
Euskeraren batasuna

Jaun eta andreak:

Euskaltzaindiari, aurten, bere 50’gn. urte-betetzearen arlo ta zere
gin berezi bezela, Euskeraren Batasuna eratu dezala eskatu zaio.

Urte onen lenengo Batzarrean izan zan. Bilbao’n. Orain 50 urteko 
Oñati’ko euskal-jaiak gogoratzean, urgazle Jaun batek egin zuan eske ori.

Bilbao’ko Batzar artan, aurten Oñati’n bertan ja i berezi batzuek 
eratzea erabaki zan — jaiak ez baño estudio-egun batzuek obeto— ; eta 
geroztiko gure Ratzarretan batasunaren gai ori erabilli da eten-gabe.

Aizkenik, Uzta-illean, euskal-idazleen batzar bat egin da Ermua’n, 
batasunari dagokion zenbait gauza erabakitzeko; eta, an batzartu dirán 
idazleak ere — geienak bederenik—  eskabide bera egin-edo diote gure 
Euskaltzaindiari: batasuna eratu dezagula, alegia, batasuna eratzeko zer- 
-egiña gure gain artu dezagula.

Bitarte ortan, gure illoroko Batzarretan, gai onen zenbait gauza 
obeto aztertu dira, eta aien artean au batez ere: batasuna ñola «aditu» 
bear dan: noraño egin bear dan, zertan, zer salletan; eta guztion iritzia 
izan da, batasuna idazleen artean, idazleentzat egin bear dala: idatzie- 
tan, ez izketan (itz, orain arte bezela, bakoitzak bere eran); idazleen 
artean, ez errian (erriak orain arte bezela); eta idazleak berak beren 
idazti errikoietan, ez goi-idaztietan (ez olerkietan, eta Nobelistikan, adi
bidez; ortan idazleak azke gelditzen dirala, bakoitza bere erara). Itz 
bitan: batasuna bi gauza oietan: a) aldizkarietan («Zeruko Argian», 
«Anaitasunean», «Yakin’en», «Jaunaren deian», «Laiaketan» etab. etab.); 
eta b ) Ikastoletan, Ikastoletako Liburuetan eta jolasketetan etab. etab.;
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d) Liturgiaren zenbait zatitan...

Gauza oiek ondo neurtzeko, berriz, Batzar oietako batean, batzorde 
berezi bat izendatu zan; eta batzorde orrek neurri oiek ondo mugatzeko, 
Mitxelena Jaunari eman zion, txosten on bat egiteko agindua. Eta ge- 
roztik Mitxelena Jaunaren babes seguruan izan ditu batzordeak zenbait 
billera, Mitxelena Jaunaren txostena guztion artean aztertzeko.

Txosten ederra eta ondo pentsatua, gure Euskaltzain-lagun Mitxe- 
lena’rena; oñarri orokar batzuen ondoren — ikusiko zenduten—  gra- 
matika-auzi guztiak ukitzen ditu ederkitxo: asi Fonetikatik eta Morfo- 
logian zear, Ortografiaraño.

Eta aizkenik, batzordekoen artean txosten-zati bakaitzarentzako 
«ponenteak» izendatu ondoren, amaitu du batzordeak bere lana, eta gaur 
daña zeurok ikusi eta arakatu ta aztertuko dezute, gai bakoitzean ba
koitzak bere iritzia garbi esan dezan, eta ola eratu, mugatu eta atondu, 
guztiok nai degun batasuna.

Orra, bada, itz gutxitan arazo onen edesti ta historia.

* * *

Orain, etorri zaizkigun ponentziak eta bakoitzak ekarri lezazkea- 
nak, arakatzen asi baño leen, batasunari dagozkion gogora-bear batzuek 
gogorazi nai dizkitzuet nik emen.

Eta lenengo, Euskeraren batasuna egitea, lan zalla dala, lan gai
tza. Euskera, izkuntza ugaria da, bai lexikoan, bai aditzaren jokaeran. 
Eta ugaritasun ortan, aukera bat egin bearra dago, batasuna lortzeko. 
Lan zalla. Zer artu?, zer utzi? Irizpide on bat erabilli bear... «Bereiz- 
ten gaituana utzi»; «guztiontzat berdintsu daña, artu». Bañan zer da, 
berdintsu daña?, nun dago? Mitxelena jaunak lan luze ta zabala egin 
bear izan du, ori erabakitzeko. Eskerrak berari.

Bigarren — eta au ez da obea—  Euskeraren batasuna egitea, lan 
mingarria dala. Gure Izkuntza aberatsa, pobretu  egin bear; eta orrek, 
nai-ta-nai-ez, min ematen digu, Euskera dan bezela maite degunoi. 
Bakoitzak txikitandikan bizi izan deguna utzi gañera, eta besterena artu 
bear; eta orrek ere min ematen digu.

Ala ere, min oiek gora-beera, egin-bearreko lana, batasun-lana. 
Ebakuntza bat, operazio bat egin bear danean, min izaten da; bañan 
operazioa, egin-bearreko gauza izan oi-da askotan, biziari laguntzeko, 
bizirik irauteko. Operazioak gorputza itsusi uzten du; eta ala ere, egin 
egin bear. Besoa moztea, gorputza beso-bakar uztea da; bañan, egin bear
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danean, naiz-ta beso-bakar gelditu, egin egin bear... «obe bait-da — Jau
nak dion bezela—  beso-bakar ta begi-bakar ere bizi, bi beso ta bi begi- 
dun il baño»...

Euskera biziko bada, batu egin bear, beso-bakartu egin bear, anka- 
-bakartu egin bear... «bizitza dezan, eta ugariago dezan»; indartsuago 
dedin, alegia; errextuta, laburtuta, batuta, geiagok eta geiagok mintza 
dezan...

Maastia ere, iñaustu, kimatu bear izaten da. Aien geiegi atera oi- 
-ditu urtearen buruan; geiegi ori, moztu egin bear zaio maats-ondoari, 
maats-mordo raardulagoak emango baditu... Min izango zuan, iñolaz ere, 
lenengo maastilariak, aien-mozte ori egin bearra, bañan min protxugarria.

Berdin gertatuko da gure Euskeraren maastiarekin ere. Fruitu uga- 
riagoak emango ditu.

Bañan au ere gogora bear degu. Euskera batutzea ez dala naikoa 
izango. Euskera batutzea ez da panazea bat euskeraren problema guz- 
tientzako. Euskera batutzea, euskeraz errezago ta ugariago mintzatzeko 
da. Bañan batu ta guzti, guk mintzatzen ez badegu, berdin-berdin ilko 
zaigu. Eta ola, gure batasun-lan guztiak alperrikakoak izan ditezke. 
Ez dedilla olakorik gerta.

Bukatu baño leen, beste zer bat, eskabide bat guztioi.
Oñati’n gaude: oñeztar eta ganboarren lur jatorrean... Ez gatzaz- 

kiela, gure arbaso makur aien urratsai jarrai iñolaz ere. Ez gatozela 
Arantzazu’ra, batzuek oñeztar eta besteak ganboar, bakoitzak bere ezpata 
eskuan, beste iritzikoen aurka gudatzeko prest. Dezagula pake, dezagula 
batasun — biotzezko batasun—  gure BATASUNARI BURUZKO ezta- 
baidak asterakoan. Eta pake ortan jarrai dezagula, eztabaidak dirauten 
arte guztian. Eta berdin gero ta gero ere.

Arantzazu izan dedilla orain ere, leen noizpait bezela — orain bost
eun urte bezela—  pakezko lokarri guztiontzat Euskeraren alde.

Eta onenbestez, eskerrak Arantzazu’ko íraide frantziskotarrai, iru 
egun oietarako ematen diguten aterpearen alde. Eta beste gabe, guztiok 
ondo etorriak zaiteztela.

M. Lekuona.


