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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.



530 ArejitA oñArte-etxebArriA, A.: Euskararen Herri Hizkeren Atlasa...

Euskera. 2010, 55, 1. 527-532. Bilbo
issn  0210-1564

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.


