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EUSKERA IDATZIAREN BATASUNA

Euskaltzale batzuk, batasun orggaz, beste barik 

be, euskera bizkoftu ta indartuko litzakela usté dabe: 

beste batzuk, batasun ori euskerarentzat osoro kalte- 

gafi izango litzakela-ta, gogo ta biotz batasun oren 

aurka dagoz. Euskeltzale-Bazkuna’koak euskeraren 

mozketa izugaña izango litzakela diñoe. Euskeraren 

batasuna, mozketa andi nai txiki barik be egin leikela 

dirudit: baña batasun ori, beste ezer barik, euskera 

bizkortu, indaftu ta sendoízeko, naiko izango litza

kela nik ez dot usté. Euskaltzale-Bazkuna’koak abef- 

tzaletasunaren indara aitatzen dabe. Nik, indar ori ta 

daukaguzan beste indar guztiak batu ta alkaftu aren 

be, euskera bizkortu ta osasun onean ipinteko, lorik 

asko izango dogula deritxot: augaitik euskeraren 

bizitz oso ta osasun mardoa nai ba-dogu, umekeriak 

alde batera itxi, geure indar guztiak alkartu ta elburu 

ofetara zuzendu beaf doguzala diñot.

Euskeraren batasuna egitea, urte askotarako lana 

dala edonok dakus; baña urte askotarako diran lanak, 

ufengorako itxi barik, biar baño gaur asi obe da. 

Garean euskaldun gitxi-gitxiok, beste izkunlza idaftsu 

bi darabiíezan eri andiz inguratuta gagoz; ertz guz

tiak artu dauskuez, alde guztietatik euskerari saka ta 

bultz egiten dautse. Ofelan gagozala, geuk euskal- 

dunok ondo alkaf aftu barik, geure indar oro euske-

(1) Lan mamintsu ta sakon onen egilea Eguskifza euskaltzaiñ jauna da ta 

1921’gareneko Joralean Euskaltzaindiak izan ebazan batzaldietan irakuri ebai.*
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raren alde batu barik, luzaro eutsi ta iraunazoko 

dautsagula usté daunak, begiak zabalik asmes dagi. 

Anbiola ía gaurko aldi au ez dira bardin: gaur erdera 

edonondik, edonorekin, edonoz eta edonoraño, base- 

txe ía mendi galureíaraño sarízen yaku. Euskaldunak 

erdeldunen ondoan; lau aldéfaíik esfutzen gaituen 

erdeldunen aufez-auf, gitxi-gitxi gara: geure arfean 

euskalkiz banaíuta gagoz: onelan banaíufa beti ezin 

jaraitu geinke; baña noz edo bein alkaftzekotan eta 

batasuna urte askoren buruan baño egin ezin leiken 

lana dan ezkero, len-bai-len bidé ori artzea ta pizka- 

pizkaka aufera jotea, asmorik züf eta egokiena dala 

dirudi. Iru-lau euskelkiz banatuta gagozan euskal

dunok euskera bardiña ba’geuko, alkaf obelo ulertuko 

geunke: euskerazko idazki bakotxa askozaz geyagok 

irakufiko leuké ta euskerazko idazki geyago argitara- 

tzeko be, irakurle geyagogaz, orain baño ereti obean 

gengokez.

Euskeraren alde, of-emen daukaguzan indaf guz

tiak batu ta alkartu beaf doguz: ori ta guzti be euske- 

rari indaf emoteko, lanik asko izango dogu, baña 

indaf guztiak alkaftuta dagozala esan al-izateko, eus- 

kaltzale orok euskeraren alde lan-egitea ez da naiko. 

Euskaltzale-aldra bakotxa, bere aldefik eta nai dauen 

alderantz indarka ba’lebil, emendik urte batzuetara, 

gaur gagozan baño be banatuago egoíea, efez jazo 

daiteke. Bidé batetik ez dabiltzanak, gitxitan alkaf 

aurkitzen dabe.

Elburu batera joten ez daben indarak, alkaftuta 

dagozala zoroa ez danek ezin esan lei: baña elburu 

ori zein dan jakin barik, ara indar guztiak zuzendu 

leikezan amen-umerik ez da jayo: augaitik euskera 

batasunerako bidea aftu baño len; gai onetzaz ezetan 

asi baño len, geure elburu ori zein dan, ñora joan nai
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dogun ebatzi beaf dogu: gaurko euskalki guztien 

naste izango dan euskalki baña asmauko ete-dogun 

ala daukaguzan euskalki oneitatik bat-edo-bat aftuko 

dogun eta au egitekotan, euskalki ori zein izango dan 

erabagi beaf dogu.

Len daukaguzan euskalkiak be lafegi dirala-ta, 

bafirik iñok ez dau nai. Zein autetsiko ete-dogu ba? 

Onetarako egokiena gipuzkoako euskalkia litzakela 

geyenak diñoe. Onen alde ziorik asko dagozala uste 

dot. Euskalki au darabilen euskaldunak, beste enpa- 

rauen erdian dagoz: Bidasoz emendik darabilguzan 

euskalki guztien artean, erdereak azkenen ito daikena, 

orixe dala dirudi. Beste euskaldun guztioi bide-erdira 

urteteko dei-egiten dausku: beste enparauekin kide- 

tasun eta antzik geyen dauko; euskaldunai beste edo

zein euskalki baño efezago saftzen yake. Euskalki 

guztietako euskaldunak batzandu dirán tokietan, ori 

ikusi da: gipuzko-euskalki ori berez nagosi egin da 

ta gipuzkoafakin luzarotxu egon dirán beste euskal

dunak, euren erietara etori-ta gero be, euren euskalkia 

baño gipuzkoafena geyago erabili oi dabe. Euske

raren batasun ori Euskal-efiarentzat ez izatekotan, 

alpefeko lana da: baña gaur egunean gipuzkoar 

euskalki ori beste edozein baño euskaldun geyagok 

darabile-ta, beste edozein baño efezago zabalduko li

tzake: augaitik euskera-batasunaren jasointzat gipuz- 

koar-euskalkia aftu nai dauna oren aufka dagona 

baño zuzenago dabil.

Euskeraren batasuna urte askotarako lana da: 

gauf, noz-edo bein ara eltzeko asmoz, bidea artu baño 

besterik ezin egin geinke. Gure elburu euskera garbi, 

txukun, ornidu ta aberatsa da: baña gauzak dagozan 

lez artuta, amesetan asi barik, elburu ofetara joteko 

biderik egokiena ¿zein izango ete-da?
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Arau batzuk irakuriko dautsuedaz: egokiak diran 

ala ez zeuek esango dozue:

1 .a A r a u a .  Euskalki bakotxaren batasuna egiteko 

asmoa, ona da; ofetarako egiten dan lana, euskera- 

rentzat onuratsua izango da, lan ofegaz euskalkiak 

alkargandik urindu ezik.

2 .a Euskera osoaren batasunari jaramon barik, 

euskalki bakotxarena egiten ba-giñardu, euskalkien 

batasun ori lortuko litzaken egunean, oneik alkargan- 

dik gaur baizen urin legokez eta euskalgi-zaleak nai 

daben lez egin ezkero, gaur baño be uriñago: augai- 

tik euskalki bakotxaren batasunera joteko asmoz, la- 

nean diardugun bitartean, euskera osoarena geure 

gogo ta begien aurean beti euki beaf dogu.

3.a Euskera osoaren batasun ori nun eta zelan 

egingo dogun ebatzi ezik, gogo ta begien aurean ezin 

euki daikegu ta zuzen ala okef gabiltzan ezin jakin 

geinke: augaitik batasun ori nun eta zelan egin nai 

dogun, ezetan asi baño lenago erabagi bear da.

4.a Euskalki baririk asmaten ibili barik, dauka- 

guzanen bat-edo batera jo beaf dogu: euskeraren ba- 

tasunerako biderik züf eta egokiena auxe dala orok 

autoftzen dabe.

5.a Gipuzkoaf euskalkia batasun oren ero ta ja- 

sointzat aftu geinke: Gipuzkoan ori bakarik, beste 

efietan beríokoa ta ori erabili beitez, besterik ez.

6 .a Euskera batua ta euskalkiak noz eta ze

lan erabili jakiteko, zelako euskaldunak daukagu- 

zan gomutau daigun. Euskaldunak aldra bitan banan- 

du daikeguz: euskera irakuften dabenak eta ez 

dabenak.

7.a Azkenengo onem artean batzuk irakuften ez 

dakie; beste batzuk euskerari igin eta goroto dauíse; 

beste batzuk gofotorik ez, baña maitasun apurik bez;
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azkenez beste batzuk euskera irakurteko oiturarik ez 

daukelako-edo nagi dagoz.

8 .a Euskeraren batasuna egin nai dogula esanaz 

nai bakotxaren euskalkiz eta euskera inordoloz ida- 

tziaz beste barik, oneik euskerazko idaztiak irakurten 

ipiñiko doguzala usté ba-dogu, okef gagoz.

Bada-ezpada, nagien artekoen batzuk bizkorízen 

diran ala ez ikusteko, ofeintzat zerbait euren euskal

kiz eta euskera erezean idatzi beaf dala dirudi; baña 

gauza andirik ez, ofeiketz onura gitxi itxaron daike- 

gu-ta.

9.a Euskera irakuften dabenakin be, aldra bi 

egin daikeguz: euskaltzalena ta irakufle soilena. Le

nengo aek euskera irakufi la idatzi, ikasi ta landu 

egiten dabe; bigafen oneik irakufi ta ofelan lendik 

dakien baño zerbait geyago ikasi, besterik ez.

10.a Euskera bizkoftu nai ba-dogu, euskera ga- 

txa erakilten dogula ta, beti mormoxetan diarduen 

euskaldun epel, alper eta nagiai jaramon gitxi egin 

bear dautsegu, oneik lagun doguzala, ezertxu be ez 

dogu egingo-ta.

11.a Euskera bizkortu nai ba-dogu, gazte ikastu- 

nak, euren ikastaroa oraintsu amaitu daben eta orain- 

dik arlo ofetan dabilízan euskaltzale gazfeak, beste 

iñor baño lenago geure lagun egin eta sailean sartu 

bear doguz.

1 2 .a Indaf nagosia oneikefz dator: baña oneik 

euskera txukun apain eta aberalsa nai dabe; adiñak 

asmau daikezan gogapen oro, biotzak sorfu daikezan 

gurari guztiak, beste edozein erderetan baizen ondo 

ta egoki adierazteko gai izango dan euskera nai dabe.

15.a Augaitik jasointzat aftzen dogun gipuzkoaf 

euskalki oni, beste euskalkien aberaskiz albait geyen 

osotu, ofnidu ta apaindu beaf dala dirudi. Onelan
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beste euskalkien itz oitu ta zar guztiak, batzuetan 

orain dauken ikurpenarekin, beste batzuetan ikurpen 

ori pizka bat aldatuta euskalki onek beretu beaf ditu, 

ezetarako izan daiken ezeri be galtzen itxi barik.

14.a Au egin afen be, landef asko izango da-ta, 

edozein erderaz adierazo leiken guztia, euskeraz be 

adierazo al izateko, beaf dituan itz bafi guztiakin or- 

nidu ta aberastu beaf da.

15.a Baña askok itz bafietzaz neufia ipiñi beaf 

dala diñoe. Nik be ori uste dot; baña neufi ori irakufi 

dodan lez barik, beste era baten ipiñiko neunke.

16.a Antziñafik euskeran sartu yakuzan eta eus- 

kal-antz eta usaña artu daben itz afotzak jauríiteko 

asinoz, itz bafiak asmaten diñardugu. Oraingo aldi 

au ofetarako aldi ona ez dala uste dot: ori, besíe zer- 

egin andirik ez daukagunerako ifxi-fa, geure egun 

oneifan auzotik datofkiguzan itz afotzai bidea sara- 

tzen ekingo ba’geunskio, euskerak askozaz geyago 

irabaziko leuke.

17.a Onelan ba, antziñafik saftu yakuzan erdel- 

itz zafai bein-bein geldi itxita, geyago ía geyago saf

tu ez dakiguzan, euskal-itz zafak idoro, beaf dirán 

bafiak softu ta zabaldu beitez.

18.a Itz bafiak softu orduko, beafezkoak dirán 

ala ez astiro ta ondo begiratu bedi: edozein euskalki- 

tan itz zafik ba-dago, ofen ordezko bafirik ez da 

beaf: itz zafa bere otsak pizkaen bat aldatuta, egokia 

ba’litz, bafia baño obe litzake; itzaren ikufpena bere 

otsak aldatzeka efez edatu ba-Iei ostera, ori egitea 

zufago izango dala dirudi.

19.a Itz zafik ezpa-dago, euskal-efo ta zusíraya- 

kin bafiak softu beitez; al dala, gipuzkoaf itz zafen 

antza emon bekioe.

20.a Beaf doguzan itz bafi oro euskal-zustraya-



kin sortuten ibiíi barik, beste erderak aftzen dabezan 

itufitik, berein artu daikeguzala deritxat; baña euskal- 

abotseta edo izpiakerea aferazo ezkero, itz ofeik eu

ren erea lafegi aldatu ta antzik geyena galdu beaf ba’ 

lebe, ofein ordezkoak euskal-efotik atera obe litzake.

21 ,a Gauza baterako itz bafi asko erabilteak, nás- 

te ta kalteak baño ez lekarke-ta, zeintzuk erabili ta 

zeintzuk baztertu erabagiko daun Batzordea ipiñi 

bedi.

2 2 .a Berogei urtez onantza, zuzen ala okef ain- 

bat itz bafi sortu dira; itz bafi oneitatik asko sari era

bili dira-ta, euskaldun guztiak ez, baña askok ezagu- 

tzen dabez; augaitik txarto eralduta dagozala argiro 

ikusi ezik, itz bafi oneik onetsi ta artu beaf doguz, 

euren ordezko bafiagoak sortuten ibiíi barik.

23.a Euskalkien arteko alde nagosiak aditzekoak 

dira: aditzeko alde oneik batasunera ezin ekafi gein- 

kez.

24.a Gai onetan auxe bakafik egin leikela. dirudi: 

gipuzkoar adiíz-jokoak era bat baño geyago dauka- 

zanean, beste euskalkietako euskaldunenfzat efezen 

izango diran erak autetsi, gipuzkoafen kalte andi bar

ik egin ba-lei beintzat.

25.a Esandako ori lekot, gipuzkoaf euskalkiari 

berea daun aditz-erarik ez dautsagu kendu ez aldatu 

beaf; baña berak ez daukazan adilz-erak beste eus- 

kalkietatik aftu ta oneikin osotu ta aberastu beaf do

gu; au egin afen euskaltzale ta euskal-ikasle diran 

euskaldunak erez ulertuko dabe.

26.a Onelako irakufléntzat idatziko dabenai, eus

kalki oso ta apain au euren idazkietan erabili dagiela 

eskatu beaf yake.

27.a Ori egiteko, irakuflén aldetik eragozpenik 

ez dala izango usté dot; baña idazlén aldetik bayetz
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dirudi. Bere euskalkiz idazle trebea danak, gipuzkoaf- 

ez efeztasunik ezpa’ leukota euskalki onetan idaztera 

beaftuko ba’ gendu, ori euskeraren kaltean izango 

litzake.

28.a Augaitik gipuzkoar euskalki osotua erabilíe- 

ko eskakizun ori ondo dago; baña bakotxari bere 

euskalkiz idazteko eskubidea gitxitu barik. Gipuzkoe- 

raz erdiz-erdi ta bere euskalkiz ondo idatziko daula 

uste daunak, berea erabilita geyago egingo dau.

29.a Euskal-irakufle baño ez dirán euskaldunen- 

tzat euren euskalkiz idatzi beite.

30.a Lan onegaz euskalki bakotxaren batasuna 

biiatu beaf da; baña euskalkien batasun au era bitan 

egin lei: eredutzat aftzen dogun euskalki osotura 

uferatuz eía ufinduz.

31 .a Ufinduz egiíea baíasun osoaren kalíean izan

go liízake: augaiíik euskalfzale ta euskalari ez dirán 

euskaldunentzat idazten dabenai, efiak ondo ulefízen 

dituan gipuzkoaf itz eta aditz erak erabili dayezala 

eskatu beaf yake, beste edozein euskalkiz idazten 

dabenean be bai.

32.a Efiak osoro nai erdizka galdu dituan aditz- 

erak befbiztu nairik idazle askok gógoz lan egiten 

dabe, efiak darabiltzanak beste euskalki batenak 

dirala-ta. Ofefan ekin baño, noz edo bein euskaldun 

guztiok aditz-joko apain eta aberats bakaf bategaz 

gelditu gaitezan lan-egin obe litzake; euskerari osa- 

sun eta bizitza sendoa einoteko eun bidar obe. Ibiíi ta 

ibiíi idazleak ori ezagutu ba-dagie, euskeraren alde 

zerbait egingo dogu: bestelan gauza gitzi.

33.a Euskalkietan idatziko dabenentzat beste arau 

batzuk ipiñi leiz: baña len aitatu dodazan ofeiz ga

ñera, araurik onena auxe dala uste dot; idazleak 

norentzat idazten daun beti begien aufean euki begi:



irakurle aldra bakoíxari, berrizal egokia dan gaya, 

ondo uleftuko daun eran azaldu begio.

34.a Batzuk zz/ren ordez itano sartu, zuek'zn 

ordez zu erabili ta zuek bearari dagokion aditz-joko 

guztia bein eta betiko bazíefíu nai leukie; beste 

batzuk itanozko aditz-jokoa zokondora jaufíi. Lenengo 

aek nai dabena gaur egin ezin leiken gauzea da: biga- 

fen oneik nai dabena,iñoiz egin beaf ez daña.

35.a Euskaldun bariak. Euskerarik ez dakienak, 

euskera batu, ornidu ía aberats ori, besíe gaurko 

edozein euskalki baizen efez ikasiko dabe; augaiíik 

edonongo euskaldun bariai ori irakafsi beaf yake, 

baíasunaren alde ezer egin nai ba-da beinízaf.

E g u s k it z a .
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