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EU ZK ER A BAKARA BIARA OTE DEGU?

Euzkera bakafa biafa izan litzake: a) Idazti ta 

idazkun guziyetan, eta batez ere euzkel-ikastetxe gu- 

ziyetan erabiliyaz, euzkotaf denak aftu dezaketen, 

bestelako euzkelgiyak aztu edo utzita; g) Idazkun go- 

renetan edo elerti-idaztiyetan berau erabiltzeko; ez, 

ordia, bestelako idaztiyetan, ezta ume-ikastetxietan 

ere.

Euzkera bakafoi, egitekotan, bi bidez egin litzake: 

1.° bidia: oraingo euzkelgiren bat aftu ta erabili, bes- 

tiak utzita; 2.a: oraingo euzkelgi guziyakaz arauzko 

euzkera egokiya antolatu, ta berau erabili.

a) Euzkotaf denak aftu ta erabiltzeko euzkera 

bakafa, uste-uste det, ez degula biafa; eta, ordia, 

kaltegariya litzakela.

Ona emen» ñire uste onen aztafenak:

1.a Oraingo euzkeldun geyen-geyenak ez daude 

aldakuntza ortarako gerturik. Beraz, euzkeldun askok 

dakiten euzkelgiya azíuko lukete, ta besterik ikasi ez: 

eta au, euzkerea geruago ta geyago aultzeko bidia 

baizik ez da.

2.a Euzkel-ikastetxe askotan umiak etxian entzu- 

ten ez luketen euzkeraz ikaskétak egingo biaf litukete: 

eta au, euzkel-ikasteíxiai indafa emateko bidé egoki

ya ez da; batez ere euzkerearen etsairik aundiyena, 

efderea, aldamenean degularikan.

3.a Euzkel-idazliak gutxiyago izango litzakete. 

Geruago ta geyago dira izpafingiyetara-ta euzkeraz-
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ko idazkunak bidaltzen difuzten euzkeldun erifarak, 

baña beren euzkelgiya baizik besterik ez dakitenak 

eta ikasteko betarik ere ez dutenak; oneik, euzkera 

bakafa beren euzkelgiya baldin ez ba’litzake, ezin 

idatziko Iezakete.

4.a Euzkereari bizmen beriya emateko biar ditu

gun indarik asko alpefikan galduko litzakete. Naiko 

lan egin biarko degu euzkeraz ez dakiten euzkota- 

fai irakasteko: ofetzaz gañera dakitenai ere befiya 

irakatsi biar izanezkero, auferapenik egingo ote 

da?

5.a Euzkel-gayetan naste befiya softuko litzake. 

Euzkel-idazle ta iztilari denak ez lukete, noski, olako 

euzkera bakafa ontzat aftuko: eta ora of euzkeltzaliak 

geruago ta elkarengandik aldendubago.

6.a Azkenez, euzkotaf orontzako euzkera bakafoi 

egiteko lendabiziko bidia aftzen baldin ba’da, au da, 

oraingo euzkelgiren bat, bestiak utzita, aftzen ba’da; 

gure euzkera edef onek efdi mozturik iraungo du. 

Yakiña da, ba, euzkerea euzkelgi bakoitzan osorik ez 

degula; euzkelgi bakoitzak bestiak ez dituzten gauza 

on asko bai-ditula. Eta gauza oyek ganezkuak eta 

alpefikuak ez dira; maiz, batez ere elefti-idazkunetar- 

ako, egokiyak eta biarezkuak bai-dira-ta. Euzkelgi 

bat ez, beste guziyak utzizkero, ba, gauza oyek gal

duko ditugu, ta euzkerea moztu egingo da; baña 

asabeakandik osorik artu degun euzkerea gure seme- 

ilobai mozturjk emateko eskubiderik ez degu, ezta 

oraingo euzkeldun guziyen aburuz ta erabakiz egin al 

izanda ere. Itsaso-erdiyan ondatzeko zoriyan dagon 

ontziya, daramazkin aberaskiyak egotziyaz, arintzia 

bidezkua da; baña nork argi agertu du, euzkerea bere 

aberaski ta edefki guziyakin ezingo dala gaizkatu 

ta nausi egin? Nik beintzat uste-usíe det gaizkatu



lifzakela, eía, Urtzi lagun, egin ere gaizkatu egingo 

degula.

g) Elefti-idazkunetan eta ikastetxe nausiyefan er- 

abiltzeko euzkera bakafa oraindikan urte batzutan 

biara izango ez degula-ta ere, usíe det geruago ego- 

kiya izango bide-dala.

Euzkel-eleftiyak euzkeldun geyen-geyenentzako 

eragipenik ezingo dezake izan urte asko ¡garo-arfeño. 

Lenago euzko-efi guziyak euzkel-ikastetxez bete biaf- 

ko ditugu; umiai beren euzkelgiyaz gañera beste euz- 

kelgiyetako gauza berezi nausiyenak irakatsi biaf 

dizkiyegu; um£ oyen gogoetan irakuftzaletasuna baf- 

endu biaf degu. Eta oían irakatsitako umiak gizonák 

daitezkenean, euzkel-eleftiyak euzkeldunentzako er- 

agipena izango dezake. Bitaftian gure indafik geye

nak ariketa biafezkoenetan erabili biafko ditugu: 

euzkelgi bakoitzez umientzako ta efi guziyarentzako 

idazfiyak egiten; euzkelgiyok aztertu, ta alik arauzkoe- 

nak eta kidienak egiten; ez dakitenai euzkerea, bakoi- 

tzari berari dagokiyan euzkelgiya, irakasten, eta 

abaf.

Geruago baña, esan det, eleftiyarako ta ikastetxe 

nausiyetarako euzkera bakafa egokiya izango bide- 

litzakela. Izan ere egokiya litzakela usté det, ikasketa 

nausiyak euzkeraz egingo al daitezkenean, ikastetxe 

nausi baten eta euzkera bakafez egin al izatia; eta 

beraz, ordurako euzkera bakafoi gertu eukitzia. Ba

ñan estutu biafik ez degu, lenago urte luziak igaro 

biafko bai-dira-ta.

Eta urte onetan euzkera bakafoi egiteko ibili biaf 

geran bidia ene ustez auxe da: iru euzkelgiyak (biz- 

kayerea gipuzkerea, ta aunerea) Iandu ta arauztu, 

batez ere aditza edo izpiyakerea (fonética) iru euzkel- 

giyotarako berbera aftu, bakoitzari dagozkiyan lege
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bereziyak ere antzi gabe, (izpiyakera-lege geyenak 

kenfziari, euzko-zuaitzik ederena, euzkerea, abar- 

moztutzia deritxat); ifz beriyak, oroz-gain yakintza- 

itzak, berberak erabili iru euzkelgiyotan; eta au guzi- 

yau egiñezkero, elerti ta ikasketa nausiyetarako euz

kera bakara efazki antoiatuko litzake, euzkera oren 

atal bakoitza orain zuzenen eta osoen daukan euzkel- 

gitikan arturik. Euzkera bakara, biara daikenerako, 

egiteko biderik egokiyena auxe bide-zala, orain bi 

urte idatzi nuban Tolosa’ko López jaun argitaltzaliak 

irarfzen daukan euzkel-aditzazko idazkunan; eta arez- 

kero uste au geruago ta senduagotu egin zakit.

Euzkera-bakara len-bai-Ien egin eta erabiltzen ez 

ba’dezakegu, euzkerea ilgo zakigula diyotenak oker 

daudela uste det: euzkel-ikastetxiak len-bai-len egin, 

eta onetan umiai bere euzkelgiyaz gañera bestiak ere 

piskat irakatsizkero, euzkeldunak ez dezakete sail- 

dasunik euzkel giguziyetaz idatzitako idazkunak uler- 

tzeko.

Eta onezkero, Euskaltzaindia’ri agertu nai diyot 

onuragariya deritxadan asmo au: egin ditzala berak, 

ala bestiai sari-bidez-edo egiten lagundu, iru euzkel- 

giyetarako euzkel-izti bana, umiai dagokiyen euzkel- 

giya ta beste euzkelgiyetako legerik nausiyenak ere 

erazki irakasteko egokiyak.

Aipatu ditudan gai onek ziaruago ta astiruago az~ 

tertu ta atzaldu biafko litzakete; baña une ontarako 

naiko edo-ta, ta esandako guziya itz gutxiian bildu- 

baz bukatu biar det.

Euzkera-bakara biara ote degu? Orain euzko-eri 

guziyetan sartzen asteko euzkera bakara biara ez de

gu; kaltegariya litzake, ordia.

Elerti-idazkunetarako-ta geruago egokiya litzake; 

baña ortarako alik eta arauzkoena ta osoena egiteko,



oraingo euzkelgi guziyakaz aníolatu biar da, lenago 

iru euzkelgiyok aztertu ta landuta.

Auxe ene ustia.
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