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Agurra	eta	EHHA	egitasmoaren	
nondik	norakoak
urrutiA bAdiolA, Andres
Euskal tzainburua

Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria,
Nafarroako Gobernuaren ordezkaria,
Euskadiko Ku txaren burua, zuzendari orokorra eta gainerako ordezkariak,
Eusko Ikaskun tzen burua,
Euskalgin tzaren ordezkariak,
Komunikabideak,
Euskal tzainak,
Jaun-andreak,

Egun on guztioi eta ongi etorriak Euskal tzaindiaren egoi tzara, eta, zer 
esanik ez, zuen, euskararen eta euskal kulturaren egoi tzara.

Ongi-etorria ematen dizuet Euskal tzaindiaren izenean. Hala egiten 
dut, pozarren, gaur hemen ikusten ditugulako hainbat euskal tzain eta 
euskal tzale, hainbat erakunde eta administrazio publikoren ordezkari, 
eta, esan gabe doa, gaur aurkeztuko dugun egitasmoaren partaide eta 
egileak.

Zinez garran tzi tsuak dira, hizkun tza ororen bilakaeran, dialektologia-
ikerketak. Are garran tzi tsuagoak, zer esanik ez, euskararen kasuan, euskal-
kiek gorpuztu eta norabidetu baitute, urte luzeetan zehar, euskal hizkun-
tzaren bilakaera eta ibilbidea. Horren jakitun izan da, hasiera-hasieratik, 
Euskal tzaindia, eta lan horri lotu zaio, gogo handiz, bere laurogeita hamar 
urteko historian.
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Pausoak pauso, euskal dialektologiaren lanak behar zuen, ezbairik gabe, 
euskararen atlas linguistikoa osa tzea. Horri ekin zion Euskal tzaindiak aspal-
ditik, eta orain dator, guztion eskura, lehen ahalegin hura ain tzat harturik, 
haren fruitu eta uzta, atlas horren lehenengo bi liburukitan mamitua.

Ha ts luzeko lan xehe eta zeha tza aurkituko du liburuki hauen orrialdee-
tara hurrera tzen denak, lanean ibili diren askoren ekarria. Baditu horrek 
a tzean ordu askoren nekeak eta lorrak, on-gai tzak eta gorabeherak. Ezin 
bestelakorik izan, euskararen errealitatea esamolde, doinu eta soinu asko-
tariko baita, oinarrizko batasunaren sustraietan.

Errealitate hori bildu da, ikertu da, eta papereratu da, egungo atlas lin-
guistiko duinek behar duten moduan. Ezin, beraz, aurreran tzean auzitan 
jarri, hau edo hura, zer non erabil tzen den eta zertarako, Euskal Herri osoa 
baitago horretan ordezkaturik.

Metodologia ez ezik, edukia bera ere da azpimarragarria, hor dugulako, 
lehen-lehenik, eta Louis Lucien Bonapartek egin zituen hasierako lanen 
ondoren, hainbat euskalariren eginahalen eta ame tsen emai tza erabakigarri 
eta eredugarria.

Ez dagokit, alabaina, niri hori aurkeztea. Horretarako hemen dira Adolfo 
Arejita, EHHA egitasmoaren zuzendaria, eta Beñat Oihar tzabal, lehen li-
burukiaren gaineko ardura akademikoa izan duena.

Labur di tzadan, dena den, halako dekalogo batera, EHHA egitasmoaren 
nondik norakoak, Euskal tzaindiaren ikuspegi instituzionaletik:

 1.  Hasteko, esan dezadan hiru euskarri desberdinetan egiten dugula 
aurkezpena, historian lehendabizi: paperean, CD formatuan eta sa-
rean. Hortaz, ekitaldiak iraun bitartean zabalduko da, sarearen bitar-
tez, lehen eta bigarren liburukien edukia. Hala banatuko zaizue, 
orobat, CD formatuaren bitartez, eta paperezkoak jaso tzeko eskabi-
dea ere egin ahal izango duzue. Horrela ikusiko duzue pantailan. 
Horrela ere erabili ahal izango du Euskal tzaindiaren webgunera 
urrera tzen denak. Modu honetan jar tzen du Euskal tzaindiak iker-
tzaileen eskura eta jakingura dutenen eskura euskararen esparruan 
dagoen dialektologiari buruzko lan esangura tsua, copyright sistema-
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ren barruan. Esperan tza du Euskararen Akademiak, baliabide hauek 
erreferen tzia balio tsu izan daitezen, euskalgin tzaren baitan.
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 2.   Hasian hasi, jarrai dezadan lanean, gaurkoa hasiera besterik ez baita. 
Izan ere, egitasmoaren lehen eta bigarren liburukiak aurkeztuko di-
tugu, baina egitasmo horrek etorkizuna ere badu. Dagoeneko hiru-
garren liburukia bukatuta dago, eta espero dezagun, Euskadiko Ku-
txaren lagun tzarekin, urtea bukatu baino lehenago kalean ikustea. 
EHHA egitasmoaren material osoaren datu-basea ere bukatuta 
dago, eta Euskal tzaindiak ahaleginak egingo ditu, liburuak agertu 
bitartean, datu horiek erabilgarri egon daitezen.

 3.  Horrelako lanek, argi dago, askoren lagun tza eta parte-har tzea behar 
dute. Begien bistakoa da, bestalde, egitasmo horiek ez direla erraz 
kudea tzekoak. Luze joan da, askoren ustez, EHHAren plazara tzea, 
Euskal tzaindiak 1983an egitasmo hau onartu zuenetik, Markina-
Xemeinen egindako Dialektologia Barne Jardunaldietan. 1984an 
abian jarri zen egitasmo hau, eta, ordutik hona, aldi la tz zein gozoa-
goetan, Euskal tzaindiak eu tsi egin dio lanari.

     Hartara, konpromiso sendoa adierazi nahi du gaur Euskal tzaindiak, 
Zuzendari tzaren bitartez, egitasmo horren segida bizkor tzeko eta 
arin tzeko, euskarari eta euskal kulturari onuragarri zaielakoan.

     Askoz gehiago, garai honetan, baliabide mugatuak baititugu, eta, 
bide beretik, teknika berriak erabili eta emai tza sakonagoak erdie tsi 
nahi ditugulako.

 4.  Egun, sarri hi tz egiten da ikerketaz eta bikaintasun akademikoaz. 
Halakoak dira gure xedeak, eta horien bila ari da etengabe Euskal-
tzaindia, azken laurogeita hamar urteetan. Bide beretik, ardura zaio 
Euskararen Akademiari egiten duen lan horren gizartera tze egokia. 
EHHA egitasmoaren lehen bi liburukiak dira, oraingoan, gizarteari 
Euskal tzaindiak eskain tzen dizkion emai tzak.

 5.  Emai tzek, zernahi gisaz, egileak izaten dituzte. Egiletasun horretan, 
zilegi bekit banan-banan aipa tzea egitasmo honetan parte hartu du-
ten guztiak:

     ZUZENDARIAK: Hurrenez hurren, Jean Hari tschelhar, Beñat 
Oihar tzabal, Andolin Eguzki tza (†) eta Adolfo Arejita.
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     ARDURADUNAK: Go tzon Aurrekoe txea eta Xarles Bidegain.

     KIDEAK (Hurrenkera alfabetikoan): Isaak Atu txa, Iñaki Camino, 
Ana Maria Echaide, Jose Mari E txebarria, Izaskun E txebeste, Jon 
Idigoras, Juan Antonio Letamendia, Juan txu Rekalde, Koro Seguro-
la, Amaia Jauregizar, Gorka In txaurbe eta Aitor Iglesias.

     EUSKAL TZAINDIAk beren-beregi agerrarazi nahi die bere esker 
ona egitasmo kolektibo honetan parte hartu duten eta har tzen du-
ten, eta lanean aritu diren eta ari diren guztiei; eta, jakina, ezin ar-
giago aitortu, horiek guztiek egin duten lan bikaina. Giza lanak, no-
lanahi ere, beti ditu hu tsak. Esan gabe doa horiek Euskal tzaindiarenak 
direla, eta ez egileenak.

 6.  Orobat, erakundeak gogoratu eta eskertu behar ditugu.

     Hastapenetik, urtez urte EHHA egitasmoaren finan tza tzea bereziki 
bere gain izan duten Hegoaldeko herri erakundeak: Eusko Jaurlari-
tza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Nafa-
rroako Gobernua.

     1994az geroztik urte guztiez Euskal tzaindiaren gisa horretako 
egitasmoen tzat bere lagun tza eman duen Espainiako Hezkun tza eta 
Zien tzia Ministerioa.

     Urte batean edo bestean egitasmoa lagundu duten Akitaniako Kon-
tseilua, Europar Batasuneko Hedadura Gu txiagoko Hizkun tzen Ba-
tzordea, Fran tziako Irakaskin tza eta Ikerkun tza Ministerioa, Euro-
pako Harremanetako Ministerioa, eta Baionako Euskal Ikerketa 
taldea (CNRS, Michel de Montaigne – Bordele 3ko Uniber tsitatea 
eta Paueko eta Aturrialdeko Uniber tsitatea – UPPS).

 7.  Bereziki aipatu behar da argitalpen honen babeslea, hain justu ere, 
Euskadiko Ku txa. Euskadiko Ku txari, gainera, beren-beregi aipatu 
eta eskertu nahi dizkiot, jendaurrean, haren eroapena eta egonarria, 
urte luzeetan eta baldin tza desberdinetan aurrera egin duelako, gu-
rekin batera, egitasmo honen fruituak plazara tzeko.
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     Badakit, bestalde, Jose Antonio Arana Martija, Jose Luis Lizundia 
eta Juanjo Zearreta (†) izan zirela, Euskal tzaindiaren aldetik, hasie-
rako kudeaketa-ekimenak bideratu zituztenak, Euskadiko Ku txaren 
inguruan, Euskadiko Ku txaren Iñaki Gorroñorekin batera. Aldarrika 
dezadan Juanjo Zearretaren oroi tzapena, hark makina bat lan egin 
zuelako, gaur aurkezten dugun hau kalean egon zedin. Berebat, Juan 
Ciden ahaleginak ere aipatu eta eskertu, Txomin Garcia, Euskadiko 
Ku txaren presidentea, eta Julio Gallastegi, Euskadiko Ku txaren zu-
zendari orokorra, bazter u tzi gabe.

 8.  Euskarak lan honekin beste urra ts bat ematen du, urra ts garran tzi-
tsua, dialektologiaren lan zientifikoan. Lan horrek, bestalde, harago 
eramaten gaitu, hain justu ere, egun euskara batua den eta izan be-
har duena osa tze aldera.

 9.  Egitasmo honek etorkizunean ere beste emai tza ba tzuk ekarriko ditu. 
Horrenbestez, Euskal tzaindiak bere azken barne jardunaldietan jarri 
dituen lehentasunen artean, dialektologia-arloa dago, eta, horren 
barruan, EHHA egitasmoari segida ematea eta ahozko tradizioa bil-
tzeko egitasmoa.

10.  Buka tzera noa. Apropos u tzi ditut azkenerako gaur gurekin ez dau-
denak eta EHHA egitasmo honen protagonista direnak, alegia, 
informa tzaileak. Eurekin egingo dugu ekitaldi berezia, haiei eskerrak 
emateko eta gogorarazteko, besterik ez bada ere, eurak izan direla 
herri euskaldunaren ordezkariak, Euskal Herriaren ordezkariak, 
Euskal tzaindiak haien ezpainetatik jaso baitu euskararen al txor 
preziatua eta molde berrietan jarri, egungo belaunaldiek erabil deza-
ten maila akademikoan eta ikasian.

     Ezin bukatu Andolin Eguzki tza zena gogoratu barik. Ausartia izan 
hura, eta, EHHA egitasmoaren kinka larri batean, on tziaren lema 
har tzeko ez zuen beldurrik izan, ezpada adore eta kemena. Adore eta 
kemen berberak ditu Euskal tzaindiak, EHHA egitasmoarekin jarrai-
tzeko. Horretan espero du zuen lagun tza eta bul tzada izatea.

Mila esker
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Euskararen	Herri	Hizkeren	Atlasa	
(EHHA):	I.	eta	II.	liburukien	aurkezpena
ArejitA oñArte-etxebArriA, Adolfo
Zuzendari akademikoa

Ibilbide luzea egin ondoren azal tzen da Euskal tzaindiaren EHHA egitas-
moa plazara, beronen lehen fruituak erakustera, lehen liburuki biak.

Urrun gelditu dira harako lehengo mendeko 80gneko urteak, Euskal 
 Hizkeren Atlasa egiteko bideak 1983. urtean urra tzen hasi zirenekoak. 
Urrun, harako Atlasa egiteko metodologia landu zenekoak: aurretik horre-
tan jardundako beste ba tzuengandik ikasi, inkestak prestatu, euskal hizke-
ren ikuspegi osoa islatuko zuten herriak eta lekukoak hautatu, lan-taldea 
osatu eta trebatu, nori bere zereginak izendatu eta beste mila er tz landu eta 
leundu behar izan zireneko urte zaharrak.

Dialektologia ba tzordea izan zen, Markina-Xemeinen izan ziren Barne 
Jardunaldietan egitasmoa onartu zuena, eta ondorik bidean jarri zuena, Jean 
Hari tschelhar buru zela, eta Go tzon Aurrekoe txea eta Xarles Videgain ar-
duradun hasiera bertatik.

Urrun txo daude halaber, inkestaldia burutu zeneko 1987-1992 bitarteko 
bost urte luzeak. Inkestak egiten jardun zutenak uniber tsitateko irakasleak 
eta lizen tziatuak ziren, filologia arlokoak: Ana Maria E txaide, Jose Mari 
E txebarria –artean biak uniber tsitate irakasleak–, Isaak Atu txa, Izaskun 
E txebeste eta Koro Segurola izan ziren, izendatu berri ditudan arduradun 
biokin batera.

Atlasaren neurriari an tz bat emateko, inkesta-gidari gain-begirada bat 
ematea baino hoberik ez dago; iker tzaileok lanean hasi eta urte ba tzuetara 
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argitaratu zena (1993)1. Guztira 2877 kon tzepturen galderak jaso tzen ditu 
galdesorta horrek: lexikoari buruzkoak gehien-gehienak, 2162; morfologia-
ren gainekoak, izen eta adi tzarenak ere asko: 596; sintaxiaren gainekoak, 
62, eta azkenik fonetikazkoak, 37. Hala bada, hiru milatik hurreko kopuru-
ra hel tzen da galdetegia.

Inkestagileok ez eze, lekuan lekuko informa tzaileek ere ez zuten eroapen, 
egonarri eta pa txada makala hartu beharko itaun bakoi tzari eta guztiei 
eran tzuteko. Euskal Herriko 145 herri edo tokiren ordezkari ziren lekukook: 
Bizkaian 36, Araban 1, Gipuzkoan 36, Nafarroan 27, Lapurdin 15, Nafarroa 
Beherean 18 eta Zuberoan 11, Eskiula barne dela.

Inkestaren emai tza guztiak grabazioz jaso ziren. Horren guztiorren emai-
tza da, Euskal tzaindiak bere ar txiboan gaur gorderik duen 4000 ordu ingu-
ruko al txorra. Euskarri digitalean eta berme onez gorderik dago aho tsezko 
al txor hori. Eta horretara jo izan da ikerketa aldian behin eta berriro, zertan 
edo hartan zalan tzarik gertatu denean; testu grabatuak ez baitu hu tsik egi-
ten; hark sala tzen du hi tz, hi tz-segida eta esaldi bakoi tza zelan ahoskatu 
zuen lekukoak, eta beraz, nola transkribatu behar den.

Inkestagileek berek beharreko hurrengo eginkizuna zen, eran tzun-
koadernoetan eskuz transkriba tzea hi tzez en tzuna, aho tsez jasoa: herri 
bakoi tzeko bost eran tzun koaderno, guztira 725 edo horrenbat. Eran tzunak 
fonetikoki transkriba tzen ziren, eta gainetiko oharrak sistema ortografikoaz.

Oharrak aipatu ditut; eta zer jaso da oharretan? Lekuko informa tzaileak, 
kon tzeptu baten gainean eskatutako eran tzunaz gainera, eta harekin batera, 
isuri duen informazio bestelakoa, informazio osagarria. Hor denetarik da. 
Ba tzuetan informazio balio tsua ere bai: gai edo izen baten inguruan gure 
herrietan diren iri tzi-usteak, azalpen-argibideak; hi tz ba tzuen inguruko 
a tsoti tzak edo lokuzioak, data ba tzuen inguruko errezitatu edo kantuak, 
baita ipuin eta pasadizoak ere.

Informazio osagarri legez batu den «herri-jakin tza» horretarik, gu txi bai-
no ez duzue aurkituko paper euskarriz atera diren edo aterako diren liburu-

1 Aurrekoe txea, Go tzon, Videgain, Xarles (1993): «Euskal Herriko hizkun tza atlasa: galdesorta / 
cuestionario / questionnaire», Euskera 38, 529-647.
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kietan, neurriz gorakoa eta helburuez gainetikoa izango baili tzateke euron 
edukia. Agian sareak eskainiko digu aurrerago informazio hori eskura izate-
ko abagadunea.

Datuen informatizazioa etorri zen ondoren: 1992. urtean hasita luze jo 
du prozesu horrek. Informatikaren transformazioak bete-betean harrapatu 
zuen Euskal tzaindia ere, eta aldakun tzaren prozesu bizkor horretan progra-
ma batetik bestera jauzi egin eta datuak igaro beharrak nekeak eta lorrak 
eragin dizkio egitasmoari, baina azkenean burutu izan da 2008rako.

Datuen informatiza tze hori, lehenik, Beñat Oiharzabal ba tzordeburu zela 
finkatu zen, gero Andolin Eguzki tzaren zuzendari tzapean segitu, eta gure 
aldion amaitu. Horretan jardun dutenak, Izaskun E txebeste eta Koro Segu-
rola Donostian, Xarles Videgain Baionan eta Go tzon Aurrekoe txea Bilbon 
izan dira batez ere. Prozesu horri bere azken txanpan belaunaldi berriko 
lankide bik bul tz egin diote: Amaia Jauregizar eta Gorka In txaurbe. Guztiok 
euskal filologia arloan jende ikasia.

Jasotako eran tzunak eta oharrak datu-base informatikoak modu fidaga-
rrian sar tzea ezinbestekoa zen, ondoren etorriko zen elaborazio prozesua 
ziurtasunez eta fidagarriro egingo bazen, eta orain argitara tzen den edizio-
rako bidea prestatu.

Edizioaz zer esan: gaur aurkezten ditugun liburuki biok dira hurrengo 
etorriko diren beste hamarren ai tzindari. Eurotan fun tsezko informazio bi 
eskain tzen dira kon tzeptu bakoi tzaren inguruan: lehenik, lurraldeka eta he-
rriz herri jaso den eran tzuna -edo eran tzunak-, era fonetikoz jasorik, eta 
bigarrenik, mapak, non hi tz eta aldaera mugatuetara bildu diren lematiza-
turiko eran tzunak, finkatu lema bakoi tzari kolore bat izendatu, eta kolore 
horien arabera mapara ekarri diren; horretara iker tzaile edo irakurleak 
eran tzunen ikuspegi grafiko eta didaktikoa izan dezan.

1998an abiarazi zen elaborazio prozesua, diogun bezala, datu-base infor-
matikoa zimendu zela. Horretan lan-talde ugaria ibili da. Hurrengorik hu-
rrengo: Jose Antonio Letamendia, Iñaki Camino, Jon Irigoras, Juan txu Re-
kalde, Aitor Iglesias, eta azken aldion, iaztik aurrera, lehen aipatu lankide 
berriak.
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Elaborazio-egileon proposamena zuzendari-arduradunon eskuetara etorri 
ohi da ondoren, eta honen iragazkitik irazi eta dagozkion oharrak jaso on-
doren finka tzen dira behin betiko mapak eta material osagarriak.

Lehen liburuki biak inprimaturik plazara tzen ditugu gaur hiru euskarri-
tan. Irudi zahar bat erabiliz, esango dut hamarren asko ordaindu ondorengo 
hasikinak dituela hauek Euskal tzaindiak. Berez jakinda inor ez gara mundu 
honetara; ibili-ibili ikasten dugu gauzak egiten, eta ondo egiten. Euskal 
 atlasa asmo berria zen oraindino 80gn hamarkadan; horretan aurrez gu txi 
ibilia berori burutuko zuen lantaldea. Beste ba tzuen esperien tziak jaso eta 
beregandu ziren batetik, baina batez ere ibilian ikasi zen, eta ondo egiten 
ikasi. «Arin eta ondo an tzina haserretu ziren» dio gure esaera batek. Eta 
EHHA-ren gidariok beti izan dugu argi, azkar egiteak baino ondo egiteak 
gehiago balio zukeela. Ondo genekien honen neurriko beste Atlas egitasmo 
bat ez zela behingoan eta geroetan ere egingo. Ondo behar horrek gidaturik 
ai tzinatu ditugu geure pausoak, eta gure Erakundearen eroapenari eskerrak, 
diodan bidenabar.

Ez naiz liburukion edukietan luzatuko. Papera astun egiten bazaizue, 
Euskal tzaindiaren webgunean izango dituzue, argitaratu ahala, liburu bakoi-
tzaren edukiak PDF formatoan kon tsulta egiteko eran. Eta mapen aurkibi-
dea ere bai, non bilaketak egin daitezkeen galderetatik, eran tzunetatik edo 
lemetatik abiaturik.

Azken gogoeta bi. Bat. Euskal tzaindiak esku artean duen EHHA egitas-
moa bakarra eta ordezka ezina da: hilak dira horko informa tzaileetarik asko, 
zaharrak bai tziren galdeketa egin zen aldian; euren ho tsak a tzera jaso tzerik 
ez dago; transkriba tzen, informatiza tzen, digitaliza tzen, garraioak egiten, 
edukiak elabora tzen eta azkenean, liburukietan edo sarean egoki taiu tzen 
egin den ahalegin eskergak ere berdingabeak dira. Berriro diot, nekez egin-
go da beste honenbesteko ahaleginik Euskal Herrian. Eta egin badadi ere, 
ondoko belaunaldi baten testigan tzekin izan beharko du. Laurogehigarren 
hamarkadako al txorra, jasorik, sailkaturik eta iraupena bermaturik dugu, 
beraz. Ondoko belaunaldiek eskura izango duten al txor eskerga.

Etorkizunari buruz bigarren gogoeta: EHHA egitasmorako jaso diren 
edukiek beste ikerkun tza ba tzuetarako ere bideak ireki tzen dituzte: batetik, 
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lehen aipatu dugun herri-jakin tza esparruko material franko gorderik da-
goelako bere baitan, eta bestetik, iker tzaile gazteagoek, corpus horretako 
edukiei tira eginez eta eduki berriekin konparatuz, ikerketa berriak etorriko 
direlako ondorik; monografikoak ba tzuk, zabalagoak beste ba tzuk, lexiko-
grafia dela, morfologia edo sintaxia dela, edo berdin fonetika, etnografia edo 
beste arloren batekoa.

Eskerrak eta ohore EHHAren kide eta partaide izan zareten guztioi. 
Zeuen gogo eta ahaleginari esker aurreratu du Euskal tzaindiak eta albo-
rokea egiteko eguna da gaur.

Besterik ez. Eskerrik asko.
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EHHAren	lehen	liburukia
oiHAr tZAbAl bidegorri, Beñat
Euskal tzain osoa eta lehen liburukiaren arduradun akademikoa

A tsegin handia da ene tzat egun EHHAren lehen bi liburukien aurkezpen 
ekitaldi honetan parte har tzea, eta, oroz lehen, zorionak eman nizkieke 
argitalpen hau bideratu duten guziei, azkenean argia ikusten baitu hamar 
bat urte honetan argirako bidea ezin aurkiturik egona den lan honek. Ala-
baina, orok dakigun bezala, euskal tzale eta euskalari guziek aspaldian 
berante tsia zuten lana aurkezten da gaur. Bi gisatara berante tsia: alde bate-
tik, ai tzin solasean adierazten den bezala, gisa horretako ikerlanak beste 
herrietan, Europan behin tzat, aspaldian, XX. mendearen lehen partean edo 
erdi aldean, egin bai tziren, eta bildo ts-kuku gisa ager tzen baita euskal hizke-
ren atlas hau, baina beste aldetik ere, Euskal tzaindiaren barneko egitasmo 
gisa ere, bide luze eta gorabehera tsua korritu behar izan baitu argitaralpe-
neko atea aurkitu ai tzin.

Hemen zaudeten en tzule guziek orain ikusten eta laster eskutan a txiki-
tzen ahalko dituzue EHHAren lehen eta bigarren liburukiak. I txura ederre-
ko liburu gotorrak, hain segur, baita, oroz gainetik, informazio balios eta 
abera tsa dakartenak ere, bai hizkun tzalarien tzat, haien tzat bereziki egiten 
baitira hizkun tza atlasak, baina euskal tzale ani tzen tzat ere, segur bainaiz 
batek baino gehiagok gogotik hostokatuko dituela liburu haietako orrial-
deak halako edo holako hi tza aurkituko ote duen, eta non, jakin nahiz.

Gainerako hizkun tza atlasek bezala, EHHAren lehen liburukiak, bigarre-
nak bezala, hizkun tza mapak eskain tzen ditu, ho ts, hizkun tza-item andana 
baten gauzapen desberdinek lurralde batean duten tokizko banaketa erakus-
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tera ematen dutenak. Bizkitartean, badute paperezko argitalpen horiek, 
 orain arte beste herrietan eginikako holako lanetan ikusten ez den berezita-
sun bat, liburuak har tzean berehala ikusten dena: euskal atlaseko mapak 
interpretazio mapak dira, ez mapa bil tzaile hu tsak. Hobeki azal dezadan, la-
burzki bada laburzki, zertan da tzan bi mapa mota horien arteko aldea. 
Hizkun tza atlasen tradizioa, positibismoak hizkun tzalari tzan u tzi zuen ondo-
rioetarik bat izan zen, eta luzaz iker tzaileek mapetan zuzen-zuzenean ida tzen 
zituzten beren inkestetan bildu tokiko formak, ahal bezain zehaztasun han-
dienarekin. Horregatik, toki askotan, atlasak liburu handi-handiak ziren, 
eskuz ida tzitakoak. Ohiko atlas horien hurbileko eredu gisa, J. Séguyk eta J. 
Allières ohorezko euskal tzain zenak egin zuten gaskoieraren atlas ederra (At-
las linguistique de la Gascogne) aipa daiteke. Azkueren Erizkizundi Irukoi tza ere 
(orain A.M. Echaideri esker erabilgarria, ikus Iker-3), ahal gutiagorekin eta 
beste baldin tza ba tzuetan egina izanagatik, eredu horretakoa zen.

Euskal hizkeren atlasa ez da arras holakoa: nahiz inkestaleku asko dituen 
(145), eta, ondorioz, estal tzen duen eremuan franko sare her tsia, hango 
mapak izari arruntekoak dira. Are gehiago, eran tzun gisa oposaketa handie-
nen adierazgarri diren formak bistaratuak dira hango mapetan, ez eran tzun 
guziak zein bere lekuan emanik. Hauen aurki tzeko maparen ai tzinean den 
zerrendara jo behar da, han bai, herrialdeka antolatua den zerrendan aurki-
tzen baitira herrika bildu eran tzun zeha tzak, ortografia fonetikoan emanik. 
Aise da uler tzea, eran tzunak beren forma fonetikoan zein bere tokian ma-
petan beretan ida tzi behar izan balira, oso tamaina handiko mapak egin 
beharko zirela gurean ere, eta ezinezkoa izanen zela, edo oso zaila, eran-
tzunen arteko aldeetan mailarik egitea. Lantaldeak, beste herrietako ai-
tzineko esperien tzia haietaz nolabait probe txu eginik, bestelako hautua egin 
du, alde batetik eran tzun zeha tzak herrialdeka antolatu inkestalekuen ze-
rrendetan bildurik, eta bestetik mapa interpretatiboak eskainiz, datuen 
irakurketa errazteko. Horrek ondorio bat ere badu, haatik : mapa bakoi tza 
interpretazioa denaz gero, egile bat ere badu, erran nahi baitu, datuen 
egitura tzeko orduan irizpideak aukera tzen dituen autore bat.

Lehen liburukiak zor tzi sailetako hiztegi itemetako eran tzunak bil tzen 
ditu : in tsektuak, arrainak, narrastiak, txoriak, piztiak, zerua eta eguzkia, 
eguraldia, eta elurra eta ho tza. Ikusten den bezala, partez hiztegi berezietako 
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itemak ditugu, arrainak adibidez, i tsas arrainak bereziki, eta partez egune-
roko oinarrizko hiztegikoak, hala nola eguraldia. I tsas arrainei buruzko gal-
deez kanpo (hauek i tsas hegiko inkestalekuetan baizik ez baitira galdetu), 
beste guziak 145 inkestalekuetan galdetu dira, haste-hastetik ba tzordeak 
inkestak egiterakoan finkatu zuen zerrenda baten arabera : Bizkaian 36, 
Araban 1, Gipuzkoan 36, Nafarroan 27, Lapurdin 15, Nafarroa Beherean 
18 eta Zuberoan 11.

Lehen liburuki honek badu, bestalde, paperezko liburukiaz gainera, beste 
argitalpen bat, elektronikoa hau, aurrekoaren osagarri izanik, guziz beste-
lakoa dena, eta hi tz laburrez aurkeztu nahi dizuedana orain, zinez uste bai-
tut ereduzkoa dela. Argitalpen elektroniko hori, ez da CD-ROM batean 
aurki tzen, lantaldeak hastean egin gogo izan zuen bezala, baina zuzenean 
Euskal tzaindiaren webgunetik zuzenean eskura daiteke, urririk eta zailta-
sunik gabe. Programa berezi hori, 90 hamarkadaren hondar urteetan Aur-
ten Bai fondazioak EHHAko lantaldearekin lan eginik informatikaren al-
detik landu zuena, iker tzaileen tzat bereziki egina izan da, bi gauza bereziki 
ekarririk : i) inkestetan bildu materiala - bai eran tzunei berei dagokiena, bai 
haiek erdiestean bildurikakoa - modu antolatu eta arrazoizko batean eskain-
tzen du (herrika edo galderaka, erabil tzailearen hautura) ; ii) aukera ematen 
dio iker tzaileari atlaseko eran tzunez baliatuz eta bere irizpideak aukeratuz 
bere mapak egiteko.

Ez da erraza elektronikoki erabil tzeko den lan tresna bat nolakoa den eta 
harekin zer egin daitekeen hi tzez soilik azal tzea. Horregatik, hemen zenbait 
irudiren bidez ikusiko dugu nola eratua den programa berezi hori. (EHHA-
ren lehen liburukiaren argitalpen elektronikoaren aurkezpena irudietan egiten 
da). Ikusten den bezala, aukera asko eskain tzen duen lan tresna da, etekin 
osoa atera tzen diona egina izan den landa lanari. Nahiz programa hori due-
la dozena bat urte eratu zen, aisetasun eta zalutasunaren aldetik ez da bate-
re gainditua, eta informatikan gerta tzen diren ai tzinamenduekin, esperan tza 
a txiki daiteke noizbait interneten berean eskain tzen ahalko dela beste 
liburukien tzat ere holako zerbi tzu bat, edo honen iduriko bat.

Jean Hari tschelharrek kargu hori 1995ean u tzi zuenetik Andolin Eguzki-
tzak 2003an izan arte, EHHAko lantaldeko buru egon naizen urteetan, 
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gostuan ibili naiz lantalde horretan lanean, ani tz ikasiz, eta beti laneko na-
hikaria aurkituz lankide guzien partetik. Horregatik, hainbeste igurikatu 
dugun egun honetan, eskerrak bihurtu nahi dizkiet urte haietan ondoan 
izan ditudan iker tzaileei, bai orain arduradun jarraiki tzen diren G. Aurrekoe-
txea eta X. Videgaini, bai eta argitalpen lan honetan zuzenean parte hartu 
duten beste lankideei ere, erran nahi baitu, I. E txebeste, I. Kamino, J-J. 
Letamendia eta K. Segurolari. Ez ditut ahan tzi nahi, bestalde, lehenagotik 
inkesta lanetan ibili ziren I. Atu txa, A.M. Echaide, eta J.M. E txebarria ere. 
Orduko lan giroaren oroi tzapena a txiki tzen dut gogoan, fun tsean ezin hobe-
ki islaturik geldi tzen baita aurkezten den lanean, eta bereziki lehen liburuki 
honen argitalpen elektronikoan, ene ustez ereduzkoa baita gisa horretako 
lanetan.

Erran gabe doa ez nagokeela Adolfo Arejita, egitasmoaren oraingo 
buruari ere zorion hi tzak eman gabe, bigarren liburukia argitara ekarririk, 
eta ondotik etor tzekoak direnak ere bide horretan emanik. Bizkitartean, 
eta badakit Adolfok, beste euskal tzain guziek bezala, bat eginen duela ene-
kin honetan, beste norbaiti zor diogu EEHAren lehen liburukiaren aurkez-
peneko azken esker onezko aipamena : Andolin Eguzki tzari, eiki, lehen 
liburuki hau eskainia zaion eta herioak gure artetik hartu zuenean lantal-
deko buru zenari.
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Euskararen Herri Hizkeren Atlasa 
egitasmoa
gArCiA, Txomin
Euskadiko Ku txaren burua

Egunon guztioi, lehenik eta behin nire esker ona azaldu nahi diot 
Euskal tzaindiari, eta bereziki Andres Urrutia euskal tzainburuari, berauen 
e txean hartu gaituelako gaurko aurkezpen honetarako, Euskadiko Ku-
txaren tzat ohore bat baita gure hizkun tzaren zaindari den Akademiaren 
behin-behineko lankide izatea gaur aurkezten dugun proiektu edo egitas-
mo honetan.

Era berean bijoakizue nire agurra eta esker ona gaur aurkezpen honetara 
hurbildu zareten guztioi.

Esaten nuen bezala Euskadiko Ku txaren presidente naizen aldetik gure-
tzat ohore bat izateaz gain, benetan pozgarria da «Euskararen Herri Hizke-
ren Atlasa» egitasmoko kide izatea. Bakoi tza bere alorrean, eta bakoi tzari 
dagokion atalean, elkar lanean, proiektu amankomun bat aurrera atera na-
hian, elkar sinbiosi onuragarri eta abera ts baten adierazle bihurtuz. Egitas-
mo honen beste helburu garran tzi tsu bat euskal kulturari ezinbesteko onda-
re bat behin betirako uztea izan da, beharbada amankomunean burututako 
lankide tza hau aurrera atera ez bali tz kultur al txor hau gal tzeko arriskuan 
izango genuke eta alde horretatik, azpimarratu nahi dudan balorazioa da.

Horixe izan da gure proiektuaren eta izenaren ezaugarria gure 50 urte-
tako historia honetan, Jose Maria Arizmendiarrietak egia bihurtu zuen egi-
tasmo honetan, hain zuzen ere: lankide tza. Horixe izan da gure arda tza, eta 
izpiritu berarekin jarrai tzen dugun heinean, horixe izango da hurrengo 50 
urteetan ere gure jomuga. Lankide tza eta herriarenganako, zein herritarren-
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ganako zerbi tzua. Azpimarratu nahi nukeen beste puntu bat per tsona des-
berdinen parte-har tzea eskuzabala da.

Era berean esan behar, inolako lo tsarik gabe, ez dela gaurkoa Euskadiko 
Ku txak euskararekin eta Euskal kulturarekin izan duen eta duen lotura 
sendo eta trinkoa. Gure eguneroko lanean, eta eginkizunetan erabat barne-
ratua dugun konpromezua da, eta gainera ez deri tzogu ezer berezirik egiten 
ari garenik, gure egin beharra baita, eta gainera harro gaude hala delako.

Esku artean daukagun proiektu zoragarri eta beharrezko honi buruz bi 
hi tz bakarrik, Euskal tzainburu Jaunari dagokiolako horretaz ari tzea, eta 
proiektu zabal hau aurkeztea, beraz, eta gure lankide tzari dagokionez esan 
behar, hau bezalako proiektuekiko a txikimenduak handiago egiten gaituela, 
sendoago, ezin baitaiteke ulertu gure lana eta egin beharra, ez bada hau 
bezalako proiektuetan partaide izanik. Horregatik gaur aurkezten dugun 
egitasmo honek bide hori jorra tzen du.

1986an hasitako lana da, eta Euskal Herri osoko ia 150 herritan egindako 
inkesta eta itaunen ondorioz Euskal tzaindiak 4000 ordutik gorako grabazio-
ak jaso zituen, benetako al txor bizia, sarritan eta zori txarrez, gehiago eman-
go ez dena. Horren ondorioz, Euskararen Herri hizkerak bildu, eta aztertuko 
dituen Atlasa osatu da. Guztion tzat baliagarri izango dena, lehenik eta be-
hin gure ondarerik preziatuenaren testigan tza bikaina delako, eta bestalde 
euskararen mundua aztertu nahi duten ikerlarien tzako lehengai ezin hobea 
delako.

Ez naiz luzatuko gehiago, egitasmoa bera nahikoa da gure hi tzen beharrik 
ez izateko. Izan bedi proiektu hau berriz ere gure elkarlaren eta konprome-
zuaren lekuko, eta gerora ere eman dadila gure kulturak hain beharrezkoa 
duen lankide tza.

Eskerrik asko


