batera ekarri bear litu k e. Adb. urru- 
tizkin, urrutikuskin... (D oitxeraz telephon esan arren urrutikuskiñ’ari 
ta beronen senide dirán itzei, fernsehapparat, fernsehturm  ta abar dere-
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tx io e ). G ertakun edo kasu bakoitzean astiro aukeratu ta ja r r i  bearko 
genuke itz egokia. Z era, «telescopio» esateko, ausaz ondo litzake urru- 
tiazterkin, izarrazterkin, ortzeazterkin aukeratzea, skopeo ta visión esan- 
gura berdiñeko ez dira-ta. Izkada edo itzen luzeeraz beerago ariko gera 
p itin  bat, geyagorik bear ez dalako.

I I I

E uskaltzaind iak ja r ra i  lezaken bidé bat: Itzak  aukeratzeko E u sk al
tzaindiak orri bat aldizka atera dezake (ed ota lezak e ). O rri ortan itz 
asm a berri zenbait ja r r ik o  litu k e. B a ita  ere galdetuko luke onelako ta 
alako gogai edo konzeptu, ta onelako ta alako erdel itza, ñola asm atuko 
liraken  Euskeraz. O rri ori E uskeraren  arduraz lanean ari d iranei bial- 
duko lieke, idazle, iz lari, E uskeragintzaren ajo ladun diranei. Bakoitzak 
orri bertan agertuko luke bere aukera t a . . .  geyenen iritz ia  ontzat artu . 
Batzuetan bi itz (edota ir u )  ere autetsiko litu ke E uskaltzaind iak, eta 
beroyek Iztegian errezkadan ja r r i .  O rtarako E u skaltzaind iak laguntakle 
berezi bat izentatu dezake, ta talde orrek baetuko litu ke itzak eta 
auteskunak.

E u skera , ba, gerauneik  nai dugun bezela izanen da. Itzak  gizonak 
berak aukeratzen ditu gogayen ik u r edo señaletzat. Lantze ori berez etorri 
daiteke, erriak  gizaldiz gizaldi ustegabe onartuta. B añ a  baita orixe ere 
egin daiteke, alegia, gizonak batzarrean jezarri ta  galdekizunak eg iñ ik , 
denak gogo batez edota gogo geyenez itz auxe ta beste ori ta beste axe 
onarturik .

IV

Euskeraz b ildu r gera ta atzeratu egiten gera itz Iuzexeren bat ja r 
tzen dugunean. O lako sorginkeri naiko ba dugu gure artean, fobia ta 
iru d ik eri ta  tabú antzeko fe titxe  aunitz artean naaspillatzen gerala. Doix- 
tarrek , ordia, ez dute o lakorik  ta euskaldunok baño askoz geyago ta itz 
luzeagoak ja r r i  arren , ez dute susmo tx arrik  ortan. Itz  batzuek ogetakada 
izk iak  izaten ditute, ta  ogetam arrekoak sarritan  azaltzen d irá. Azalbidez 
entzun onenbesteko m ord ollokeriak : bezirkspolizeibeamter, bevollmach- 
tigungsvertrag, bergiverlcsivissenschaft, blutschnelligJceilsmesser, brustbei- 
noberarmmuskel, brustbeinschildknorpermuskel, brustbeinziingenbeinmus-
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kel. Ondo aal da au ala txarto? G aur euskaldunok ez gera gai orrenbes- 
teko lasaitasunez euskal itzak sortzeko ta e lkar lotzeko. Ja k iñ a , batzuek 
olako itz Iuzeen ordez nayago lukete erderakada bat botatzea, orain  gure 
belarrietatik  obeto iresiko litzakelako. B añ a zer dan E uskera galdeka ari 
gera, ta  ñola gauzak euskeraz esan bear d irán. E u sk erak  ere bere itz 
errezkadak ba ditu , ta  doitxerak bezain eskubidez jo  dezake bidé ber- 
ta tik . Ondo leritzake, doitxerak bezela, Iztegian onela jartzea itzak eta 
bere itsasku nak: K anonen : -fest (e san g u ra ), -matzig... -feu er... -fieber... 
-herd ... -kugel...

Euskeraz, baña, itza luzeegi eritzi ezkero, zatitan ja r r i  daiteke. Á u dz. 
uztaiaundiemadantzariak onela ja r r i :  uztaiaundi emadantzariak. Baita  
onela ere: uztai aundi ema dantzariak. Ikasteko politago, ta irakurtzeko 
sam urrago izango litzake.

Gure egunetan ere itz berri sortak asm atu izan ditute doitxeraz. 
H eidegger’ek  bere gogayak azaltzeko iztegi berria  sortu du. Leenagotik 
ba zan, adbz., geworfen aditza. H eidegger’ek  aditz orri atzizki bat ja r r i  
dio ta sustantibo b iurtu  du. O nela: geworfenheit, «gizakiak dun ja u rtia  
izatea, jau rtitasu n a , esku tik  jareg ind a izatea». Leen ba-zan, baitipat, zeit, 
ald ia», ba-zan zeitlich, «ald ikoa». H eidegger’ek  eratx ik i dio atzizki au 
keit eta zeütliclikeit sustantibo egin du, «aldikotasuna»

O ntan, E u skerak  ere bidea zabal zabalik izan bear du, bere aal iza- 
tea ta egim ena (potencia  activ a) azi ta eltzeko, bere errayetan dadukan 
itz elkartze aberastasuna azaltzeko ta iraultzeko.

E u skal itzak elkartzeko, ba, ta  gogayak itz errezkadaz azaltzeko, jo  
dezakegu gerkerara, doitxerara, in g elerara ... Izkuntz orien arioz edo ana- 
lo jiz  gure K u lturbid ea ez litzake ain  eskuragaitza izango. D oitxerak itz 
aunitz gegen  aurrizkiz osotzen ditu . Euskeraz asko tan aurre, aitzin aurriz- 
k iz, arrotz izkuntz orien gogaibideari ja r ra itu rik , euskal itz ja to rra k  iza- 
nen ditugu. B a ita  aditzen esangura berezia berebateko bidez adierazi 
dezakegu: au rretik  esan, atzetik ja rra itu , albotik  igazi, sayetsetik ig aro ...

V

Itzetan  gogoratu bear litzake E uskeraren  berezko bokal eta konso- 
nante arteko uztardura, lotuera. Lotuera edo elkartze biguña da izki 
orien artean, bokal bakoitzari bere konsonante bata lotu ta elkartu  bear 
zayo-ta. «A rm onía vocálica» deritzayon oguzkera legun ori ere aintzat 
artu  bearko litzake, bokal eta konsonanteak banan lotzeko ez ezik, baita 
bokal berayek ere beti berdin eta soñubateko izan ez daitezen. A ukeran
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ja r r i  bear lirak e bokal oriek  ere bere errezkadan, orrela oguzkera atse- 
gingarriago izan dediñ. E u sk erak  a bokal aunitz bai d itu . Batzuek alda- 
tuz, form a ariñagoak aukeratuz, bokal etorrera nabarra areago autatuz, 
euskal itzak datoretasun aundiago izango lu ke. Adbz., asarratu esan 
bearrean asarretu edota aserretu esan d aiteke; aztarrena esan bearrean 
azterrena aukeratu daiteke; elkar obeto; ta ola beste itz askoetan, 
beroyek nabartzearren. L u ter’ek , oi diñoenez, sa jón  kutsua ekarri omen 
zion d oitxerari. B era k  ja r r i  om en zitun doitxelitzak e bokalerantz etzi- 
ñak . O rtik  jayoko ote ziran, ba, leben, lieben, lobeti eta beste orien 
bukaeraren antzeko asko?

V I

O rain , berriz, itz aunitzen esangura m ugatzeko edo fijatzeko saya- 
keta bat ja rr ik o  da em en. Batzuetan, ba, euskelgietan itzak ez d ira  bere- 
bateko esanguraz aditzen. O ri beste zeregin bat dugu ta E uskaltzaind iak 
bere ardura artu  bearko lu ke mugatze ori. O rra or doazi itz batzuek, 
beroyen esangura m ugatzeko asmoz.

Erdetsi «a lcan zar» ; 
jadetsi «a lcanzar»; 
ir itxi « llegar a» ;
ezarri, egotzi «poner echado, depositar, colocar tum bado»; 
jezarrí «sentarse»;
jarri «poner algo ahí, aquí, de cualquier fo rm a»; 
bear « tener que hacer de algún m odo»; 
auzu izan, zillegi izan « tener perm iso, ser líc ito  (d ü r fe n )» ; 
alabear, ezinbestez, alabearrez izan « ten er que hacer necesariam ente 

con necesidad física  o m oral (m ü sse n )» ;
bearkuna izan «obligación m oral (s o lle n )» ; 
ertsi « ce rra r» ; ideki «a b rir» ; itxi, utzi «d e ja r» .

Doitxeraz «cien cia»  esateko wissenschaft jartzen  dute atzizki. E u s
keraz jakintza? Jainkojakintza «teología». B a ita  erabiltzen dute lehre. 
Euskeraz irakaste? Japond arrak  do jartzen  om en dute « jak in b id e»  esate
ko. Euskeraz bidé? Kulturabide, Euskerabide, Ikasbide, gizartebide., .?

Izatasun «existencia (ab stracta , cualidad, e x is te n c ia l? )» ; izate «acto 
de e x istir» ; izaki «e l ser concreto»; izanide, izakide «consustancial 
— gleichsein—  ómo-oúsios; isapeldde? «consu stancia l» ; izape? «sustan
c ia » ; izansuzter, izanerro; zera, zerkuna, zerkuntza «esencia»; izangai
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«posible»; gertagiñ, gerlaburu  «cau sa» ; etorburu «p rin cip io » ; bakoya 
«individ uo»; bakoitasuna «subsistencia»; bakoitza, bakoiztasuna (bere- 
b a t ) ;  egim en  «potencia activa» ; armen  «potencia pasiva»; alde artuta 
«absoluto»; utsik artuta; formalgaya, materialgaya «parte cuestión fo r
m al, parte m ateria l» .

O arrak: Ingelerazko Iztegialc b itariko itzak ekartzen ditu naastuta, 
sa jón  errotiko itzak eta latel errotikoak . E u sk al itzak eta erdel itzak tal
de b itan  ja r r i  litezke. E u sk al E rrik o  zokoetan oraindik itz aunitz dirá. 
E uskaltzaind iak eskatu bear lu k e, beregana edonundik batutakoalc b ial
tzeko. E rro n k ari’n , adbz. esaten dute zabalko «descansillo de la  esca
lera » ; olastazale «pegador»; kala xin, kala gau; A rrasate’n albilsa «belar 
latza»; ta abar. Onenbestez bukatzen det.

Beste oar bat: L aisterka ari naiz eta zati batzuek ez ditut astiro ta 
luzeago azaldu. A ntxiñako garbizaleek u tsik  egin ba’zuten bere bidean, 
alere sayaldi bat izan zala, lehengo sayaketa bat egin zutela, gogoan artu 
bear litzake. Ayen yoran bizia, ta  adorea, ta pizkunderako izan zuten 
arnasa ta g iarra oso osorik ontzat artu bearko genuke. Ñ ire gorantzi 
m iñenak  gure aurretiko euskal K u ltu rabid earen  lan g illeei, ta batez ere, 
A rana G oiri m artiriari ta bere ikasleei.

B A R A N D IA R A N ’dar G A IZ K A  j l .

BATASUN ER AKO URHATSAK, 
EUSKAL - ANALPH ABETISMUA 

TA KULTUR-HÍZTEGIA

L ojend io, M itxelena, V illasante , ta beste ja u n  agurgarri batzuen 
azken orduko eskariei ezetz esan ezin ik , nere iritziz beranduegi bazan 
ere, egun gutti d irala hasi naiz zerbait idazten, beste zereginek uzten 
didaten buts-unetan, batzar hu ntan  irakurteko . Detibora labu r laburra- 
gaz basten naiz ba ideia balzu azaletik aztertu n ah irik .


